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إعالن رقم ) 2 ) لسنة 2022

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ي المحافظات الشمالية
الساري �ف

ي هــذا العــدد مــن 
لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجل العالمــات التجاريــة المنشــورة �ف

اض عــى تســجيل أي منهــا خــالل ثالثة  مجلــة الملكيــة الصناعيــة. ومــن ثــم يجــوز االعــرت

اضــه مكتوبــاً إىل  ض أن يتقــدم باعرت عــالن. وعــى المعــرت أشــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا االإ

مســجل العالمــات التجاريــة وفقــاً لالأصــول خــالل االأجــل المذكــور مبينــاً فيــه أســباب 

. ي
اضــه ليتســىف لنــا إجــراء المقتــىف القانــو�ف اعرت

رجاء جواعدة       
مسجل العالمات التجارية      
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Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41003  41003  : العالمة التجارية رقم

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Cleansing milk 
for toilet purposes, Hand soap, Tissues impregnated 
with skin cleansers, Laundry preparations, Baby wipes 
impregnated with cleaning preparations, laundry fabric 
conditioner, soap, shaving soap, shampoos, Cleaning 
preparations, Cleaning preparations for automobiles, 
Dishwashing detergents, dishwasher detergents, 
Shining preparations [polish], Car, bicycle wax 
polish, Grinding preparations, perfumery, aromatics 
[essential oils], Cosmetics, perfumes, cosmetic 
preparations for skin care, Breath freshening strips, 
Toothpaste, mouthwashes, not for medical purposes, 
breath freshening sprays, teeth whitening strips, 
breath freshening preparations for personal hygiene, 
Potpourris [fragrances], incense, Deodorants for human 
beings or for animals, non-medicated mouth washes 
for pets, shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations], Air fragrancing preparations, Fragrances 
for automobiles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتح�ف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي عط
للشــعر، منظفــات أســنان. حليــب منظــف الأغــراض الزينــة, صابــون 
ات للغســيل  ة, مســتح�ف بــة بمنظفــات البــرش َ رش اليديــن, مناديــل مُّ
ــم  ــف, منع ات التنظي ــتح�ف ــة بمس ب َ رش ــال مُّ ــل اطف , منادي ــ�ي وال
, صابــون, صابــون الحالقــة, الشــامبو,  نســيج الغســيل والــ�ي
ات تنظيــف الســيارات, منظفــات  ات التنظيــف, مســتح�ف مســتح�ف
ات تلميــع  غســيل الصحــون, منظفــات غســالة الصحــون, مســتح�ف
ات جلخ,  ]ُملمعــات[, تلميــع شــمع للســيارات والدراجات, مســتح�ف
ــور,  ــل, عط ات تجمي ــتح�ف ــة[, مس ــوت عطري ــور ]زي ــور, عط العط
ــة  ــاش رائح نع ــة الإ ط ة, أ�ش ــرش ــة بالب ــل للعناي ات التجمي ــتح�ف مس
ــنان,  ــض االأس ــط تبيي ائ ــم, �ش ــة الف ــاش رائح نع ــم, رذاذات الإ الف
ات منعشــة لرائحــة الفــم للنظافــة الشــخصية, مزيجــات  مســتح�ف
مــن أوراق الــورد المجففــة المعطــرة ]روائــح طيبــة[, بخــور, مزيالت 
ــة  ــري طبي ــم غ ــوالت الف ــوان, غس ــان أو الحي نس ــة لالإ ــح كريه روائ
ات  للحيوانــات االأليفــة, شــامبو للحيوانــات االأليفــة ]مســتح�ف
ات تعطــري الهــواء, عطــور للســيارات.  عنايــة غــري طبيــة[, مســتح�ف
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Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41004 41004  : العالمة التجارية رقم

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components implements other than hand-
operated, incubators for eggs. Agricultural machines, 
Aerating pumps for aquaria, Mechanized livestock 
feeders, Incubators for eggs, milking machines, Hair 
clipping machines for animals, salt scooping machines, 
Woodworking machines, saws [machines], papermaking 
machines, diaper producing equipment, printing 
machines, spinning machines, dyeing machines, tea 
manufacturing machines, Mixing machines, Mills 
[machines], Mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, Beverage preparation machines, 
electromechanical, cigarette making machines, 
Leather-working machines, sewing machines, ironing 
machines, bicycle assembling machines, potters› 
wheels, Engraving machines, industrial inkjet printing 
machines, machines for battery industry, Cord 
making machines, enamel making machinery, light 
bulb making machines, packaging machines, briquet 
making machines, Dishwashers, blenders, electric, for 
household purposes, juice extractors, electric, Coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food processors, 
electric, Washing machines [laundry], dry-cleaning

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن )ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة)، قارن ي الرب
يــة)، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد)، أجهــزة  للمركبــات الرب
ــواض,  ــة لالأح ــات التهوي ــة, مضخ ــض. االآالت الزراعي ــس البي تفقي
الحلــب,  آالت  البيــض,  حاضنــات  االآليــة,  ي 

المــوا�ش مغذيــات 
آالت  الملــح,  تجريــف  آالت  الحيوانــات,  شــعر  قــص  ماكينــات 
النجــارة, مناشــري ]آالت[, آالت صناعــة الــورق, معــدات إنتــاج 
حفاضــات, آالت الطباعــة, آالت الغــزل, آالت الصباغــة, آالت تصنيع 
آالت  ]آالت[,  خالطــات  ]آالت[,  مطاحــن  الخلــط,  آالت  الشــاي, 
, آالت العجــن, آالت صنــع النقانــق, ماكينــات تحضــري  ف تقطيــع الخــرب
وبــات  , آالت تحضــري المرش الطعــام كهروميكانيكيــة, آالت التقشــري
الجلــود,  آالت صناعــة  الســجائر,  آالت صنــع  كهروميكانيكيــة,   ،
عجــالت  الدراجــات,  تجميــع  آالت   , الــ�ي آالت  الخياطــة,  آالت 
ــة,  ــرب الصناعي ــة للح ــة النافث ــر, آالت الطباع , آالت الحف ف ــ�ي الخزاف
آالت لصناعــة البطاريــات, آالت صنــع االأســالك, آالت صنــع المينــا, 
, ماكينــات التعبئــة والتغليــف, آالت  ي

آالت صنــع المصبــاح الكهربــا�أ
ــراض  ــة لالأغ ــات كهربائي ــون, خالط ــاالت الصح ــم, غس ــع الفح صن
ــن  ــالف المطاح ــوة ، بخ ــن القه ــة, مطاح ــارة كهربائي لية,عص ف المرف
ليــة, فتاحــات كهربائيــة  ف اليدويــة, غســاالت الصحــون لالأغــراض المرف
ــة,  ــام كهربائي ــات طع ــة, معالج ــخ الكهربائي ــب, آالت المطب للعل
آالت غســاالت [غســيل], آالت التنظيــف الجــاف, المفــككات, آالت 
االأســمدة,  تصنيــع  معــدات  الزجــاج,  تصنيــع  آالت  النقــش, 
الشــطف,  آالت  الكيماويــة,  للصناعــات  الكهروميكانيكيــة  االآالت 
[آالت],  قواطــع  المناجــم,  مــن  المعــادن  إســتخراج  أجهــزة 
جهــاز  حفــارات,  العائمــة,  غــري  أو  العائمــة  الحفــر  منصــات 
الرفــع, المصاعــد, رافعــات نقالــة تــدار بالهــواء المضغــوط , آالت

2



5

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

machines, Disintegrators, Embossing machines, Glass-
working machines, fertilizer manufacturing equipment, 
Electromechanical machines for chemical industry, 
Rinsing machines, extractors for mines, Cutters 
[machines], Drilling rigs, floating or non-floating, 
excavators, Elevating apparatus, elevators [lifts], 
pneumatic jacks, metalworking machines, electric 
hammers, Foundry machines, steam engines, igniting 
devices for internal combustion engines, automobile 
Motor Spark Plug, automobile Motor Igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper making 
machines, Industrial robots, tools [parts of machines], 
electric wire and cable manufacturing machines, 
Screwdrivers, electric, Hand-held tools, other than hand-
operated, Hand-held electric drill, Machines for the 
electronic industry, static electricity eliminators, optical 
cold working machines, gas separating installations, 
machines for making oxygen and nitrogen, Painting 
machines, dynamos, Filters for cleaning cooling air, 
for engines, engines, other than for land vehicles, 
automobile Motor cooling Radiator, automobile 
Motor cooling Water Tank, automobile Motor cooling 
Radiator Pipe, automobile Motor cooling Radiator 
Lid, automobile Motor cooling Fan, automobile Motor 
cooling Fan cover, automobile Motor cooling Fan clutch, 
automobile Motor Exhausting and decontaminating 
device (catalyzing Reaction device), automobile Motor 
Waste Gas Recycle System, automobile Motor Muffler, 
automobile Motor Muffler air Pipe, automobile Motor 
Resonator, automobile Motor Piston, Cylinder for car 
engine, Air filters for car engines, Automobileengine 
block, automobile oil Pump, automobile Water 
Pump, pumps [machines], Valves [parts of machines], 
Aerocondensers, compressed air machines, air suction 
machines, pnumatic cylinders [parts of machines], Axles 
for machines, door openers, electric, window closers, 
electric, Bearings [parts of machines], automobile Motor 
Flywheel, automobile Motor crank, Belts for machines, 
electric welding apparatus, Machines and apparatus for 
cleaning, electric., Cordless sweepers, electric, cleaning 
applicances utilizing steam, Steam mops, Brushes for 
vacuum cleaners, Suction nozzles for vacuum cleaners, 
Dust box filters for vacuum cleaners, Main brush covers 
for vacuum cleaners, Tanks for vacuum cleaners, 
Sweeping robots, washing apparatus, vacuum cleaners, 
crushing machines, Filtering machines, Curtain 
drawing devices, electrically operated, Drums [parts of 
machines], 3D printers, Shoe polishers, electric, Racket 
stringing machines, Vending machines, Labellers 
[machines], Robotic exoskeleton suits, other than for 
medical purposes, Electroplating machines. 

ــركات ــبك, المح ــة, آالت الس ــارق كهربائي ــادن, مط ــغيل المع   تش
ــس , قاب ــىي اق الداخ ــرت ــركات االح ــعال لمح ــزة إش ــة, أجه  البخاري
الســيارات, محــرك  إشــعال  لفائــف  الســيارات,  محــرك  ارة   �ش
صنــع آالت  الــورق,  مشــابك  صنــع  آالت  الريــاح,   توربينــات 
 السوســتة, الروبوتــات الصناعيــة, أدوات [أجــزاء مــن االآالت], آالت
 تصنيــع االأســالك والكابــالت الكهربائيــة, مفــكات كهربائيــة, االأدوات
ي يــدوي,

 اليدويــة ، بخــالف االأدوات اليدويــة, مثقــاب كهربــا�أ
يدويــاً, تــدار  كهربائيــة  مثاقــب  ونيــة,  لكرت االإ الصناعــة   آالت 
ــاز, آالت ــل الغ ــات فص ــ�ي, تركيب ــارد الب ــى الب ــل ع  آالت العم
فالتــر دينامــو,  الطــالء,  آالت   , ف وجــ�ي والنيرت ف  االأكســج�ي  صنــع 
يــد للمحــركات, المحــركات ، بخــالف المركبــات  لتنظيــف هــواء الترب
ــيارات, ــد الس ي ــاه ترب ــزان مي ــيارات, خ ــرك الس د مح ــرب ــة, م ي  الرب
د للســيارات, مروحــة يــد محــرك الســيارات, غطــاء المــرب  أنابيــب ترب
يــد محــرك الســيارات, قابــض يــد الســيارات, غطــاء مروحــة ترب  ترب
يــد محــرك الســيارات, جهــاز اســتنفاد وتطهــري محــرك  مروحــة ترب
ــاز ــر غ ــادة تدوي ــام إع ــل), نظ ف التفاع ــري ــاز تحف ــيارات (جه  الس
 نفايــات الســيارات, كاتــم صــوت للســيارات, أنابيــب هــواء كاتــم
 الصــوت للســيارات, مرنــان للســيارات, مكبــس محــرك الســيارات,
 اســطوانة لمحــرك الســيارة, فالتــر هــواء لمحــركات الســيارات,
ــاه ــة مي ــيارات, مضخ ــت الس ــة زي ــيارات, مضخ ــرك الس ــة مح  كتل
االآالت], مــن  صمامــات [أجــزاء  مضخــات [آالت],   الســيارات, 
ــواء, ــفط اله ــوط, آالت ش ــواء المضغ ــواء, آالت اله ــات اله  مكثف
لــالآالت, محــاور  االآالت],  مــن  [أجــزاء  نفاذيــة   اســطوانات 
 فتاحــات أبــواب كهربائيــة, غلــق النوافــذ الكهربائيــة, محامــل
الســيارات, كرنــك  الســيارات,  حذافــة  االآالت],  مــن   [أجــزاء 
, آالت وأجهــزة التنظيــف ي

 أحزمــة لــالآالت, جهــاز لحــام كهربــا�أ
تطبيقــات ببطاريــة,  تعمــل  كهربائيــة  مكانــس   الكهربائيــة., 
ــس ــرش المكان ــار, ف ــح بالبخ ــار, مماس ــتخدام البخ ــف باس  التنظي
 الكهربائيــة, فوهــات شــفط للمكانــس الكهربائيــة, فالتــر صنــدوق
 الغبــار للمكانــس الكهربائيــة, أغطيــة الفرشــاة االأساســية للمكانــس
ــات الماســحة, ــة, الروبوت ــات المكانــس الكهربائي ــة, خزان  الكهربائي
شــيح, , آالت الرت  جهــاز الغســيل, مكنســة كهربائيــة, آالت التكســري
 أجهــزة ســحب الســتائر تعمــل بالكهربــاء, براميــل [أجــزاء مــن
 االآالت], طابعــات ثالثيــة االأبعــاد, ملمعــات احذيــة كهربائيــة,
ب, آالت البيــع, واضعــو البطاقــات ]آالت[,  آالت التوتــري المــ�ف
ــة, ــراض الطبي ــالف االأغ ــة ، بخ ــي الروبوتي ــكل الخارج ــدالت الهي  ب

. ي
ــا�أ ــالء الكهرب آالت الط
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Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41005 41005  : العالمة التجارية رقم

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hand tools and implements (hand-operated), cutlery, 
side arms, razors. Abrading instruments [hand 
instruments], Hand tools, hand-operated, Agricultural 
implements, hand-operated, shovels, Garden tools, 
hand-operated, syringes for spraying insecticides, 
electric animal nail grinders, Harpoons, oyster openers, 
Beard clippers, electric beard trimmers, Razor blades, 
nail clippers, electric or non-electric, hair clippers for 
personal use, electric and non-electric, hair clippers 
for babies, depilation appliances, electric and non-
electric, laser hair removal apparatus, other than for 
medical purposes, Nose hair trimmers, electric, hair 
straighteners, electric, Electric hair conditioner for 
styling hair, Screwdrivers, non-electric, bit drivers for 
hand tools, bits [hand tools], pincers, Borers, electric 
flat irons, flat irons, metal band stretchers [hand tools], 
meat choppers [hand tools], air pumps, hand- operated, 
hand-operated pumps, Tweezers, graving tools [hand 
tools], hobby knives [scalpels], Scissors, knives, 
kitchen knives, paring irons, fruit corers, hair clippers 
for animals [hand instruments], Punch rings [knuckle 
dusters], Table cutlery [knives, forks and spoons], table 
knives, forks and spoons of plastic, Handles for hand-
operated hand tools.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)الشــوك  قطــع  أدوات  باليــد)،  )تــدار  يدويــة  أدوات  و  عــدد 
ف والمالعــق)، أســلحة بيضــاء، أدوات حالقــة. أدوات  والســكاك�ي
ــة  ــد, أدوات زراعي ــل بالي ــة تعم ــدد يدوي ــة[, ع ــط ]أدوات يدوي كش
يدويــة, مجــارف, أدوات الحدائــق ، يدويــة, محاقــن لــرش المبيــدات 
ِحــَراب  الكهربائيــة,  الحيوانــات  أظافــر  مطاحــن  يــة,  الحرش
خطافيــة, فتاحــات المحــار, مقصــات شــعر اللحــى, مقصــات 
اللحيــة الكهربائيــة, شــفرات حالقــة, مقصــات أظافــر كهربائيــة 
ــخىي ،  ــتعمال الش ــعر لالس ــص الش ــة ق ــة, ماكين ــري كهربائي أو غ
ــة  ــزة إزال ــال, أجه ــعر لالأطف ــات ش ــة, مقص ــري كهربائي ــة وغ كهربائي
ر ،  ف الشــعر الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة, جهــاز إزالــة الشــعر باللــري
لغــري االأغــراض الطبيــة, ماكينــة تشــذيب شــعر االأنــف الكهربائيــة, 
ــف  ي لتصفي

ــا�أ ــعر الكهرب ــس الش ــة, ممل ــعر الكهربائي ــات الش منعم
]مفــكات[  االأداة  القاطــع مــن  الشــعر, مفــكات غــري كهربائيــة, 
لــالأدوات اليدويــة, القاطــع مــن االأداة ]أدوات يدويــة[, كماشــة, 
مثاقــب, مــكاوي كهربائيــة مســطحة, مــكاوي مســطحة, نقــاالت 
ــة[,  ــوم ]أدوات يدوي ــع لح ــة[, قواط ي ]أدوات يدوي

ــد�ف ــط مع ي �ش
ــر  ــط, أدوات الحف ــة, مالق ــات يدوي ــة, مضخ ــواء يدوي ــات ه مضخ
 , ف ط[, مقصــات, ســكاك�ي ف هوايــة ]مــرش ]أدوات يدويــة[, ســكاك�ي
ــص  ــة ق ــة, آل ــات الفاكه , قالب ــري ــكاوي التقش ــخ, م ف المطب ــكاك�ي س
شــعر الحيوانــات ]االأدوات اليدويــة[, حلقــات المثقــاب ]منفضــات 
ف  ف وشــوك ومالعــق[, ســكاك�ي المفصــل[, أدوات المائــدة ]ســكاك�ي
ي 

وشــوك ومالعــق بالســتيك للمائــدة, مقابــض لــالأدوات اليدويــة الــىت
ــد. ــل بالي تعم

3
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Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41006 41006  : العالمة التجارية رقم

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording transmission or reproduction 
of sound of images, magnetic data carriers, recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus. computers, bags 
adapted for laptops, Wearable computers, computer 
software, recorded, Computer software applications, 
downloadable, Computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating machines, 
central processing units [processors], computer 
game software, recorded, computer memory devices, 
Interactive touch screen terminals, mobile phone 
software applications, downloadable, computer 
peripheral devices, data processing apparatus, encoded 
identification bracelets, magnetic, Smart band, Bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded magnetic 
cards, readers [data processing equipment],scanners 
[data processing equipment], downloadable image 
files, downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, downloadable, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات الب�يــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف) واالإ �ش شــارة المراقبــة )االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
ي تعمــل بقطــع 

أقــراص تســجيل، ماكينــات بيــع آليــة لالأجهــزة الــىت
النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات وأجهــزة 
ــزة  ــق. أجه ــاء الحرائ ــزة إطف ــات، أجه ــة البيان ــيب لمعالج الحواس
ــزة  ــة, أجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــبة الأجه ــاس مناس ــر, أكي الكمبيوت
ــات  ــجلة, تطبيق ــر المس ــج الكمبيوت ــداء, برام ــة لالرت ــر قابل كمبيوت
أجهــزة  الكمبيوتــر,  أجــزاء  يــل,  ف للترف قابلــة   ، الكمبيوتــر  برامــج 
كمبيوتــر محمولــة, أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة, آالت الحســاب, 
ألعــاب  برنامــج  ]المعالجــات[,  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات 
ــة  ــات شاش ــر, محط ــرة الكمبيوت ــزة ذاك ــجلة, أجه ــر، مس الكمبيوت
ــول ،  ــف المحم ــج الهات ــات برام ــس, تطبيق ــل باللم ــة تعم تفاعلي
يــل, أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر, جهــاز معالجــة البيانات,  ف قابلــة للترف
ــوار  , س ــوار ذكي ــة, س ــد الهوي ــفرة لتحدي ــية مش ــاور مغناطيس أس
معصمــه, الروبوتــات عــن بعــد, البطاقــات المغناطيســية المشــفرة, 
ــدات  ــة ]مع ــحات ضوئي ــات[, ماس ــة البيان ــدات معالج ــراء ]مع الق
يــل, ملفــات  ف معالجــة البيانــات[, ملفــات الصــور القابلــة للترف
ــة,  ــف النقال ــل للهوات ي ف ــات للترف ــل, نغم ي ف ــة للترف ــيقى القابل الموس
ــة  وني ــورات إلكرت ــة[, منش ــرض مرئي ــدات ع ــة ]وح وني ــالم إلكرت أق
ــة  ــارات الذكي , النظ ف ــ�ي وني لكرت ــب االإ ــي الجي جم ــل, مرت ي ف ــة للترف قابل
)معالجــة البيانــات), وســائط البيانــات المغناطيســية, بطاقــات 
تعريــف وحــدة  بطاقــات  المشــفرة,  المغناطيســية  االئتمــان 

4
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electronic pocket translators, smart glasses (data 
processing), magnetic datamedia, magnetic 
encoded credit cards, SIM cards, monitors [computer 
hardware], mouse pads, Mouse [computer peripheral], 
Humanoid robots with artificial intelligence, printers 
for use with computers, Photo printers, E-book, Ink 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers, 
pens with conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop sleeves, 
Smartwatches (data processing apparatus), LED 
displays, displays, digital photo printers, cases adapted 
for computers, computer programs, recorded, identity 
cards, magnetic, microprocessors, monitors [computer 
programs], optical discs, electronic tags for goods, 
integrated circuit cards [smart cards], smart cards 
[integrated circuit cards], pocket calculators, USB 
flash drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive whiteboards, 
personal digital assistants [PDAs], computer software 
platforms, recorded or downloadable, computer game 
software, downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, Counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin 
detectors, credit card terminals, mechanisms for coin-
operated apparatus, dictating machines, holograms, 
fingerprint identifier, Facial recognition apparatus, 
photocopiers (photographic, eletrostatic, thermic), 
time clocks [time recording devices], Bathroom scales, 
Weighing apparatus and instruments, scales with 
body mass analysers, body fat scale, body fat scale 
for household purposes, Measures, compasses for 
measuring, rulers [measuring instruments], electronic 
notice boards, signal lanterns, cellular phones, Cell 
phone holders, smart phones, Protective films adapted 
for smartphones, Smartphones in the shape of a 
watch, smartphone cases, smartphone accessories, 
mobile telephones, cell phone straps, hands free 
kits for phones, global positioning system [gps] 
apparatus, intercommunication apparatus, Intercoms, 
navigational instruments, Wearable activity trackers, 
Smartphones in the form of wristbands, parts for 
mobile telephones and smartphones, holders, straps, 
armbands, lanyards and clips for mobile phones 
and smartphones, protective film covers for mobile 
telephones and smartphones, telephone apparatus, 
transmitters [telecommunication], video telephones, 
electronic communication equipment, apparatus 
and instruments, Network routers, gateway, Heat

ــوب,  ــأرة الحاس ــند ف ــر[, مس ــزة الكمبيوت ــات ]أجه ك, شاش ــرت المش
فــأرة الحاســوب ]ملحقــات الكمبيوتــر[, الروبوتــات ذات الــذكاء 
االصطناعــي, طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الكمبيوتــر, طابعــات 
, خراطيــش حــرب فارغــة للطابعــات  ي

و�ف الصــور, الكتــاب االلكــرت
ي 

وآالت التصويــر, أقــالم مــع نقطــة موصلــة الأجهــزة الشاشــات الــىت
ــة  ــات النافث ــر, الطابع ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــس, لوح ــل باللم تعم
ــاز  ــة )جه ــاعات الذكي ــول, الس ــر المحم ــام الكمبيوت كم , االأ ــرب للح
ي باعــث للضــوء, شاشــات عــرض, 

معالجــة البيانــات), شاشــات ثنــا�أ
طابعــات الصــور الرقميــة, حقائــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتــر, 
مغناطيســية,  هويــة  بطاقــات  المســجلة,  الكمبيوتــر  برامــج 
االأقــراص  الكمبيوتــر[,  ]برامــج  شاشــات  الدقيقــة,  المعالجــات 
ونيــة للبضائــع, بطاقــات الدوائــر  لكرت الضوئيــة, بطاقــات الشــعار االإ
]بطاقــات  الذكيــة  البطاقــات  الذكيــة[,  ]البطاقــات  المتكاملــة 
ي لناقــل 

الدوائــر المتكاملــة[, حاســبات الجيــب, مشــغل ومــىف
ــزة  ــام الأجه كم ــول, االأ ــر المحم ــزة الكمبيوت ك, أجه ــرت ــي مش تتابع
ــر,  ــات الكمبيوت ــأة لشاش ــة مهي ــية واقي ــة, أغش ــر المحمول الكمبيوت
[, أغطيــة الأجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي,  رمــوز االأمــان ]أجهــزة التشــفري
الرقميــون  المســاعدون  ونيــة,  لكرت االإ التفاعليــة  الكتابــة  ألــواح 
منصــات   ,] الشــخىي الرقمــي  المســاعد  ]أجهــزة  الشــخصيون 
ــاب  ــج ألع ــل, برنام ي ف ــة للترف ــجلة أو القابل ــر ، المس ــج الكمبيوت برام
يلــه, مناصــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتــر  ف الكمبيوتــر ، يمكــن ترف
ــة  ــات الهوي ــل, بطاق ي ف ــة للترف ــة قابل وني ــظ إلكرت ــة, محاف المحمول
ونيــة,  يــة, حلقــات ذكيــة ]معالجــة البيانــات[, أجنــدات إلكرت البيومرت
ــص  ــزة فح ــت, أجه ــجيل الوق ــاز تس ــدادات, جه ــى, ع ــداد الخط ع
يديــة, كاشــفات العمــالت المزيفــة, محطــات بطاقــة  الدمغــات الرب
ــة,  ــود المعدني ــع النق ــل بقط ي تعم

ــىت ــزة ال ــات لالأجه ــان, آلي االئتم
صبــع, جهــاز التعــرف  آالت إمــالء, صــور مجســمة, معــرّف بصمــة االإ
عــى الوجــه, آالت التصويــر )الفوتوغرافيــة ، الكهروســتاتيكية ، 
ــس  ــت[, مقايي ــجيل الوق ــزة تس ــت ]أجه ــاعات الوق ــة), س الحراري
ــزة  ــع أجه ــن م ــوزن, الموازي ــاس ال ــزة وأدوات قي ــات, أجه الحمام
ي الجســم, مقيــاس 

تحليــل كتلــة الجســم, مقيــاس الدهــون �ف
جــراءات, بوصــالت  ليــة, االإ ف ي الجســم لالأغــراض المرف

الدهــون �ف
عالنــات  االإ لوحــات  القيــاس[,  ]أدوات  المســاطر  للقيــاس, 
شــارة, الهواتــف الخلويــة, حامــىي الهواتــف  ونيــة, فوانيــس االإ لكرت االإ
ــف  ــع الهوات ــف م ــة تتكي ــالم واقي ــة, أف ــف الذكي ــة, الهوات المحمول
الذكيــة, هواتــف ذكيــة عــى شــكل ســاعة, حــاالت الهواتــف الذكيــة, 
ــف  ــة الهات ــة, أحزم ــف المحمول ــة, الهوات ــف الذكي ــات الهوات ملحق
الخليــوي, مجموعــات حــر اليديــن للهواتــف, جهــاز نظــام تحديــد 
 , ــىي ــال الداخ تص ــام االإ ــل, نظ ــاز التواص ــي, جه ــع العالم المواق
ــف  ــداء, هوات ــة لالرت ــة, أجهــزة تعقــب النشــاط القابل أدوات مالحي
ذكيــة عــى شــكل أســاور للمعصــم, قطــع غيــار الهواتــف المحمولــة 
ائــط تعليــق  والهواتــف الذكيــة, حامــالت وأحزمــة وشــارات و�ش
ــالم  ــة أف ــة, أغطي ــف الذكي ــة والهوات ــف المحمول ــابك للهوات ومش
واقيــة للهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة, جهــاز الهاتــف, 
ــزة وأدوات  ــدات وأجه ــو, مع ــف الفيدي ــاالت[, هوات ــالت ]اتص مرس
ونيــة, موجهــات الشــبكة, بوابــة )شــبكات), جهــاز  لكرت االتصــاالت االإ
تقليــل الحــرارة للهواتــف الخلويــة, أجهــزة التوجيــه, عــىي ســيلفي 
للهواتــف المحمولــة, مناصــب أحاديــة تســتخدم اللتقــاط صــور عن
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sink for cellular phones, routers, selfie sticks for 
mobile phones, monopods used to take photographs 
by positiioning a smartphone or camera beyond the 
normal range of the arm, multiple-function gateway, 
multimode gateway, bluetooth anti-lost alarm, 
children›s telephone watches, WIFI signal amplifier, 
power line communication, wireless LAN controller, 
electronic navigation and positioning apparatus 
and instruments, cell phone cases, branch boxes 
[electricity], radios, protective film for mobile phone 
screen, Automobile navigation device, Car antennas, 
camcorders, security surveillance robots, Rearview 
cameras for vehicles, compact discs [audio-video], 
Headsets, juke boxes, musical, loudspeakers, Cabinets 
for loudspeakers, microphones, portable media 
players, receivers (audio-- and video--), sound recording 
apparatus, sound transmitting apparatus, television 
apparatus, video recorders, Wearable video display 
monitors, Virtual reality headsets, wireless headsets 
for smartphones, audio mixers, Dashboard cameras, 
Learning machines, Translation machine, Electronic 
book readers, Set-top boxes, television displays, 
cabinets, cabinets with touch screen, TV audio, head-
mounted video displays, AI cameras, cameras, pan 
tilt camera, Laser projection TV set, Laser projection 
television, rearview recorders, intelligent rearview 
mirror, early education machines, talking pens, story 
tellers, cards learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for camcorders, 
high definition televisions, digital sound processors, 
cameras for personal computer, acoustic equipment, 
radio sets, WEB camera, DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting] televisions, noise cancelling earphones, 
tape recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, Car 
speaker, Car audio equipments, cameras [photography], 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments, Video projectors, filters [photography], 
rojection apparatus, stands for photographic apparatus, 
Selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, laser 
projectors, projection screens, multimedia projectors, 
projection screens for movie films, viewfinders, 
photographic, diaphragms [photography], filters for 
ultraviolet rays, for photography, tripods for cameras, 
flashlights [photography], selfie lenses, bags adapted 
for photographic apparatus, surveying apparatus 
and instruments, measuring apparatus, Outdoor air 
quality detector, telemeters, air analysis apparatus, 
hygrometers, infrared detectors, Automatic indicators 
of low pressure in vehicle tires, tire-pressure measurers, 
speed checking apparatus for vehicles, diagnostic 
apparatus, not for medical purposes, Connected bracelets 
[measuring instruments], Water quality TDS testing

ا خــارج النطــاق الطبيعــي للــذراع,  طريــق وضــع هاتــف ذكي أو كامــري
بوابــة )شــبكات) متعــددة الوظائــف, بوابــة )شــبكات) متعــددة 
االأوضــاع, بلوتــوث إنــذار ضــد الضيــاع, ســاعات هاتــف االأطفــال, 
ــم  ــدة تحك ــة, وح ــط الطاق ــاالت خ ــاي, اتص ــارة واي-ف ــرب إش مك
ــة  وني لكرت ــة االإ ــزة وأدوات المالح ــلكية, أجه ــة الالس ــبكة المحلي الش
ــروع  ــق الف ــوي, صنادي ــف الخلي ــاالت الهات ــع, ح ــد المواق وتحدي
ــول,  ــف المحم ــة الهات ي لشاش

ــم وا�ت ــو, فل ــزة الرادي ــاء[, أجه ]كهرب
ات الفيديــو,  جهــاز مالحــة الســيارات, هوائيــات الســيارة, كامــري
ــيارات,  ــة للس ــة الخلفي ات الرؤي ــري ــة, كام ــة االأمني ــات المراقب روبوت
صناديــق  ســماعات,  وفيديــو[,  ]صــوت  مضغوطــة  أقــراص 
ــن  ــوت, خزائ ات الص ــرب ــيقي, مك ــس) الموس ــوك بوك ــيقى )ج الموس
ات الصــوت, الميكروفونــات, مشــغالت الوســائط المحمولــة,  لمكــرب
أجهــزة اســتقبال )صــوت وفيديــو), جهــاز تســجيل الصــوت, جهــاز 
نقــل الصــوت, جهــاز تلفزيــون, مســجالت الفيديــو, شاشــات 
 , ي

ا�ف عــرض الفيديــو القابلــة لالرتــداء, ســماعات الواقــع االفــرت
ات  ــري ــوت, كام ــات الص ــة, خالط ــف الذكي ــلكية للهوات ــماعات الس س
الكتــب  قارئــات  جمــة,  الرت آلــة  التعلــم,  آالت  القيــادة,  لوحــة 
ــون,  ــق, شاشــات عــرض التلفزي ــة, قمــة مجموعــة صنادي وني لكرت االإ
ــون,  ــوت التلفزي ــس, ص ــل باللم ــة تعم ــع شاش ــن م ــن, خزائ خزائ
ــذكاء  ات ال ــري ــرأس, كام ــى ال ــة ع ــو المثبت ــرض الفيدي ــات ع شاش
ر  ف ــري ــاز عــرض ل ا, جه ــة الكامــري ــري إمال ات, تغي االصطناعــي, الكامــري
الرؤيــة الخلفيــة,  ر, مســجالت  ف لــري للتلفــاز, تلفزيــون بإســقاط 
أقــالم  المبكــر,  التعليــم  الذكيــة, آالت  الخلفيــة  الرؤيــة  مــرآة 
فــك  شــبكة  تعليــم,  بطاقــات  آالت  القصــص,  رواة  تتحــدث, 
ات الفيديــو,  , ســماعة بلوتــوث, غطــاء مقــاوم للمــاء لكامــري التشــفري
ات  تلفزيونــات عاليــة الوضــوح, معالجــات الصــوت الرقميــة, كامــري
ا  , المعــدات الصوتيــة, أجهــزة الراديــو, كامــري للكمبيوتــر الشــخىي
ســماعات  المتعــددة,  للوســائط  الرقمــي  البــث  أجهــزة  ويــب, 
ــارات  ــرأس, إط ــماعات ال ــجيالت, س ــط تس ي ــاء, �ش ــاء الضوض إلغ
ــة  وني لكرت ــزة االإ ــال, االأجه ــة االأطف ــزة مراقب ــة, أجه ــور الرقمي الص
ــوت  ــدات ص ــيارة, مع ــوت للس ــرب ص ــب, مك ــع الكت ــموعة م المس
وأدوات  الأجهــزة  خاصــة  حقائــب  ]تصويــر[,  ات  كامــري الســيارة, 
, أجهــزة عــرض الفيديــو, مرشــحات ]تصويــر[,  ي

التصويــر الفوتوغــرا�ف
جهــاز الطــرد, لتقــف عــى جهــاز التصويــر, عــىي الصــور الذاتيــة 
]مناصــب أحاديــة محمولــة باليــد[, أجهــزة العــرض, أجهــزة عــرض 
ر, شاشــات العــرض, أجهزة عــرض الوســائط المتعددة, شاشــات  ف لــري
, أغشــية  ي

عــرض لالأفــالم, محــددات المناظــر ، التصويــر الفوتوغــرا�ف
]تصويــر[, مرشــحات لالأشــعة فــوق البنفســجية للتصويــر, مناصــب 
ات, أجهــزة إضــاءة وّماضــة ]للتصويــر  ثالثيــة القوائــم للكامــري
ــر  ــاز التصوي ــأة لجه ــاس مهي ــيلفي, أكي ــات س [, عدس ي

ــرا�ف الفوتوغ
, أجهــزة وأدوات المســح, جهــاز قيــاس, كاشــف جــودة  ي

الفوتوغــرا�ف
الهــواء الخارجــي, أجهــزة القيــاس عــن بعــد, جهــاز تحليــل الهــواء, 
ات  مقيــاس الرطوبــة, كاشــفات االأشــعة تحــت الحمــراء, مــؤ�ش
أجهــزة  الســيارة,  إطــارات  ي 

�ف المنخفــض  للضغــط  أوتوماتيكيــة 
ــاز  ــات, جه ــة المركب ــص �ع ــاز فح ــارات, جه ط ــط االإ ــاس ضغ قي
تشــخيص ، ليــس لالأغــراض الطبيــة, االأســاور المتصلــة ]أدوات 
ــة,  ــواد المذاب ــاىلي الم ــاه إجم ــودة المي ــار ج ــم اختب ــاس[, قل القي
ات مقيــاس الرطوبــة, أدوات القيــاس, جهــاز قيــاس الضغــط, مــؤ�ش
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pen, Hygrothermograph, tool measuring instruments, 
pressure measuring apparatus, temperature indicators, 
teaching apparatus, Teaching robots, laboratory 
robots, audiovisual teaching apparatus, chemistry 
apparatus and instruments, measuring devices, electric, 
inductors [electricity], Simulators for the steering and 
control of vehicles, probes for scientific purposes, 
Optical apparatus and instruments, microscopes, 
magnifying glasses [optics], apparatus and instruments 
for astronomy, telescopes, USB cables for cellphones, 
telephone wires, electricity mains (materials for 
-) [wires, cables], data cables, USB cables, audio 
connection line;, electric adapter cables, electric wire 
harnesses for automobiles, semi-conductors, wafers 
for integrated circuits, chips [integrated circuits], 
Electronic control unit for automobiles, Conductors, 
electric, commutators, magnetic materials and devices, 
light-emitting diodes [LED], Power adapters, switches, 
electric, Electric plugs, Electric sockets, Electrical 
adapters, sensors, Motion sensors, Temperature 
sensors, Infrared sensors, humidity sensors, Door and 
window sensors, Light sensors, waterlogging and leak 
sensor, high speed charging plug, wireless switches, wall 
switches, smart switches, deconcentrator, sockets, plugs 
and other contacts [electric connections], touchscreen 
sensors, touch sensors, adapter plugs, alarm sensors, 
sensors for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, junction 
boxes [electricity], distribution consoles [electricity], 
connections for electric lines, connections, electric, 
parking sensors for vehicles, video screens, touch 
screens, Special anti-glare screen for laser projection 
television, remote control apparatus, Optical fibers 
[light conducting filaments], Heat regulating apparatus, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
Lightning rods, lightning arresters, electrolysers, Fire 
extinguishing apparatus, fire extinguishing apparatus 
for automobiles, apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical purposes, 
protective helmets, Protection devices for personal 
use against accidents, Protective masks, ski goggles, 
swimming goggles, swimming face masks, helmets for 
motorcyclists, goggles for scuba diving, ski glasses, 
snowboard helmets, underwater breathing apparatus, 
nose clips for swimming, protective clothing for wear 
by motorcyclists for protection against accident or 
injury, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, anti-glare glasses, visors for 
helmets, snorkels, goggles, alarms, anti-theft warning 
apparatus, sound alarms, theft prevention installations, 
electric, Biometric fingerprint door locks, smart locks, 
peepholes [magnifying lenses] for doors, Electric door

درجــة الحــرارة, جهــاز التدريــس, روبوتــات تعليــم, روبوتــات 
وأدوات  أجهــزة  البــ�ي,  الســمعي  التدريــس  , جهــاز  المختــرب
أجهــزة  ]كهربــاء[,  قيــاس كهربائيــة, محاثــات  أجهــزة  الكيميــاء, 
ــراض  ــات لالأغ ــا, تحقيق ــم فيه ــات والتحك ــه المركب ــاكاة لتوجي مح
ة  ــرب ــات مك ــر, عدس ــة, المجاه ــزة واالأدوات الب�ي ــة, االأجه العلمي
]ب�يــات[, أجهــزة وأدوات لعلــم الفلــك, التلســكوبات, كبــالت 
الهاتــف,  أســالك  المحمولــة,  للهواتــف  ك  مشــرت تتابعــي  ناقــل 
وكبــالت[,  ]أســالك  ي 

الكهربــا�أ للتيــار  الرئيســية  مصــادر  مــواد 
ك, خــط اتصــال  كبــالت البيانــات, كبــالت ناقــل تتابعــي مشــرت
ــة  ــالك الكهربائي ــة االأس , أحزم ي

ــا�أ ــول الكهرب ــالت المح ــوت, كاب الص
ــق  ــة, رقائ ــر المتكامل ــق للدوائ ــالت, رقائ ــباه الموص ــيارات, أش للس
ونيــة للســيارات, الموصــالت  ]دوائــر متكاملــة[, وحــدة تحكــم الكرت
واالأجهــزة  المــواد   , ي

الكهربــا�أ التيــار  الت  مبــدِّ الكهربائيــة, 
ــوء[,  ــث للض ي باع

ــا�أ ــوء ]ثن ــة للض ــات الباعث ــية, الثنائي المغناطيس
الكهربائيــة,  المقابــس  كهربائيــة,  مفاتيــح  الطاقــة,  محــوالت 
ــة,  ــات الحرك ــة, مجســات, مجس ــة, محــوالت كهربائي مآخــذ كهربائي
الحمــراء,  تحــت  االأشــعة  مجســات  الحــرارة,  درجــة  مجســات 
مجســات الرطوبــة, مجســات البــاب والنافــذة, مستشــعرات الضــوء, 
مستشــعر التشــبع بالميــاه والتــرب, قابــس شــحن عــاىلي الرعــة, 
ــة, الغــري مكثفــة,  ــح ذكي ــط, مفاتي ــح الحائ ــح الســلكية, مفاتي مفاتي
الكهربائيــة[,  ]التوصيــالت  االأخــرى  االتصــال  ونقــاط  المقابــس 
أجهــزة استشــعار تعمــل باللمــس, مجســات اللمــس, مقابــس 
الحــرارة,  لتحديــد درجــة  التنبيــه, مجســات  محــول, مجســات 
مجســات الرقاقــة الحيويــة, مجســات التعــرف عــى الحركــة, لفائــف 
كهربائيــة, مربعــات التوصيــل ]كهربــاء[, لوحــات التوزيــع ]كهربــاء[, 
وصــالت للخطــوط الكهربائيــة, الوصــالت الكهربائيــة, مجســات 
ــس,  ــل باللم ــات تعم ــو, شاش ــات الفيدي ــيارات, شاش ــوف الس وق
ر, جهــاز  ف ــري ــون العــرض بالل شاشــة خاصــة مضــادة للوهــج لتلفزي
التحكــم عــن بعــد, أليــاف ب�يــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[, 
ــد  ــن بع ــم ع ــة للتحك ــات الكهربائي كيب ــرارة, الرت ــم الح ــاز تنظي جه
ــاءة,  ض ــا االإ ــل, عص ي للتبدي

ــا�أ ــاز كهرب ــة, جه ــات الصناعي ي العملي
�ف

, جهــاز اطفــاء حريــق,  ي
ــا�أ مانعــات الصواعــق, أجهــزة تحليــل كهرب

نتــاج االأشــعة  أجهــزة إطفــاء حريــق للســيارات, أجهــزة ومنشــآت الإ
ــزة  ــة, أجه ــوذات الواقي ــة, الخ ــراض الطبي ــس لالأغ ــينية ، ولي الس
حمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث, أقنعــة واقيــة, 
نظــارات تزلــج, نظــارات الســباحة, أقنعــة للســباحة, خــوذات 
لــج,  ف ي الدراجــات الناريــة, نظــارات للغطــس, نظــارات الرت لراكــىب
خــوذات الجليــد, جهــاز التنفــس تحــت المــاء, مشــابك أنــف 
ي يرتديهــا راكبــو الدراجــات الناريــة 

للســباحة, المالبــس الواقيــة الــىت
صابــة, مالبــس للحمايــة مــن الحوادث  للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
شــعاع والحريــق, نظــارات مضــادة للوهــج, أقنعــة للخــوذات,  واالإ
ــر  ــاز تحذي ــذار, جه ــة, إن ــارات واقي ــس, نظ ــس للغط ــب التنف أنابي
, منشــآت منــع الرقــة  ي

نــذار الصــو�ت ضــد الرقــة, أجهــزة االإ
يــة, أقفــال ذكيــة, ثقــوب البــاب  الكهربائيــة, أقفــال االأبــواب البيومرت
ــة, الحريــق,  ة[ لالأبــواب, أجــراس االأبــواب الكهربائي ]عدســات مكــرب
أجهــزة كشــف الدخــان, أجهــزة إنــذار تــرب الميــاه, أقفــال أبــواب 
ونيــة  لكرت ي الوصــول االإ

رقميــة, أقفــال كهربائيــة, أنظمــة التحكــم �ف
لالأبــواب المتشــابكة, نظــارة طبيــة, نظــارة شمســيه, نظــارات ثالثيــة  
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bells, Fire alarms, Smoke detectors, Water intrusion 
alarms, Digital door locks, Locks, electric, electronic 
access control systems for interlocking doors, Eyeglasses, 
Sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, battery 
chargers, Wireless charger, USB charger, portable power 
source (rechargeable batteries), chargers for car mobile 
phone, batteries, electric, for vehicles, Car battery, 
Automobile accumulator, Animated cartoons, Sports 
whistles, Decorative magnets, Electronic collars to 
train animals, egg-candlers, electrified fences, portable 
remote-controlled car retarders.

 , االأبعــاد, بطاريــات كهربائيــة, شــواحن البطاريــات, شــاحن الســل�ي
ــات  ــول )بطاري ــة محم ــدر طاق ك, مص ــرت ــي مش ــل تتابع ــاحن ناق ش
عــادة الشــحن), شــواحن هواتــف نقالــة للســيارة, البطاريات  قابلــة الإ
الســيارات,  بطاريــات  الســيارة,  بطاريــة  للســيارات,  الكهربائيــة 
الرســوم المتحركــة, صفــارات رياضيــة, مغناطيــس ديكــور, أطــواق 
ونيــة لتدريــب الحيوانــات, شــمعدانات فحــص البيــض, أســوار  إلكرت
ي يتــم التحكــم فيهــا عــن 

مكهربــة, مثبطــات الســيارة المحمولــة الــىت
بعــد.

 

Date: 12/08/2021 12/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41007 41007  : العالمة التجارية رقم

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Watches, horological articles and chronometric 
instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الوقــت  قيــاس  وأدوات  الوقــت  قيــاس  أدوات  اليــد،  ســاعات 

الدقيقــة 

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:لحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

5
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Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41008 41008  : العالمة التجارية رقم

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials. surgical instruments and 
apparatus, electric massage apparatus for household 
purposes, foot massage equipment, electric massage 
armchairs, electric nasal irrigators, esthetic massage 
apparatus, massage apparatus, medical apparatus and 
instruments, sphygmotensiometers, Blood oxygen 
monitor, glucose meters, Medical oxygen generator, 
Medical instruments for moxibustion treatment, 
vibromassage apparatus, testing apparatus for medical 
purposes, fumigation apparatus for medical purposes, 
thermometers for medical purposes, pulse meters, body 
composition monitors, surgical robots, nanorobots for 
medical purposes, oral irrigators for use in dentistry, 
prosthetic instruments for dental purposes, dental 
apparatus and instruments, lasers for cosmetic purposes, 
blood pressure monitors, lasers for medical purposes, 
physiotherapy apparatus, electric acupuncture 
instruments, heart rate monitoring apparatus, LED 
masks for therapeutic purposes, air pillows for medical 
use, ear plugs [ear protection devices], hearing aids, 
hearing protectors, soporific pillows for insomnia, 
sanitary masks for medical purposes, respirators, 
bracelets for medical purposes, biomagnetic rings for 
therapeutic or medical purposes, feeding bottles, breast 
pumps, pacifiers for babies, baby feeding pacifiers, 
contraceptive apparatus, artificial surgical implants, 
artificial limbs, abdominal surgical, suture materials. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
ــة أو درز  ــواد خياط ، م ــري ــة، أدوات تجب ــنان اصطناعي ــون وأس وعي
ي 

الجراحيــة واالأجهــزة, جهــاز تدليــك كهربــا�أ االأدوات  الجــروح. 
ليــة, معــدات تدليــك القــدم, كــرا�ي التدليــك  ف لالأغــراض المرف
التدليــك  جهــاز  لالأنــف,  الكهربائيــة  الــري  أجهــزة  الكهربائيــة, 
ــس  ــة, مقايي ــزة واالأدوات الطبي ــك, االأجه ــاز التدلي , جه ــىي التجمي
ي الــدم, مــرت الجلوكــوز, 

ف �ف ضغــط الــدم, جهــاز مراقبــة االأكســج�ي
, االأدوات الطبيــة لعــالج ال�, جهــاز تدليك  ي ف الطــىب مولــد االأكســج�ي
از, جهــاز اختبــار لالأغــراض الطبيــة, جهــاز تبخــري لالأغــراض  ف باالهــرت
ــزة  ــض, أجه ــرت النب ــة, م ــراض الطبي ــرارة لالأغ ــن الح ــة, موازي الطبي
مراقبــة تكويــن الجســم, الروبوتــات الجراحيــة, روبتــات النانــو 
ي 

لالأغــراض الطبيــة, أجهــزة الــري عــن طريــق الفــم الســتخدامها �ف
طــب االأســنان, االأدوات االأطــراف الصناعيــة الأغــراض طب االأســنان, 
ــزة  ــل, أجه ــراض التجمي ر الأغ ف ــري ــنان, الل ــب االأس ــزة وأدوات ط أجه
ر لالأغــراض الطبيــة, جهــاز العــالج  ف قيــاس ضغــط الــدم, اللــري
ــدل  ــة مع ــاز مراقب ــة, جه ــر الكهربائي ب ــز باالإ ــي, أدوات الوخ الطبيع
ــة,  ــراض العالجي ــوء لالأغ ــث للض ي باع

ــا�أ ــة ثن ــب, أقنع ــات القل ب رصف
, ســدادات االأذن ]أجهــزة حماية  ي وســائد هوائيــة لالســتخدام الطــىب
االأذن[, مســاعدات للســمع, واقيــات ســمع, الوســائد المخــدرة 
ــة, أجهــزة التنفــس, أســاور  ــة لالأغــراض الطبي ــالأرق, أقنعــة صحي ل
لالأغــراض الطبيــة, حلقــات مغناطيســية حيويــة لالأغــراض العالجيــة 
أو الطبيــة, زجاجــات الرضاعــة, مضخــات الثــدي, لهايــات لالأطفــال, 
ــي  ــزرع الجراح ــل, ال ــع الحم ــاز من ــال, جه ــة االأطف ــات تغذي لهاي
ــة, أحزمــة البطــن, مشــايات بعجــالت  االصطناعــي, أطــراف صناعي
ــن  ي يمك

ــىت ــات ال ــة, الروبوت ي ــيور تجبري ــة, س ــى الحرك ــاعدة ع للمس
ــة, جــوارب ي ــة, مفاصــل تجبري ي لالأغــراض الطبي

ي المــ�ش
ارتداؤهــا �ف

6
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belts, wheeled walkers to aid mobility, orthopaedic 
belts, wearable walking assistive robots for medical 
purposes, orthopedic articles, elastic stockings for 
surgical purposes, compression garments, thread,

مطاطيــة الأغــراض جراحيــة, مالبــس الضغــط, خيــط جراحيــة, مــواد 
للخياطــة الجراحيــة.

  

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41009 41009  : العالمة التجارية رقم

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. Lamps, automobile 
lights, Automotive indicator lights, Anti-glare device 
for automobile (lamp fittings), Lanterns for lighting, 
electric lamps, Electric torches, light bulbs, Lights for 
vehicles, Germicidal lamps for purifying air, ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, Cooking 
apparatus and installations, Electric cooking pots, 
[for household purposes], Kettles, electric, Induction 
cookers, autoclaves, electric, for cooking, Gas burners, 
Microwave ovens [cooking apparatus], Pressure 
cookers, electric, Roasting apparatus, Air fryers, 
Electric Baking Pan, Egg boilers, electric, Electric cups, 
Food steamers, electric, coffee brewers, steam oven, 
health pot, electric toasters [for household purposes], 
coffee roasters, cooking utensils, electric, cooking 
stoves, bread toasters, kitchen ranges [ovens], heaters, 
electric, for feeding bottles, deep fryers, electric, 
bread-making machines, USB-powered cup heaters, 
soya milk making machines, electric, Lava rocks for 
use in barbecue grills, Refrigerators, refrigerating 
apparatus and machines, ice machines and apparatus, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــي  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
والتجفيــف والتهويــة وتوريــد الميــاه واالأغــراض الصحيــة. مصابيــح, 
أضــواء الســيارات, أضــواء مــؤ�ش الســيارات, جهــاز مضــاد للوهــج 
مصابيــح  لالإضــاءة,  فوانيــس  المصبــاح),  )تركيبــات  للســيارات 
كهربائيــة, المشــاعل الكهربائيــة, المصابيــح الكهربائيــة, أضــواء 
للمركبــات, مصابيــح مبيــد للجراثيــم لتنقيــة الهــواء, مصابيــح 
ــح  ــة, مصابي ــراض الطبي ــت لالأغ ــجية ، ليس ــوق البنفس ــعة ف االأش
ــزة  ــتعلة, أجه ــاعل مش ــة, مش ــراض الطبي ــت لالأغ ــة ، ليس المعالج
ــة[,  لي ف ــراض المرف ــة ]لالأغ ــخ الكهربائي ي الطب

ــات, أوا�ف كيب ــي والرت الطه
غاليــات كهربائيــة, طباخــات بالتحريــض, االأوتــوكالف )طناجــر) 
الكهربائيــة للطبــخ, شــعالت غــاز, أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[, 
ــالة  ــة, مق ــاىلي هوائي ــص, مق ــاز تحمي ــة, جه ــط كهربائي ــدور ضغ ق
ــدر  ــة, ق ــواب كهربائي ــة, أك ــض كهربائي ــات بي ــة, غالي ف كهربائي ــرب خ
ــاء  ــار, وع ــرن البخ ــوة, ف ــع القه , مصان ي

ــا�أ ــام ، كهرب ــاري للطع بخ
محامــص  ليــة[,  ف المرف ]لالأغــراض  كهربائيــة  محمصــات  الصحــة, 
 , ف ــرب ــات الخ ــي, محمص ــد الطه ــة, مواق ــخ الكهربائي ي الطب

ــن, أوا�ف ب
لزجاجــات  كهربائيــة  ســخانات  ]االأفــران[,  المطبــخ  نطاقــات 
ــخانات  , س ف ــرب ــع الخ ــة, آالت صن ــة كهربائي ــاىلي عميق ــة, مق الرضاع
ــات صنــع حليــب  ك, ماكين كأس تعمــل بطاقــة ناقــل تتابعــي مشــرت
ي مشــاوي الشــواء, 

الصويــا ، كهربائيــة, صخــور الفــا لالســتخدام �ف
يــد, آالت وأجهــزة الجليــد, جهــاز تدفئــة  ثالجــات, أجهــزة وآالت الترب
وبــات الســاخنة والبــاردة, آالت صنــع االآيــس يــد لتوزيــع المرش وترب
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heating and cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages, ice-cream making machines, 
Ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus, laundry dryers, electric, Extractor hoods 
for kitchens, air purifying apparatus and machines, 
filter cartridges for air purifiers, fans [air-conditioning], 
Air conditioners, Humidifiers, fabric steamers, air 
purifiers, Ventilation apparatus, filters for ventilation 
apparatus, fan heater, air-conditioning installations, 
air filtering installations, desiccating apparatus, 
dehumidifiers, automobile engine preheater, air 
conditioner for automobiles, Automotive air purifier, 
Electric hair driers, Water heaters, heating apparatus, 
fog machines, Heating installations, Taps, Watering 
installations, automatic, radiators [heating], Sanitary 
apparatus and installations, toilets [water-closets], 
Steam facial apparatus [saunas], Hydromassage bath 
apparatus, Electric hot air hand dryers, Heaters for 
baths, Bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, Drinking water 
dispensers, Instant heating pipeline machine, Filters 
for water purifiers, water purifiers, kettles for filering 
water, electric sterilizer for milk bottle, disinfectant 
apparatus, Radiators, electric, pocket warmers, 
Lighters, Polymerisation installations.

الهــواء[, مجففــات  ]تكييــف  التهويــة  كريــم, منشــآت وأجهــزة 
الغســيل الكهربائيــة, شــفاطات المطابــخ, أجهــزة وآالت لتنقيــة 
الهــواء, خراطيــش التصفيــة الأجهــزة تنقيــة الهــواء, مــراوح ]تكييــف 
هــواء[, مكيفــات الهــواء, المرطبــات, بواخــر النســيج, أجهــزة تنقيــة 
الهــواء, جهــاز تهويــة, مرشــحات الأجهــزة التهويــة, ســخان مروحــة, 
ــف,  ــاز التجفي ــة الهــواء, جه ــات تنقي ــف الهــواء, تركيب منشــآت تكيي
ــف  ــيارات, مكي ــرك الس ــبق لمح ف المس ــخ�ي ــة, التس ــالت الرطوب مزي
هــواء للســيارات, أجهــزة تنقيــة هــواء الســيارات, مجففــات الشــعر 
, ماكينــات الضبــاب,  ف الكهربائيــة, ســخانات ميــاه, جهــاز تســخ�ي
, تركيبــات ســقي أوتوماتيكيــة, مشــعات  تركيبــات التدفئــة, الصنابــري
كيبــات الصحيــة, مراحيــض ]خزانــات المياه[,  ]تدفئــة[, االجهــزة والرت
ــك  ــام التدلي ــاز حم ــار[, جه ــات البخ ــه ]حمام ــار للوج ــاز بخ جه
ــخانات  ــة, س ــاخن الكهربائي ــواء الس ــدي باله ــات االأي , مجفف ي

ــا�أ الم
للحمامــات, خــط رئيــ�ي للحمــام, منشــآت الحمــام, أجهــزة وآالت 
ــة  ــب التدفئ ــط أنابي ــة خ ب, آل ــرش ــاه ال ــات مي ــاه, موزع ــة المي تنقي
الفوريــة, فالتــر لتنقيــة الميــاه, أجهــزة تنقيــة الميــاه, غاليــات الميــاه 
ــر,  ــاز مطه ــب, جه ــة الحلي ي لزجاج

ــا�أ ــم كهرب ــاه, معق ــة المي لتنقي
ــرة. ــات البلم ــات, تركيب ــب, الوالع ــات جي ــة, دفاي ــعات كهربائي مش

 

Date 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41010 41010  : العالمة التجارية رقم

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China                   

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Services:
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water. Electric vehicles, Locomotives, Remote control 
vehicles, other than toys, vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail, Rearview mirrors, driverless

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
. مركبــات  ي

ي أو الجــوي أو المــا�أ المركبــات وأجهــزة النقــل الــرب
بخــالف   ، بعــد  عــن  التحكــم  مركبــات  القاطــرات,  كهربائيــة, 
ــاء أو  ــو أو الم ــرب أو الج ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق ــاب, مركب االألع
ــدون ســائق ــة, ســيارات ب ــة الخلفي ــا الرؤي ــة, مراي الســكك الحديدي
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cars [autonomous cars], self-driving cars, air pumps 
for motorcycles and automobiles, go-karts, automatic 
guided vehicles, propulsion mechanisms for land 
vehicles, automobile hoods, automobile chains, 
automobile chassis, vehicle running boards, cars, motor 
cars, automobile bodies, bumpers for automobiles, shock 
absorbers for automobiles, signal arms for vehicles, air 
bags [safety devices for automobiles], brake pads for 
automobiles, cigar lighters for automobiles, ashtrays 
for automobiles, lug nuts for vehicle wheels, clips 
adapted for fastening automobile parts to automobile 
bodies, automobile wheel hubs, warning horns for 
automobiles, air pumps for automobiles, safety seats 
for use in cars, automobile spare wheel holders, electric 
motors for motor cars, axles and cardan shaft for motor 
vehicles, wheel rims [for automobiles], windscreen 
wipers [for automobiles], clutch mechanisms for motor 
cars, safety seats for children for motor cars, automobile 
windshields [windscreens], sun visors for automobiles, 
rearview mirrors for automobiles, direction signals 
for automobiles, doors for automobiles, spokes for 
automobiles, suspension springs for motor cars, petrol 
tank caps for motor cars, gearboxes for motor cars, 
mudguards for automobiles, wheel rims for automobiles, 
seats for automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering wheels for 
automobiles, anti-theft devices for motor cars, electric 
cars, torque converters for motor cars, automotive 
interior trim, motor car windows, automobile roof 
racks, automobile roof containers, luggage carriers 
for automobiles, automobile dashboards, fuel tanks 
[parts of land vehicles], protective rings for automobile 
wheel hubs, automobile engines, fitted vehicle covers 
for automobiles, shaped covers for motor cars, Steering 
wheel booster for automobile, steering wheel covers 
for automobiles, Automobile sunshade, Car radiator 
grille, License plate frame for automobiles, brakes for 
motor cars, body panels for vehicles, Push scooters 
[vehicles], Self-balancing electric unicycles, Bicycles, 
electric bicycles, Electric self-balancing car, electric 
scotters, self-balancing scooters, Pumps for bicycle 
tires, Aerial conveyors, Strollers, Carts, wheelchairs, 
sleighs [vehicles], Tires for vehicle wheels Goods/, 
Repair outfits for inner tubes, automobile tires, inner 
tubes for automobile tires, Aeronautical apparatus, 
machines and appliances, Civilian drones, Camera 
drones, delivery drones, air vehicles, Boats, diving 
bells, air pumps [vehicle accessories], safety seats 
for children, for vehicles, seat covers for vehicles, 
upholstery for vehicles, anti-theft devices for vehicles, 
side view mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles, windshield wipers, anti-glare devices for 
vehicles, head-rests for vehicle seats.

القيــادة, مضخــات  ذاتيــة  القيــادة[, ســيارات  ذاتيــة  ]ســيارات 
هــواء للدراجــات الناريــة والســيارات, ســيارات ذات مقعــد )كارت), 
للمركبــات  الدفــع  آليــات  االأوتوماتيكيــة,  الموجهــة  المركبــات 
ــيارة,  ــكل الس ــيارات, هي ــل الس ــيارات, سالس ــة الس ــة, اغطي االأرضي
لوحــات تشــغيل الســيارة, ســيارات, ســيارات, أجســام الســيارات, 
ــارة  ــيارات, أذرع إش ــات للس ــص الصدم ــيارات, ممت ــدات للس مص
للمركبــات, أكيــاس هوائيــة ]أجهــزة أمــان للســيارات[, لبــادات 
مكابــح الســيارات, والعــات الســيجار للســيارات, منافــض الســجائر 
ــط  ــة لرب ــابك ُمكيَّف ــات, مش ــالت المركب ــل لعج ــيارات, صوامي للس
أجــزاء الســيارة بهيــكل الســيارات, محــاور عجــالت الســيارات, 
أبــواق تحذيــر للســيارات, مضخــات هــواء للســيارات, مقاعــد 
ــة  ــالت االحتياطي ــكات العج ــيارات, ماس ي الس

ــتخدام �ف ــان لالس أم
ــود  ــاور والعم ــيارات, المح ــة للس ــركات الكهربائي ــيارات, المح للس
كاردان للســيارات, إطــارات لعجــالت الســيارات, مســاحات الزجــاج 
االأمامــي ]للســيارات[, آليــات القابــض للســيارات, مقاعــد أمــان 
ــات  لالأطفــال للســيارات, الزجــاج االأمامــي للســيارات ]زجــاج المركب
ــة  ــة الخلفي ــا الرؤي ــيارات, مراي ــمس للس ــن الش ــة م ــي[, أقنع االأمام
للســيارات, إشــارات االتجــاه للســيارات, أبــواب للســيارات, قضبــان 
ــات  ــة خزان ــيارات, أغطي ــق للس ــض تعلي ــيارات, نواب ــعاعية للس ش
ف  وس للســيارات, واقيــات الطــ�ي يــن للســيارات, علــب الــرت ف البرف
للســيارات,  مقاعــد  للســيارات,  لعجــالت  إطــارات  للســيارات, 
الــرأس  مســاند  الســيارات,  ي 

�ف لالســتخدام  المقاعــد  أحزمــة 
ــة  ــزة مكافح ــيارات, أجه ــادة للس ــالت القي ــيارات, عج ــد الس لمقاع
ــدوران  ــزم ال ــوالت ع ــة, مح ــيارات كهربائي ــيارات, س ــة للس الرق
ــوف  ــيارات, رف ــذ الس ــيارات, نواف ــة للس ــارف داخلي ــيارات, زخ للس
ــة  ــالت االأمتع ــيارات, حام ــقف الس ــات س ــيارات, حاوي ــقف الس س
مــن  ]أجــزاء  الوقــود  خزانــات  الســيارات,  لوحــات  للســيارات, 
يــة[, حلقــات واقيــة لمحــاور عجــالت الســيارات,  المركبــات الرب
ــة  ــيارات, أغطي ــزة للس ــيارة المجه ــة الس ــيارات, أغطي ــركات الس مح
ــة  ــيارات, أغطي ــادة للس ــة القي ــود عجل ــيارات, مق ــكل للس ــى ش ع
د للســيارة,  عجلــة القيــادة للســيارات, مظلــة الســيارات, شــبكة المــرب
ــاكل  ــواح هي ــح للســيارات, أل إطــار لوحــة ترخيــص الســيارات, مكاب
ــة  ــة أحادي ــات[, دراجــات كهربائي الســيارات, دراجــات الدفــع ]مركب
التــوازن ذاتيــة, دراجــات, دراجــات كهربائيــة, ســيارة كهربائيــة ذاتيــة 
التــوازن, الدراجــات البخاريــة الكهربائيــة, دراجــات بخاريــة التــوازن 
طــارات الدراجــات, الناقــالت الهوائيــة, عربــات  , مضخــات الإ ي

الــذا�ت
ــارات  ــات[, إط ــة ]مركب ــة, مزلق ــرا�ي المتحرك ــات, الك ــال, عرب االأطف
ــارات  ــة, إط ــب الداخلي ــالح لالأنابي ــس إص ــات, مالب ــالت المركب عج
طــارات الســيارات, أجهــزة وآالت  الســيارات, أنابيــب داخليــة الإ
ــدون  ــرات ب ــة, طائ ــار مدني ــدون طي ــرات ب ان, طائ ــري ــزة الط وأجه
ــة,  ــات الجوي ــار, المركب ــدون طي ــل ب ــرات توصي ا, طائ ــري ــار للكام طي
القــوارب, أجــراس الغــوص, مضخــات الهــواء ]ملحقــات الســيارة[, 
مقاعــد أمــان لالأطفــال ، للســيارات, أغطيــة مقاعــد المركبــات, 
ــة  ــا جانبي ــيارات, مراي ــة للس ــد الرق ــزة ض ــات, أجه ــاث المركب أث
ــاج  ــحات الزج ــات, ماس ــج للمركب ــة للتوه ــزة مانع ــيارات, أجه للس
الــرأس  للســيارات, مســاند  للتوهــج  أجهــزة مضــادة  االأمامــي, 

ــيارة. ــد الس لمقاع
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Date: 12/08/2021 12/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41011 41011  : العالمة التجارية رقم

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Printed matter; stationery and office requisites 
(except furniture); brochures, magazines, newspapers, 
prospectuses, catalogues, guides, books; packaging 
bags made of paper or cardboard; boxes of cardboard 
or paper; adhesives for stationery or household 
purposes; paper advertising and promotional materials 
and support; adhesive labels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطبوعــات؛ القرطاســية ومســتلزمات المكاتــب )باســتثناء االأثــاث)؛ 
عالنيــة،  ات االإ والكتيبــات التعريفيــة، والمجــالت، والجرائــد، النــرش
تغليــف  أكيــاس  والكتــب؛  االرشــادية،  الكتــب  والكتالوجــات، 
مصنوعــة مــن الــورق أو الكرتــون؛ الصناديــق المصنوعــة مــن 
ي القرطاســية 

الــورق المقــوى أو الــورق؛ مــواد اللصــق المســتعملة �ف
ويجيــة والدعــم؛  ليــة؛ الدعايــة الورقيــة والمــواد الرت ف أو لغايــات مرف

رقــع الصقــة 

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41012 41012  : العالمة التجارية رقم

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

9
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Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious, 
metals or coated therewith, not included in other 
classes, jewellery. Precious stones, horological and 
chronometric instruments. Precious metals, unwrought 
or semi-wrought, Boxes of precious metal, Jewelry 
boxes, Key chains of precious metal, Charms for key 
rings, Works of art of precious metal, Figurines of 
precious metal, jade carving artworks, Medals, prize 
cups of precious metals / trophies of precious
metals, rings [jewelry], Jewelry, necklaces [jewelry], 
jewellery, including imitation jewellery and plastic 
jewellery, Watches, Watch bands, Clocks and watches, 
electric, Presentation boxes for watches, Chronometric 
instruments, clocks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ــرى،  ــات أخ ي فئ

ــواردة �ف ــري ال ــا، غ ــة به ــة أو المطلي ــادن نفيس مع
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 
قيــاس الوقــت الدقيقــة. معــادن نفيســة ، غــري مشــغولة أو نصــف 
مشــغولة, علــب مــن معــادن نفيســة, علــب المجوهــرات, سالســل 
ــح,  ــل المفاتي ة لسالس ــري ــىي صغ ــة, ح ــادن نفيس ــن مع ــح م مفاتي
اعمــال فــن المعــادن النفيســة, تماثيــل مــن معــادن نفيســة, نحــت 
ــز مــن المعــادن  ــة, ميداليــات, كــؤوس الجوائ أعمــال الَيْشــم الفني
]مجوهــرات[,  خواتــم  النفيســة,  المعــادن  جوائــز   / النفيســة 
ي ذلــك 

مجوهــرات, قــالدات ]مجوهــرات[, المجوهــرات ، بمــا �ف
ــوار  ــاعات, س ــتيكية, س ــرات البالس ــدة والمجوه ــرات المقل المجوه
عــرض  كهربائيــة, صناديــق  ســاعات, ســاعات وســاعات حائــط 

ــط. ــاعات حائ ــت, س ــاس الوق ــاعات, أدوات قي للس

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41013 41013  : العالمة التجارية رقم

Class: 15 ي الصنف :   15
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Musical instruments. pianos, musical instruments, 
stringed musical instruments, horns [musical 
instruments], guitars, electronic musical instruments, 
tuners for musical instruments, bags specially adapted

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االآالت  موســيقية,  آالت  البيانــو,  موســيقية.  آالت 
القيثــارات,  موســيقية[,  ]آالت  أبــواق  الوتريــة,  الموســيقية 
لــالآالت  المضبطــات  ونيــة,  لكرت االإ الموســيقية  االآالت 
االآالت لحمــل  خصيصــا  مهيــأة  حقائــب  الموســيقية, 

11
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for holding musical instruments, musical boxes, 
stands for musical instruments, straps for musical 
instruments, keyboards for musical instruments, mutes 
for musical instruments. 

الموسيقية, الصناديق الموسيقية, مناصب لالآالت الموسيقية, 
أحزمة لالآالت الموسيقية, لوحات المفاتيح لالآالت الموسيقية, 

مخففات الصوت لالآالت الموسيقية. 

  

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41014 41014  : العالمة التجارية رقم

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, artists 
materials, paint brushes, typewrites and office requisites 
(except furniture), instructional and teaching material 
(except apparatus), plastic materials for packing (not 
included in other classes), printers type, printing 
blocks. Paper, paper for bags and sacks, copying paper 
[stationery], papers for painting and calligraphy, Toilet 
paper, Towels of paper, Paper coasters, kitchen paper, 
packing cardboard, signboards of paper or cardboard, 
Note books, Stickers [stationery], envelopes, calendars, 
Decorative stickers for cars, Figurines of papier mâché, 
Printed publications, Posters, books, Newsletters, 
periodicals, Pictures, Apparatus for mounting 
photographs, Boxes of paper or cardboard, Bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging, 
Garbage bags of paper or of plastics, Office requisites, 
except furniture, stapling presses [office requisites], 
paper shredders for office use, Stationery, ink, inkstands, 
Stamps [seals], inkpad, pens [office requisites], Writing 
materials, Refills for gel rooler pens, Adhesive bands

اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب،  ــد الكت ــواد تجلي ــات، م ــرى، المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية، م ــة، القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ــان  ي الده

ــرا�ش ، ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة، م لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
أو التلويــن، االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبية)عــدا االأثــاث)، مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)، م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
ي فئــات أخــرى)، حــروف الطباعــة، الكلتشــيهات 

)غــري الــواردة �ف
الــورق  نســخ  كيــاس,  واالأ للحقائــب  ورق  ورق,  )الراســمات). 
ــن  ــف م ــت, مناش ــط, ورق توالي ــم والخ ــية[, أوراق للرس ]القرطاس
ــات  ــة, الفت ــون التعبئ ــخ, كرت ــورق, ورق المطب ــون ال ــورق, صح ال
مــن الــورق أو الكرتــون, دفاتــر المالحظــات, ملصقــات ]قرطاســية[, 
مغلفــات, تقاويــم, ملصقــات زينــة للســيارات, هيــاكل مــن الــورق 
ات  المعجــن, المنشــورات المطبوعــة, ملصقــات, الكتــب, النــرش
ــن  ــب م ــور, عل ــب الص كي ــاز لرت ــور, جه ــات, الص ــة, الدوري خباري االإ
الــورق أو الكرتــون, أكيــاس ]مغلفــات وأكيــاس[ مــن الــورق أو 
ــتيك,  ــورق أو البالس ــن ال ــة م ــاس قمام ــف, أكي ــتيك للتغلي البالس
مســتلزمات المكتــب ، باســتثناء االأثــاث, مكابس التدبيــس ]متطلبات 
ادوات   ,] ي المكتــىب ]لالســتخدام  الــورق  تقديــد  آالت  المكتــب[, 
 , ــري ــات تحب ــام[, ختام ــع ]االأخت ة, الطواب ــرب , مح ــرب ــة, ح ــن مكتبي م
ــل  ــالم الج ــوات أق ــة, عب ــواد الكتاب ــب[, م ــات المكت ــالم ]متطلب أق
ليــة, ف طــة الصقــة للقرطاســية أو لالأغــراض المرف الــدوارة ]رولــر[, أ�ش
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for stationery or household purposes, adhesives 
[stationery], Pantographs [drawing instruments], 
drawing instruments, Drawing materials, typewriters, 
electric or non-electric, typewriter ribbons, Teaching 
materials [except apparatus], Blackboards, LCD 
Blackboards, small blackboards, Tailors› chalk, 
Architects› models.

 مــواد الصقــة ]قرطاســية[, بنتوغــراف )أدوات نســخ التصاميــم
ــم, آالت ــواد الرس ــم, م ــم[, أدوات الرس ــوم) ]أدوات الرس  والرس
ــواد ــة, الم ــة الكاتب ــط االآل ائ ــة, �ش ــري كهربائي ــة أو غ ــة ، كهربائي  كاتب
 التعليميــة ]باســتثناء االأجهــزة[, ســبورة ]ألــواح تدريــس[ ســبورات,
الســائل, البلــوري  العــرض  تدريــس[ شاشــة  ]ألــواح   ســبورات 
ــاذج , نم ف ــ�ي ــري الخياط ة, طباش ــري ــس[ الصغ ــواح تدري ــبورات ]أل  س

. ف المعماريــ�ي

  

 

Date: 12/08/2021 12/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41015 41015  : العالمة التجارية رقم

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Semi-finished artificial and synthetic resins; elastomer 
polymers; polymer films (other than for packaging or 
wrapping); synthetic rubber; unprocessed and semi-
finished gums; semi-finished plastics materials; plastic 
packaging, namely: bags, sachets, film and sheets; 
rubber stoppers; insulating products and materials; 
insulating oils and greases; seals and sealants 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نهائيــا؛  المصنعــة  شــبه  والصناعيــة  االصطناعيــة  الراتينجــات 
البوليمــرات المرنــة؛ أغشــية البوليمــر )بخــالف التغليــف أو اللــف)؛ 
مطــاط إصطناعــي؛ الصمــغ غــري المعالــج ونصــف المنتهــي؛ المــواد 
البالســتيكية شــبه المصنعــة؛ االأغلفــة البالســتيكية، وتحديــداً: 
الحقائــب، االكيــاس، االأغشــية والصفائــح؛ الســدادات المطاطيــة؛ 
ــدادات  ــة؛ الس ــحوم عازل ــوت وش ــة؛ زي ــواد العازل ــات والم المنتج

ــرب  ــات الت ومانع

االأحمــر،   ، تقــاىلي الرب باالألــوان  الحمايــة  خاصــة:  اطات  اشــرت
، االأصفــر البنفســجي، االأزرق الغامــق،االأزرق الفاتــح، االأخــ�ف

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 
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Trademark No.:41016 41016  : العالمة التجارية رقم

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China                   

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, and not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and traveling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery. Leather, unworked or semi-worked, Bags, 
Pocket wallets, Backpacks, Trunks [luggage], Shopping 
bags, children›s bags, bags for sports, leather trimmings 
for furniture, Reins for guiding children, leather thongs, 
Umbrellas, Walking sticks, Harnesses for animals, 
Clothing for pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المدبوغــة  الجلــود  وتقليــد  المدبوغــة  الجلــود 
ي فئــات أخــرى، جلــود 

المصنوعــة مــن هــذه المــواد غــري الــواردة �ف
الحيوانــات الخــام أو المدبوغــة، الصناديــق والحقائــب الســفرية، 
الحيوانــات  الســياط وأطقــم   ، المظــالت والشــما�ي والعــىي
والــروج. جلــود مصنعــة أو شــبه مصنعــة, حقائــب, محافــظ 
الجيــب, حقائــب ظهــر, صناديــق ]أمتعــة[, أكيــاس التســوق, حقائب 
االأطفــال, حقائــب رياضيــة, زخــارف جلديــة لالأثــاث, أعنــة لتوجيــه 
, أطقــم حيوانــات,  ي

االأطفــال, ســيور جلديــة, مظــالت, عــىي المــ�ش
ــة.  ــات االأليف ــس للحيوان مالب

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41017 41017  : العالمة التجارية رقم

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Household or kitchen utensils containers (not of 
precious metal or coated therewith), combs and 
sponges, brushes ( except paint brushes), brush-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، وللمطبــخ )ليســت مــن  ىلي ف ي و أوعيــة لالســتعمال المــرف

أدوات وأوا�ف
ــدا  ي )ع

ــرا�ش ــفنج ف ــاط و أس ــا)، أمش ــة به ــة أو مطلي ــادن نفيس مع
، أدوات تنظيف، ي

ي التلويــن أو الدهــان)، مــواد صنــع الفــرا�ش
فــرا�ش

15
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making material articles for cleaning purpose, 
steelwool, unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building), glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. place 
mats, not of paper or textile, Utensils for household 
purposes, Kitchen utensils, Tableware, other than 
knives, forks and spoons, bottle openers, electric or 
non-electric, Filters for household purposes, cooking 
pots, Household glassware, including cups, dishes, 
kettles and jars, Ceramics for household purposes, 
porcelain imitations, Works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass, Crystal art craft, 
Drinking vessels, Insulating cups, tea sets, coffee sets, 
Toilet utensils, Deodorizing apparatus for personal use, 
Drying racks for laundry, Dispensers for hand cleaners, 
domestic, toothbrush holders, scalp scratchers, sieves 
[household utensils], trash cans, Perfume burners, 
Aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, electric 
and non-electric, Combs, Brushes, electric brushes, 
except parts of machines, Material for brush-making, 
Toothbrushes, electric, Heads for electric toothbrushes, 
Toothbrushes, Electric oral irrigators, Toothpicks, 
floss for dental purposes, Cosmetic utensils, Make-
up removing appliances, Facial cleansing instrument, 
Thermally insulated containers for food, insulating 
flasks, Reusable ice cubes, Ice cube molds, Cleaning 
instruments, hand-operated, gloves for household 
purposes, Lint removers, electric or non-electric, Mops, 
mops for sweepers, non-electric carpet cleaners, mop 
heads, rags for cleaning, Glass, unworked or semi-
worked, except building glass, crystal [glassware], 
Mangers for animals, Litter boxes for pets, Electronic 
pet waterers, Filters for electronic pet waterers, 
feeding vessels for pets, animal activated animal 
feeders, cages for household pets, Indoor terrariums 
[plant cultivation], indoor aquaria, indoor terrariums 
[vivariums], Electric devices for attracting and killing 
insects, Mosquito-repellent apparatus, dust mite 
controllers, Plug-in diffusers for mosquito repellents, 
ultrasonic pest repellers. 

ــدا  ــغول )ع ــبه مش ــاج ش ــغول أو زج ــري مش ــاج غ ، زج ــىي ــلك ج س
ي 

ي خــزف صيــىف
ي زجاجيــة و أوا�ف

)، أوا�ف ي
ي المبــا�ف

الزجــاج المســتعمل �ف
ــن  ــت م ــارش ، ليس ــرى. المف ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف ــة غ ي خزفي
وأوا�ف

ليــة, أدوات المطبــخ, أدوات  ف ي لالأغــراض المرف
الــورق أو النســيج, أوا�ف

ــات  ــات الزجاج ــق, فتاح ــوك والمالع ف والش ــكاك�ي ــدا الس ــدة ع المائ
ي 

ــة, أوا�ف لي ف ــراض المرف ــحات لالأغ ــة, مرش ــري كهربائي ــة أو غ ، كهربائي
كــواب واالأطبــاق  ي ذلــك االأ

ليــة ، بمــا �ف ف ي الزجاجيــة المرف
الطبــخ, االأوا�ف

ليــة, الخــزف المقلــد,  ف اميك لالأغــراض المرف والغاليــات والجــرار, ســري
ف  ــ�ي ــزف أو الط ــزف أو الخ ف أو الخ ــل�ي ــن البورس ــة م ــال الفني االأعم
ــة,  ب, أكــواب عازل ــة الــرش أو الزجــاج, حرفــة فــن الكريســتال, أوعي
ي تواليــت, جهــاز إزالــة الروائــح 

أطقــم الشــاي, أطقــم القهــوة, أوا�ف
الغســيل,  تجفيــف  منــا�ش   , الشــخىي لالســتخدام  الكريهــة 
ليــة لالأيــدي, حامــالت فرشــاة االأســنان, خــدش  ف أوعيــة ت�يــف مرف
ــات, حارقــات  ــق نفاي ــة[, صنادي لي ف ي مرف

ــل ]أوا�ف ــرأس, غرابي لفــروة ال
ات  ــا�ش ــدا ن ــة ، ع ــوت العطري ات الزي ــا�ش ــور, ن ــب أو العط للطي
القصــب ، كهربائيــة وغــري كهربائيــة, أمشــاط, الفــرش, الفــرش 
ــاة,  ــع الفرش ــادة لصن ــن االآالت, م ــزاء م ــتثناء أج ــة ، باس الكهربائي
ــرش  ــة, ف ــنان الكهربائي ــرش االأس ــة, رؤوس ف ــنان كهربائي ــرَش أس ُف
االســنان, أجهــزة الــري الكهربائيــة للفــم, نكاشــات أســنان, خيــوط 
تنظيــف  أداة  المكيــاج,  زالــة  الإ أدوات  التجميــل,  ي 

أوا�ف لالأســنان, 
الوجــه, حاويــات معزولــة حراريــاً لالأغذيــة, قواريــر عازلــة, مكعبــات 
ــج, أدوات  ــات الثل ــب مكعب ــتخدام, قوال ــادة االس ع ــة الإ ــج قابل ثل
ــر ،  ــالت الوب ــة, مزي لي ف ــازات لالأغراضالمرف ــد, قف ــدار بالي ــف ت تنظي
كهربائيــة او غــري كهربائيــة, ممســحة, المماســح للكنــس, منظفــات 
للتنظيــف,  خــرق  ممســحة,  رؤوس  الكهربائيــة,  غــري  الســجاد 
 ,] ي

ــا�ف ــاج المب ــتثناء زج ــغول ]بإس ــبه مش ــغول أو ش ــري مش ــاج غ زج
صناديــق  للحيوانــات,  معالــف  الزجاجيــة[,  ي 

]االأوا�ف الكريســتال 
ونيــة,  لكرت ليــة, ســقاية الحيوانــات االأليفــة االإ ف قــش للحيوانــات المرف
ونيــة, أوعيــة تغذيــة  لكرت مرشــحات لســقايات الحيوانــات االأليفــة االإ
ي ينشــطها الحيــوان, 

للحيوانــات االأليفــة, مغذيــات الحيوانــات الــىت
يــة  ليــة, مــر�ب داخــىي لالأحيــاء الرب ف أقفــاص للحيوانــات االأليفــة المرف
يــة,  ]لرعايــة النباتــات[, أحــواض داخليــة, مــر�ب داخــىي لالأحيــاء الرب
ات, جهــاز طــارد البعــوض,  أجهــزة كهربائيــة لجــذب وقتــل الحــرش
موصــل بالكهربــاء لطــرد البعــوض,  أجهــزة تحكــم عــث الغبــار, نا�ش

ــة.  ــوق الصوتي ــات ف ــات بالموج ــدات االآف مبي
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Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. Fabric, fabric imitating 
animal skins, Gummed cloth, other than for stationery 
purposes, non-woven textile fabrics, filtering materials 
of textile, brocade, printers› blankets of textile, Towels 
of textile, Cloths for removing make-up, Sheets [textile], 
sleeping bags, bed linen, Household linen, Tablemats 
of textile, tablecloths, not of paper, curtains of textile 
or plastic, Fitted toilet lid covers of fabric, Marabouts 
[cloth], Hada [traditional ceremonial or offering fabric 
made of silk], Flags of textile or plastic, banners of 
textile or plastic, Shrouds.

اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات أخــرى، أغطيــة 

المنســوجات ومنتجــات النســيج غــري واردة �ف
ــاش  ــات, قم ــود الحيوان ــد جل ــيج يقل ــاش, نس ــد. قم االأ�ة والموائ
شــمعي ، بخــالف االأغــراض المكتبيــة, أقمشــة غــري منســوجة, 
المنســوجات  مــن  بطانيــات  الديبــاج,  النســيج,  مــواد  ترشــيح 
ــاج, أوراق  ــة المكي زال ــة الإ ــيج, أقمش ــن النس ــف م ــة, مناش المطبوع
ــة,  لي ف ــات المرف ــر, المفروش ــة الري ــوم, أغطي ــاس الن ــيج[, أكي ]نس
مــن مفــارش مــن المنســوجات, مفــارش المائــدة وليــس مــن 
الــورق, ســتائر مــن النســيج أو البالســتيك, أغطيــة المرحــاض 
مــزودة بأغطيــة مــن القمــاش, المرابــط ]قمــاش[, الهــدى ]أقمشــة 
إحتفاليــة تقليديــة أو للعــرض مصنوعــة مــن الحريــر[, أعــالم نســيج 

ــان. ــتيك, أكف ــوجات أو البالس ــن المنس ــات م ــتيك, الفت أو بالس

  

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41019 41019  : العالمة التجارية رقم

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China                   

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف   الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, Footwear, headgear. Clothing, Ready-
made clothing, Tee-shirts, coats, Bath robes, Layettes 
[clothing], babies› pants [underwear], Bathing suits, 
motorists› clothing, Waterproof clothing, raincoats,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس ولبــاس القــدم وأغطيــة الــرأس. مالبــس, المالبــس 
المعاطــف,  ت),  شــري ي 

)�ت ة  قصــري بأكمــام  قمصــان  الجاهــزة, 
االأطفــال  �اويــل  ]مالبــس[,  ات  ســرت الحمــام,  أرديــة 
]مالبــس داخليــة[, بدلــة ســباحة, مالبــس ســائقي الدراجــات,
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Masquerade costumes, Footwear, Sports shoes, 
headbands [clothing], headwear, Hosiery, sweat-
absorbent socks, Gloves [clothing], riding gloves, Scarfs, 
Neckties, Girdles, Chasubles, Sashes for wear, Shower 
caps, Sleep masks, Wedding dresses, Hairdressing 
capes, Steam eye mask. 

ــة  ــة, أحذي ــة, االأحذي ــاء تنكري مالبــس مضــادة للمــاء, معاطــف, ازي
ــرأس, الجــوارب, الجــوارب  ــة ال ــات ]مالبــس[, أغطي ــة, عصاب رياضي
الماصــة للعــرق, قفــازات ]مالبــس[, قفــازات ركــوب, أوشــحة, 
ربطــات العنــق, المشــدات, رداء الكاهــن, الزنانــري لالرتــداء, قبعــات 
ف زفــاف, عبــاءات تصفيــف  االســتحمام, أقنعــة النــوم, فســات�ي

ــار.  ف بالبخ ــ�ي ــاع الع ــعر, قن الش

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41020 41020  : العالمة التجارية رقم

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Games and playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Christmas 
trees. Games, Apparatus for games, Electronic game 
machines for education of children, Heat sink for 
handheld game console, hand-held consoles for 
playing video games, Slides [playthings], Kites, Rocking 
horses, Drones [toys], Toy robots, Building blocks 
[toys], Stuffed toys, scooters [toys], Toys, Scale model 
vehicles, Carnival masks, Dolls, Smart toys, Toy figures, 
Children Bicycle (not of transportation facility), Toys for 
household pets, Puzzles, hand operated, Jigsaw puzzles, 
Rubik›s cube, Radio-controlled scale model vehicles, 
Toy models, Collectible toy figures, Air drumstick, 
baby gyms, Playing cards, Chess, chess games, pumps 
specially adapted for use with balls for games, Playing 
balls, rackets, Body-building apparatus, Treadmills, 
archery implements, electronic targets, Machines for 
physical exercises, skis, skateboards, climbers› harness, 
Hunting game calls, Swimming pools [play articles], 
synthetic rubber racetracks, Gloves for games, Knee 
guards [sports articles], protective paddings [parts of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واالأدوات  الجمنازيــة  الرياضــة  أدوات  اللعــب،  وأدوات  اللعــب 
ي فئــات أخــرى، زينــة لشــجرة عيــد الميــالد. 

الرياضيــة غــري الــواردة �ف
لتعليــم  ونيــة  لكرت االإ االألعــاب  آالت  لالألعــاب,  أجهــزة  ألعــاب, 
ي االألعــاب المحمولــة, 

االأطفــال, بالوعــة الحــرارة لوحــدة التحكــم �ف
ائــح ]اللعب[,  أجهــزة محمولــة باليــد لتشــغيل ألعــاب الفيديــو, الرش
الطائــرات الورقيــة, أحصنــة خشــبية هــزازة, طائــرات بــدون طيــار 
]ألعــاب[, لعبــة الروبوتــات, كتــل بنــاء ]ألعــاب[, اللعــب المحشــوة, 
الدراجــات البخاريــة )ســكوتر) ]ألعــاب[, ألعــاب االأطفــال, المركبــات 
النموذجيــة عــى نطــاق واســع, أقنعــة كرنفــال, الدمى, ألعــاب ذكية, 
شــخصيات لعبــة, دراجــات االأطفــال )ليســت مــن وســائل النقــل), 
ــا  ــد, بانورام ــل بالي ــاز تعم ــة, ألغ لي ف ــة المرف ــات االأليف لعــب للحيوان
ة يتــم التحكــم  االألغــاز, مكعــب روبيــك, مركبــات نموذجيــة صغــري
ــا,  ــن جمعه ــة يمك ــخصيات لعب ــة, ش ــاذج لعب ــد, نم ــن بُع ــا ع فيه
ــورق, شــطرنج, ألعــاب  ــوادي االأطفــال, لعــب ال ب الهــواء, ن مــ�ف
ــرات  ــع الك ــتخدام م ــا لالس ــف خصيًص ــات تتكي ــطرنج, مضخ الش
المخصصــة لالألعــاب, لعــب الكــرات, مضــارب, جهــاز بناء الجســم, 
للتماريــن  آالت  ونيــة,  إلكرت أهــداف  الرمايــة,  أدوات  المطاحــن, 
ــات  , مكالم ف ــلق�ي ــة المتس ــج, أحزم ل ف ــواح الرت ــات, أل ــة, الزالج البدني
مطــاط اللعــب[,  ]مقــاالت  الســباحة  الصيــد, حمامــات  لعبــة 
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sports suits, swimming rings, In-line roller skates, ice 
skates, Ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery, Christmas trees of synthetic 
material, fishing tackle, Twirling batons, Sweatbands 
[sports articles], Camouflage screens [sports articles], 
Scratch cards for playing lottery games. 

صناعــي, قفــازات لالألعــاب, واقيــات الركبــة ]مقــاالت رياضيــة[, 
حشــوات واقيــة ]أجــزاء مــن البــدالت الرياضيــة[, حلقــات الســباحة, 
زالجــات مضمنــة, الزالجــات الجليديــة, زينــة الأشــجار عيــد الميــالد 
مــا عــدا االأضــواء والشــموع والحلويــات, أشــجار عيــد الميــالد مــن 
المــواد االصطناعيــة, عــدة الصيــد, تدويــر الهــراوات, عصابــات رأس 
ــة[,  ــاالت رياضي ــه ]مق ــات التموي ــة[, شاش ــاالت رياضي ــة ]مق رياضي

بطاقــات الخــدش للعــب ألعــاب اليانصيــب. 

  

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41021 41021  : العالمة التجارية رقم

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address:  No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China                   

.006، فلــور 6، بيلدينــغ 6، يــارد 33، ميــدل  العنــوان :  نمــرب
ف                      الصــ�ي  ، ف بكــ�ي يكت،  ديســرت هايديــان  رود،  كي  كســري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising business management, business 
administration office functions. Advertising, Publicity, 
Publicity material rental, Rental of advertising 
space, Rental of advertising time on communication 
media, Publicity agencies, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, 
Demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes, providing business 
information via a website, Providing business 
information, Opinion polling, Price comparison 
services, Business research, Public relations, 
Commercial or industrial management assistance, 
Commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop], commercial administration 
of the licensing of thegoods and services of 
others, marketing, Import-export agency services, 
Sales promotion for others, auctions, provision 
of an online marketplace for buyers and sellers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشــاط  خدمــات الدعايــة واالإ
. دعايــة وإعــالن, شــهرة اعالميــة, تأجــري المــواد الدعائيــة,  ي المكتــىب
عــالن عــى وســائل  تأجــري مســاحات إعالنيــة, تأجــري وقــت االإ
االتصــال, وكاالت دعايــة, عــرض المنتجــات عــى وســائط االتصــال 
الأغــراض البيــع بالتجزئــة, عــرض المنتجــات, استشــارات بخصــوص 
الأغــراض  المعــارض  تنظيــم   , ي

عــال�ف االإ االتصــال  اتيجيات  اســرت
اف عــى مخططــات  �ش تجاريــة أو دعائيــة, تنظيــم وتشــغيل واالإ
الــوالء وخطــط الحوافــز, توفــري المعلومــات التجاريــة عــرب موقــع 
نــت, توفــري المعلومــات التجاريــة, اســتطالع الــرأي,  نرت عــى شــبكة االإ
خدمــات مقارنــة االأســعار, البحــوث التجاريــة, عالقــات عامــة, 
دارة التجاريــة أو الصناعيــة, المعلومــات والمشــورة  ي االإ

المســاعدة �ف
دارة  االإ المســتهلك[,  استشــارات  ]محــل  ف  للمســتهلك�ي التجاريــة 
, تســويق, خدمــات وكاالت  خيــص ســلع وخدمــات الغــري التجاريــة لرت
اد والتصديــر, ترويــج المبيعــات لالآخريــن, المــزادات, توفــري  االســتري
ي وبائعــي الســلع والخدمــات, خدمــات  نــت لمشــرت نرت ســوق عــرب االإ
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر, 

وكاالت التوظيــف, تنظيــم المعلومــات �ف
ــر,  , مســك الدفات ي خدمــات االتصــاالت للغــري

اكات �ف ترتيــب االشــرت
تأجــري آالت البيــع, بحــث الكفــاالت, تأجــري منصــات البيــع, خدمــات 
ــة ــة والصحي ــة والبيطري ات الصيدالني ــتح�ف ــة للمس ــع بالجمل البي
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of goods and services, employment agency services, 
Systemization of information into computer databases, 
Arranging subscriptions to telecommunication services 
for others, Book-keeping, Rental of vending machines, 
Sponsorship search, Rental of sales stands, wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. 

ات  والمســتلزمات الطبيــة, خدمــات البيــع بالتجزئــة للمســتح�ف
الصيدالنيــة والبيطريــة والصحيــة والمســتلزمات الطبيــة. 

 

Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41022 41022  : العالمة التجارية رقم

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. Providing information relating to insurance, 
insurance brokerage, insurance underwriting, 
Providing financial information, financial evaluation 
[insurance, banking, real estate], lease-purchase 
financing, financial management, Automobile lease 
financing, instalment loans, Land vehicle credit sale 
(Financing lease), loans [financing], e-wallet payment 
services, art appraisal, real estate brokerage, financial 
customs brokerage services, surety services, charitable 
fund raising, fiduciary, lending against security. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، الشــؤون التمويليــة، الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي
ســمرة   , ف بالتأمــ�ي المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم  العقاريــة. 
ــم  ــة, التقيي ــات المالي ــم المعلوم , تقدي ف ــ�ي ــاب التأم , اكتت ف ــ�ي التأم
اء,  ــرش ــار وال يج ــل االإ ــارات[, تموي ــوك ، العق ف ، البن ــ�ي ــاىلي ]التأم الم
ادارة ماليــة, تمويــل إيجــار الســيارات, قــروض التقســيط, بيــع 
), قــروض ]تمويــل[,  ائتمــان المركبــات االأرضيــة )عقــد إيجــار تمويــىي
ونيــة, تقييــم الفــن, الســمرة  لكرت خدمــات دفــع المحفظــة االإ
العقاريــة, خدمــات الوســاطة الماليــة الجمركيــة, خدمــات الضمــان, 
قــراض بضمان.  يــة, مستشــار توزيــع أصــول, االإ جمــع االأمــوال الخري
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Date: 15/08/2021 15/08/2021: التاريخ 

Trademark No.:41023 41023  : العالمة التجارية رقم

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building construction; repair; installation services. 
Providing information relating to repairs, construction 
consultancy, plumbing, construction, mining extraction, 
Upholstering, cleaning of buildings, heating equipment 
installation and repair, installation, maintenance and 
repair of computer hardware, installation and repair 
of air-conditioning apparatus, electric appliance 
installation and repair, kitchen equipment installation, 
interference suppression in electrical apparatus, motor 
vehicle maintenance and repair, vehicle breakdown 
repair services, vehicle battery charging, Vehicle 
repair services, photographic apparatus repair, safe 
maintenance and repair, re-tinning, tyre balancing, 
furniture maintenance, Cleaning of clothing, leather 
care, cleaning and repair, sterilization of washing 
machine, disinfecting, vermin exterminating, other 
than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry, elevator installation and repair, burglar alarm 
installation and repair, shoe polishing, telephone 
installation and repair, parasol repair, restoration of 
works of art, tuning of musical instruments, swimming-
pool maintenance, Rental of drainage pumps, repair 
of power lines, hand tools repair, jewellery repair, 
installation and repair of entertainment and sports 
facilities, Rental of dishwashing machines, Luggage 
repair, binoculars repair, toys or dolls repair, Cell phone 
battery renewal services, Cell phone back cover renewal 
services, Cell phone screen cover renewal services, 
repair of apparatus and devices for games, computers 
repair, fire alarms repair and maintenance, cell phone

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــع. توف ــب أو التجمي كي ــات الرت ــالح وخدم ص ي واالإ

ــا�ف ــاء المب إنش
ــباكة,  ــاء, الس ــارات البن ــات, استش صالح ــة باالإ ــات المتعلق المعلوم
, تركيــب  ي

ــا�ف ــد, تنظيــف المب ــن, تنجي ــاء, اســتخراج التعدي اعمــال بن
معــدات التدفئــة وإصالحهــا, تركيــب وصيانــة وإصــالح أجهــزة 
الكمبيوتــر, تركيــب وإصــالح أجهــزة التكييــف, تركيــب وإصــالح 
االأجهــزة الكهربائيــة, تركيــب معــدات المطبــخ, قمــع التداخــل 
خدمــات  المركبــات,  وإصــالح  صيانــة  الكهربائيــة,  االأجهــزة  ي 

�ف
خدمــات  الســيارة,  بطاريــة  شــحن  المركبــات,  أعطــال  إصــالح 
ــالح  ص ــة واالإ ــر, الصيان ــزة التصوي ــالح أجه ــات, إص ــالح المركب إص
طــارات, صيانــة االأثــاث, تنظيــف  االآمــن, إعــادة تعليــب, موازنــة االإ
المالبــس, العنايــة بالجلــد وتنظيفــه وإصالحــه, تعقيــم الغســالة, 
ات ، فيمــا عــدا الزراعــة وتربيــة االأحيــاء  , إبــادة الحــرش تطهــري
المائيــة والبســتنة والحراجــة, تركيــب المصاعــد واصالحهــا, تركيــب 
ــب  ــة, تركي ــع االأحذي ــة, تلمي ــد الرق ــذار ض ن ــزة االإ ــالح أجه وإص
الهاتــف وإصالحــه, إصــالح المظلــة, ترميــم االأعمــال الفنيــة, ضبــط 
ــات  ــري مضخ ــباحة, تأج ــات الس ــة حمام ــيقية, صيان االآالت الموس
االأدوات  إصــالح  الكهربــاء,  خطــوط  إصــالح  الصحــي,  الــ�ف 
فيهيــة  اليدويــة, إصــالح المجوهــرات, تركيــب وإصــالح المرافــق الرت
والرياضيــة, تأجــري ماكينــات غســيل االأطبــاق, إصــالح االأمتعــة, 
, إصــالح اللعــب أو الدمــى, خدمــات تجديــد  إصــالح المناظــري
بطاريــة الهاتــف المحمــول, خدمــات تجديــد الغطــاء الخلفــي 
للهاتــف الخلــوي, خدمــات تجديــد غطــاء شاشــة الهاتــف الخليــوي, 
تصليــح اجهــزة و اجهــزة االلعــاب, إصــالح أجهــزة الكمبيوتــر, 
ــف  ــالح الهات ــق, إص ــذار الحري ــزة إن ــة أجه ــالح وصيان ــات إص خدم
الخليــوي, إصــالح وصيانــة الهواتــف الذكيــة, خدمــات شــحن 

ــوي. ــف الخلي ــة الهات بطاري
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repair, repair and maintenance of smartphones, cell 
phone battery charging services. 

  

 

Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41024 العالمة التجارية رقم :  41024

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunications. news agency services, 
broadcasting services, Television broadcasting, 
broadcasting of programmes via the internet, Providing 
internet chatrooms, Streaming of data, Providing 
instant message transmission services, Message 
sending, Communications by cellular phones, Providing 
telecommunications connections to a global computer 
network, Providing user access to global computer 
networks, provision of on-line forums, Providing 
access to databases, Video-on-demand transmission, 
Electronic bulletin board services [telecommunications 
services], Telephone services, transmission of electronic 
mail, videoconferencing services, chatroom services 
for social networking, communications by computer 
terminals, rental of smartphones. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , ي

االتصــاالت. خدمــات وكالــة االأنباء, خدمــات البث, البــث التلفزيو�ف
ــت,  ن نرت ــى االإ ــة ع ــرف دردش ــري غ ــت, توف ن نرت ــرب االإ ــج ع ام ــث الرب ب
ــة, إرســال  ــم خدمــات نقــل الرســائل الفوري ــات, تقدي تدفــق البيان
الرســائل, االتصــاالت عــن طريــق الهواتــف الخلويــة, توفــري روابــط 
اتصــاالت بشــبكة كمبيوتــر عالميــة, توفــري وصــول المســتخدم إىل 
نــت, توفــري  نرت شــبكات الكمبيوتــر العالميــة, توفــري منتديــات عــى االإ
الوصــول إىل قواعــد البيانــات, نقــل الفيديــو عنــد الطلــب, خدمــات 
االتصــاالت[, خدمــات  ]خدمــات  ونيــة  لكرت االإ عالنــات  االإ لوحــة 
, خدمــات مؤتمــرات الفيديــو,  ي

و�ف لكــرت يــد االإ الهاتــف, نقــل الرب
ــن  ــاالت ع ــة, االتص ــبكات االجتماعي ــة للش ــرف الدردش ــات غ خدم

ــة.  ــف الذكي ــر, تأجــري الهوات ــق محطــات الكمبيوت طري
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Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41025 العالمة التجارية رقم :  41025

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Transport, packaging and storage of goods, 
organization of trips and travel. transportation 
logistics, unloading cargo, providing traffic information, 
transport, passenger transport, packaging of goods, 
piloting, hauling, vehicle breakdown towing services, 
freight [shipping of goods], car transport, Automobile 
rescue, Rental car transport, Automobile lease service 
with drivers, air transport, vehicle rental, car sharing 
services, Electrical vehicle rental, garage rental, car 
rental, chauffeur services, car parking, horse rental, 
storage, rental of diving suits, distribution of energy, 
operating canal locks, courier services [messages or 
merchandise], parcel delivery, delivery of goods, Travel 
information, travel reservation, transport by pipeline, 
rental of wheelchairs, launching of satellites for others, 
bottling services, Rental of strollers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل وتغليــف وتخزيــن الســلع وتنظيــم الرحــالت والســفر. النقــل 
المعلومــات  توفــري  البضائــع,  تفريــغ  اللوجســتية,  والخدمــات 
المروريــة, المواصــالت, نقــل الــركاب, تغليــف البضائــع, قيــادة 
طائــرة, الجــر أو النقــل, تقديــم المســاعدة عنــد تعطــل المركبــات 
ــع[, نقــل الســيارات, إنقــاذ  ــة[, الشــحن ]شــحن البضائ ]جــر المركب
ــع  ــيارات م ــري الس ــة تأج ــل, خدم ــيارات النق ــري س ــيارات, تأج الس
تأجــري مركبــات, خدمــات مشــاركة  الجــوي,  النقــل   , ف الســائق�ي
الســيارة, تأجــري الســيارات الكهربائيــة, تأجــري المــرآب, تاجري ســيارة, 
خدمــات الســائق, مواقــف الســيارات, تأجــري خيــول, تخزيــن, تأجــري 
بــدالت الغــوص, توزيــع الطاقــة, تشــغيل أقفــال القنــاة, خدمــات 
ــل  ــع[, تســليم الطــرود, توصي ــع ]الرســائل أو البضائ ــد الري ي الرب
البضائــع, معلومــات الســفر, حجــز الســفر, النقــل عــن طريــق 
خطــوط االأنابيــب, تأجــري الكــرا�ي المتحركــة, إطــالق االأقمــار 

ــال.  ــات االأطف ــري عرب ــة, تأج ــات التعبئ , خدم ــري ــة للغ الصناعي
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Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41026 العالمة التجارية رقم :  41026

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc. 
بإسم :  شاومي إنك. 

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; Entertainment; 
sporting and cultural activities. educational services, 
training services provided via simulators, instruction 
services, arranging and conducting of colloquiums, 
Arranging and conducting of conferences, organization 
of shows [impresario services], Organization of cultural 
events, Organization of competitions [education or 
entertainment], Lending library services, bookmobile 
services, Providing online electronic publications, not 
downloadable, Publication of books, Online publication 
of electronic books and journals, publication of texts, 
other than publicity texts, Publishing of videotape, 
Providing online videos, not downloadable, Video 
producing, Production of radio and television 
programmes, Translation, subtitling, Photography, 
providing television programmes, not downloadable, 
via video-on-demand services, Providing online 
music, not downloadable, providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services, Game 
services provided online from a computer network, 
Entertainment services, providing information in the 
field of entertainment, Club services [entertainment 
or education], virtual reality game services provided 
on-line from a computer network, Health club services 
[health and fitness training], conducting fitness classes, 
Toy rental, Games equipment rental, Conducting 
guided tours, Art exhibitions, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], zoological garden 
services, Modelling for artists, Organization of lotteries, 
Rental of indoor aquaria, Organization of lottery draw.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، االأنشطة الرياضية  التعليم والتهذيب، التدريب، الرت

والثقافية. خدمات تعليمية, خدمات التدريب المقدمة عرب أجهزة 
المحاكاة, خدمات التعليمات, تنظيم الندوات وإدارتها, تنظيم 

يساريو[, تنظيم  وعقد المؤتمرات, تنظيم العروض ]خدمات إمرب
فيه[, إعارة  الفعاليات الثقافية, تنظيم المسابقات ]التعليم أو الرت
ونية عى  خدمات المكتبة, خدمات الموبايل, توفري منشورات إلكرت
ي للكتب 

و�ف لكرت نت ، غري قابلة للتحميل, نرش الكتب, النرش االإ نرت االإ
ونية, نرش النصوص بخالف نصوص الدعاية, نرش  لكرت والمجالت االإ
يل,  ف نت ، غري قابلة للترف نرت يط فيديو, توفري مقاطع فيديو عرب االإ �ش

جمة,  إنتاج الفيديو, إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية, ترجمة, الرت
يل ، عرب خدمات  ف التصوير, تقديم برامج تلفزيونية ، غري قابلة للترف

نت ، غري قابلة  نرت الفيديو عند الطلب, توفري موسيقى عرب االإ
يل عرب خدمات الفيديو عند  ف يل, توفري أفالم غري قابلة للترف ف للترف

نت من شبكة الكمبيوتر,  نرت الطلب, خدمات االألعاب المقدمة عرب االإ
فيه, خدمات  ي مجال الرت

خدمات ترفيهية, تقديم المعلومات �ف
ي 

ا�ف فيه أو التعليم[, خدمات ألعاب الواقع االفرت النادي ]الرت
نت من شبكة الكمبيوتر, خدمات النوادي الصحية  نرت المقدمة عرب االإ

]تدريب الصحة واللياقة البدنية[, إجراء فصول لياقة بدنية, تأجري 
االألعاب, تأجري معدات االألعاب, إجراء الجوالت المصحوبة 
بمرشدين, المعارض الفنية, توفري مرافق المتاحف ]عرض ، 

, تنظيم  ف معارض[, خدمات حدائق الحيوان, النمذجة للفنان�ي
اليانصيب, تأجري أحواض مائية داخلية, تنظيم قرعة اليانصيب.
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Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41027 العالمة التجارية رقم :  41027

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis 
and research services design and development of 
computer hardware and software. scientific research, 
research and development of new products for others, 
technological research, Quality control, Quality testing, 
Surveying, exploration services in the field of the oil, 
gas and mining industries, Cosmetic research, chemical 
research, Biological research, Weather forecasting, 
meteorological information, vehicle roadworthiness 
testing, industrial design, packaging design, design 
of telephones, design of mobile telephones, interior 
design, dress designing, computer software design, 
updating of computer software, Maintenance of 
computer software, Consultancy in the design and 
development of computer hardware, Recovery of 
computer data, Computer system analysis, Computer 
system design, Computer programming, Updating of 
smartphone software, mobile phone software design, 
recovery of smartphone data, unlocking of mobile 
phones, Software as a service [SaaS], development of 
computer platforms, Hosting computer sites [web sites], 
platform as a services [PaaS], Creating and maintaining 
web sites for others, application provider services (ASP), 
providing online non-downloadable software tools, 
cloud computing, Electronic data storage, Off-site data 
backup, server hosting, Monitoring of computer systems 
by remote access, Data encryption services, Computer 
virus protection services, information technology [IT] 
consultancy, internet security consultancy, Conversion

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 
ــاد وبرامــج الحاســوب. بحــث علمــي, البحــث  ــر عت ــم وتطوي تصمي
والتطويــر لمنتجــات جديــدة لالآخريــن, البحــث التكنولوجــي, رقابــة 
ــال  ي مج

ــاف �ف ــات االستكش ــح, خدم ــودة, المس ــار الج ــودة, اختب ج
النفــط والغــاز والتعديــن, بحــوث التجميــل, بحــث  صناعــات 
, البحــث البيولوجــي, التنبــؤ بالطقــس, معلومــات االأرصــاد  ي

كيميــا�أ
التصميــم  الطريــق,  عــى  الســيارة  صالحيــة  اختبــار  الجويــة, 
الصناعــي, تصميــم العبــوات, تصميــم الهواتــف, تصميــم الهواتــف 
, تصميــم االأزيــاء, تصميــم برامــج  المحمولــة, تصميــم داخــىي
ــر,  ــج الكمبيوت ــة برام ــر, صيان ــج الكمبيوت ــث برام ــر, تحدي الكمبيوت
ي تصميــم وتطويــر أجهــزة الحاســوب, اســتعادة بيانات 

استشــارات �ف
ــم نظــام الحاســوب,  ــل نظــام الحاســوب, تصمي ــر, تحلي الكمبيوت
ــم  , تصمي ــذكي ــف ال ــج الهات ــث برام , تحدي ــب االآىلي ــة الحاس برمج
 , الــذكي الهاتــف  بيانــات  اســتعادة  المحمــول,  الهاتــف  برامــج 
ــات  ــر منص ــة, تطوي ــات كخدم مجي ــة, الرب ــف المحمول ــح الهوات فت
نــت[,  الكمبيوتــر, اســتضافة مواقــع الكمبيوتــر ]مواقــع شــبكة االأنرت
ــت  ن ــبكة االأنرت ــى ش ــع ع ــة المواق ــاء وصيان ــة, إنش ــة كخدم المنص
ــري  ــة غ ــري أدوات برمجي ــق, توف ــزودي التطبي ــات م ــن, خدم لالآخري
ــات  ــن البيان ــحابية, تخزي ــبة س ــت, حوس ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف قابل
ونيــة, النســخ االحتياطــي للبيانــات خــارج الموقــع, اســتضافة  لكرت االإ
الخــادم, مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول عــن 
وســات  بعــد, خدمــات تشــفري البيانــات, خدمــات الحمايــة مــن فري
ــن  ــارات أم ــات, استش ــا المعلوم ــارات تكنولوجي ــر, استش الكمبيوت
ــة  ــات أو المســتندات مــن الوســائط المادي ــل البيان نــت, تحوي نرت االإ
ــق  ــت, توثي ن نرت ــري محــركات بحــث لالإ ــة, توف وني لكرت إىل الوســائط االإ
ــ�ي  ــم الجرافي ــك, التصمي ــون الجرافي ــم فن ــة, تصمي االأعمــال الفني

25



31

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

of data or documents from physical to electronic 
media, Providing search engines for the internet, 
authenticating works of art, Graphic arts design, 
Graphic design of promotional materials, Weighing of 
goods for others, Cartography services, cloud seeding, 
handwriting analysis [graphology], business card 
design, rental of meters for the recording of energy 
consumption. 

ويجيــة, وزن البضائــع لالآخريــن, خدمات رســم الخرائط,  للمــواد الرت
اســتمطار الســحب, تحليــل خــط اليــد ]دراســة الخطــوط[, تصميــم 

بطاقــة العمــل, تأجــري عــدادات لتســجيل اســتهالك الطاقة. 

 

Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41028 العالمة التجارية رقم :  41028

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals. 
monitoring of burglar and security alarms, monitoring 
of alarms, personal background investigations, 
chaperoning, escorting in society [chaperoning], 
housework services, clothing rental, personal wardrobe 
styling consultancy, conducting religious ceremonies, 
dating services, online social networking services, 
opening of security locks, adoption agency services, 
lost property return, rental of safes, genealogical 
research, planning and arranging of wedding 
ceremonies, releasing doves for special occasions, 
leasing of internet domain names, bomb detection 
services, rental of life jacket, fire-fighting, organization 
of religious meetings, licensing of intellectual property, 
legal research, licensing of computer software [legal 
services], licensing [legal services] in the framework 
of software publishing, licensing of registered designs 
[legal services], legal services, providing information 
about legal services via a website. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات 
ــة  ــراد. مراقب ــكات واالأف ــة الممتل ــة لحماي ــات أمني ــراد، وخدم االأف
نــذارات, تحقيقــات  نــذار ضــد الرقــة واالأمــن, مراقبــة االإ أجهــزة االإ
ــة  ــة, المرافق جتماعي ــالت االإ ي الحف

ــة �ف ــخصية, المرافق ــة الش خلفي
ــة,  لي ف ــال المرف ــات االأعم ــة[, خدم ــة ]المرافق جتماعي ــالت االإ ي الحف

�ف
تأجــري المالبــس, استشــارات تصميــم خزانــة المالبــس الشــخصية, 
إجــراء االحتفــاالت الدينيــة, خدمــات المواعــدة, خدمــات الشــبكات 
ــة  ــات وكال ــان, خدم ــال االأم ــح أقف ــت, فت ن نرت ــرب االإ ــة ع االجتماعي
, إعــادة الممتلــكات المفقــودة, تأجــري الخزائــن, بحــوث  ي

التبــىف
االأنســاب, تخطيــط وترتيــب حفــالت الزفــاف, إطــالق الحمــام 
نــت,  نرت للمناســبات الخاصــة, تأجــري أســماء النطاقــات عــى االإ
ة نجــاة, مكافحــة  القنابــل, تأجــري ســرت خدمــات الكشــف عــن 
ــة,  ــة الفكري ــص الملكي ــة, ترخي ــات ديني ــم اجتماع ــق, تنظي الحري
ــة[,  ــات القانوني ــر ]الخدم ــج الكمبيوت ــص برام , ترخي ي

ــو�ف ــث قان بح
مجيــات, ترخيــص  ي إطــار نــرش الرب

خيــص ]الخدمــات القانونيــة[ �ف الرت
التصاميــم المســجلة ]خدمــات قانونيــة[, خدمــات قانونيــة, تقديــم 

ــب.  ــع وي ــرب موق ــة ع ــات القانوني ــول الخدم ــات ح معلوم
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Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41029 العالمة التجارية رقم :  41029

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE 
ف أس.أيه  جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Luggage, bags and other carriers; umbrellas, parasols 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ها من الحماالت؛ المظالت، الشما�ي  االمتعة، الحقائب وغري

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41030 العالمة التجارية رقم :  41030

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

27
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33

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Non-metallic building materials; asphalts, bitumen, 
tars and their derivatives thereof; bituminous coatings 
and binders for use in construction; non-metallic 
transportable structures 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد البنــاء غــري المعدنيــة؛ االأســفلت، القــار، الزفتــة ومشــتقاتها؛ 
ي البنــاء؛ 

الطــالءات ومــواد التماســك مــن القــار المســتخدمة �ف
ــة  ــري المعدني ــة غ ــاكل المتنقل الهي

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41031 العالمة التجارية رقم :  41031

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Containers and non-metallic containers for storage or 
transport; packaging containers of plastic; non-metallic 
plugs 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــل؛ واالأوعي ــن أو النق ــة للتخزي ــري المعدني ــة غ ــة واالأوعي االأوعي

ــة  ــري المعدني ــس غ ــة؛ المقاب ــتيكية للتعبئ البالس

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41032 العالمة التجارية رقم :  41032

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف
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34

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Brushes, combs and sponges; cleaning articles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سفنج؛ مواد التنظيف  ، واالأمشاط واالإ ي

الفرا�ش

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41033 العالمة التجارية رقم :  41033

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE 
ف أس.أيه  جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف
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35

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41034 العالمة التجارية رقم :  41034

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Games; toys; gymnastic and sporting articles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االألعاب؛ الدمى؛ أدوات ممارسة التمارين البدنية والرياضة؛ 

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41035 العالمة التجارية رقم :  41035

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي
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36

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Advertising and sales promotion services; organization 
and management of commercial operations for 
customer loyalty schemes; loyalty card services; 
organization of exhibitions or events for commercial 
or advertising purposes; advertising and commercial 
sponsorship and patronage; subscription and 
subscription management services (for third 
parties) for publications; administration, billing and 
accounting services on behalf of third parties; business 
management relating to the purchase, sale and supply 
of energies and petroleum, gas and chemical products; 
procuring of contracts on behalf of third parties for 
the purchase and sale in the field of energies; utility 
meter reading for billing purposes ; promotion of 
goods on behalf of third parties powered by all kinds 
of energies; business advisory services and collection of 
business information relating to energy consumption 
(improvement and control of energy consumption); 
vehicle fleet management services ; automatic toll 
collection subscription services; files, databases and 
hosting platform management services; administrative 
management of the purchase of products and / or 
services; wholesale or retail services for petroleum, gas 
and chemical products; retail services of the following 
products : automotive products (petroleum and 
maintenance), vehicle accessories, food products and 
beverages, newspaper and stationary articles, books 
and various publications, drugstore products, hygiene 
and perfumery products, household cleaning products, 
audio and video products, toys, flowers, clothing and 
footwear, mobile telephones and accessories thereof ; 
lottery games 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن وترويــج المبيعــات؛ تنظيــم وإدارة  خدمــات الدعايــة واالإ
بطاقــات  خدمــات  العمــالء؛  والء  لخطــط  التجاريــة  العمليــات 
الــوالء؛ تنظيــم المعــارض أو االأحــداث الأغــراض تجاريــة أو دعائيــة؛ 
اك  والرعايــة الماليــة والرعايــة الدعائيــة والتجاريــة؛ خدمــات االشــرت
وتنظيــم،  للمنشــورات؛  االأخــرى)  )لالأطــراف  اك  االشــرت وإدارة 
ــن؛ إدارة  ــراف آخري ــن أط ــة ع ــبة بالنياب ــات المحاس ــرة وخدم للفوت
ول،  اء، بيــع وتوريــد الطاقــات والبــرت االأعمــال المتعلقــة بالــرش
ــري  ــن الغ ــة ع ــود نياب ــرام العق ــة؛ إب ــات الكيماوي ــاز والمنتج والغ
ــتخدام  ــدادات االس ــراءة ع ــات؛ ق ــال الطاق ي مج

ــع �ف اء والبي ــرش لل
أخــرى  أطــراف  عــن  نيابــة  للســلع  ويــج  الرت الفوتــرة؛  لغايــات 
ــال  ــارية لالأعم ــات استش ــات؛ خدم ــواع الطاق ــع أن ــة بجمي مدعوم
ف  وجمــع معلومــات االأعمــال المتعلقــة باســتهالك الطاقــة )تحســ�ي
ومراقبــة اســتهالك الطاقــة)؛ خدمــات ادارة عمليــات نقــل و شــحن 
ي 

اك التلقــا�أ و تخزيــن و تحميــل قوافــل الســيارات؛ خدمــات االشــرت
إدارة  وخدمــات  البيانــات  وقواعــد  المبــارد،  الرســوم؛  لجمــع 
ــات  اء المنتج ــل �ش ــن أج ــة م افي �ش دارة االإ ــتضافة؛ االإ ــج االس برام
و / أو الخدمــات؛ خدمــات البيــع بالجملــة أو البيــع بالتجزئــة 
ول، والغــاز والمنتجــات الكيماويــة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة  للبــرت
والصيانــة)،  ول  )البــرت الســيارات  منتجــات  التاليــة:  للمنتجــات 
وبــات،  والمرش الغذائيــة  المنتجــات  المركبــات،  اكسســوارات 
ــة،  ــورات المتنوع ــب والمنش ــية، والكت ــف وأدوات القرطاس الصح
منتجــات  والعطــور،  الصحــة  منتجــات  الصيدليــات،  منتجــات 
ليــة، المنتجــات الصوتيــة والمرئيــة، الدمــى، ازهــار،  ف التنظيــف المرف
المالبــس والبســة القــدم، الهواتــف المحمولــة وملحقاتهــا؛ ألعــاب 

ــب  اليانصي

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41036 العالمة التجارية رقم :  41036

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

34



37

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Financial affairs and information; banking services; 
finance and credit services; insurance services; 
providing prepayment and payment cards services and 
other cards for financial purposes and financial services 
relating thereto; electronic funds transfer; financial 
advice and information in the field of energy; tax 
recovery services on behalf of third parties; brokerage 
of carbon credits; financial sponsorship and patronage; 
fund investment services; acquisition of holdings in 
companies or firms of all kinds, financial, commercial, 
industrial, investment or real estate; venture capital, 
private equity and development capital activities in 
the field of energy; consultancy in matters of energies 
projects financing; financial transactions on wholesale 
markets for energy, gas, electricity and petroleum 
and chemical products; brokerage in the energy field; 
brokerage of raw materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة؛ خدم ــات الم�في ــة ؛ الخدم ــات المالي ــؤون والمعلوم الش
ــع  ــات الدف ــم خدم ؛ تقدي ف ــ�ي ــات التأم ــان؛ خدم ــل واالئتم التموي
المســبق وبطاقــات الدفــع وبطاقــات أخــرى لالأغــراض الماليــة 
والخدمــات الماليــة المتعلقــة بهــا؛ خدمــات تحويــل االمــوال 
الطاقــة؛  مجــال  ي 

�ف الماليــة  والمعلومــات  المشــورة  ونيــا؛  الكرت
ــاطة  ــرى؛ وس ــراف أخ ــن أط ــة ع ــب نياب ائ داد ال�ف ــرت ــات اس خدم
ي 

ي تســمح بانبعــاث الغــازات المســاوية لثــا�ف
الشــهادات الماليــة الــىت

أكســيد الكربــون؛ خدمــات الرعايــة والكفالــة الماليــة؛ خدمــات 
ــات  كات أو المؤسس ــرش ي ال

ــكات �ف ــاء الممتل ــوال؛ اقتن ــتثمار االأم اس
ات الماليــة،  مــن جميــع االأنــواع، الخدمــات الماليــة والمــؤ�ش
القطــاع التجــاري، للقطــاع الصناعــي، أو االســتثمارية أو العقاريــة؛ 
رأس مــال المشــاريع، أعمــال االأســهم الخاصــة وتطويــر رأس 
ــاريع  ــل مش ــال تموي ي مج

ــارات �ف ــة؛ االستش ــال الطاق ي مج
ــال �ف الم

ي أســواق الجملــة للطاقــة، الغــاز، 
الطاقــات؛ المعامــالت الماليــة �ف

ي مجــال 
والكهربــاء والنفــط والمنتجــات الكيماويــة؛ الوســاطة �ف

ــام  ــواد الخ ــاطة الم ــة؛ وس الطاق

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41037 العالمة التجارية رقم :  41037

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي
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38

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Natural resources extraction services; refuelling and 
fuelling services; vehicle service stations; maintenance, 
washing and repair of vehicles and vehicle parts; 
vehicle oil change services; assistance in case of 
vehicle breakdown (repair); greasing, lubrication and 
engine tuning; inflation, repair and fitting of tyres; 
road construction, maintenance and upkeep services; 
commissioning, maintenance, troubleshooting, repair 
of apparatus and installation of production, distribution 
and storage of energies; construction, maintenance and 
upkeep of refineries and structures for the production, 
distribution and storage of petroleum, gas and chemical 
products; rental of rigs and drilling equipment; drilling 
of wells; construction, installation and maintenance of 
pipelines, oil and gas pipelines ; recharging of batteries 
; recharging of electric vehicles; installation, repair and 
maintenance of installations for supplying power to 
and recharging batteries and vehicles ; installation of 
telephone equipment ; installation, programming and 
maintenance of home automation systems in the field 
of energy 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ود  ف خدمــات اســتخراج المــوارد الطبيعيــة؛ خدمــات إعــادة الــرت
ــات  ــات؛ خدم ــة المركب ــات خدم ــود؛ محط ود بالوق ف ــرت ــود وال بالوق
ــات  ــات؛ خدم ــع المركب ــات وقط ــالح المركب ــيل وإص ــة، غس الصيان
ي حــاالت تعطــل 

تغيــري زيــت المركبــات؛ خدمــات المســاعدة �ف
المحــرك؛  ييــت وضبــط  ف والرت التشــحيم،  )إصــالح)؛  الســيارات 
طــارات؛ شــق الطــرق، خدمــات الصيانة  النفــخ، تصليــح وتركيــب االإ
ويــد، والصيانــة، وحــل المشــكالت، إصــالح  ف والصيانــة الدوريــة؛ الرت
نتــاج، توزيــع وتخزيــن الطاقــة؛ خدمــات  االأجهــزة وتركيــب االإ
نتــاج،  ي والمنشــآت الخاصــة باالإ

نشــاء، الصيانــة وصيانــة المصــا�ف االإ
ــري  ــة؛ تأج ــات الكيماوي ــاز والمنتج ول، والغ ــرت ــن الب ــع وتخزي توزي
االآبــار؛ خدمــات  الحفــر؛ خدمــات حفــر  المنصــات ومعــدات 
كيــب والصيانــة لخطــوط االأنابيــب، خطــوط االأنابيــب  نشــاء، والرت االإ
للنفــط والغــاز؛ إعــادة شــحن البطاريــات؛ إعــادة شــحن الســيارات 
ــة  ــداد بالطاق م ــآت االإ ــة منش ــالح وصيان ــب، إص ــة؛ تركي الكهربائي
ــف؛  ــدات الهات ــب مع ــات؛ تركي ــات والمركب ــحن البطاري ــادة ش وإع
ــاق  ــال الط ي مج

ل �ف ف ــرف ــة الم ــة أتمت ــة أنظم ــة وصيان ــب، برمج تركي

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41038 العالمة التجارية رقم :  41038

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Telecommunication services; telephone and mobile 
telephone services ; connection and provision of 
internet access and access to other global computer 
networks services; broadcasting, transmission and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف  ــف والهات ــات الهات ــدى؛ خدم ــدة الم ــاالت بعي ــات االتص خدم
ــول إىل  ــت والوص ن نرت ــول إىل االإ ــري الوص ــال وتوف ــول؛ االتص المحم
خدمــات شــبكات الكمبيوتــر العالميــة االأخــرى؛ البــث، نقــل وتبــادل 
نت وبأي وســيلة إعالمية عن نرت المعلومــات والبيانــات، عن طريــق االإ
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

exchange of information and data, by Internet and by any 
tele informatic means; electronic messaging services; 
providing access to platforms, blogs and Internet chat 
rooms; providing access to databases; information and 
data teletransmission for the maintenance of storage or 
distribution facilities of gas and electricity 

إىل  الوصــول  توفــري  ونيــة؛  لكرت االإ الرســائل  خدمــات  بعــد؛ 
ــات  ــت؛ خدم ن نرت ــى االإ ــة ع ــرف الدردش ــات وغ ــات، المدون المنص
ــات  ــات؛ نقــل المعلومــات والبيان إتاحــة الوصــول إىل قواعــد البيان

لصيانــة مرافــق تخزيــن أو توزيــع الغــاز والكهربــاء 

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41039 العالمة التجارية رقم :  41039

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Transport, packaging, distribution (delivery), storage, 
supply of goods, including petroleum, gas and chemical 
products as well as all products marketed in service 
stations; transport, distribution (delivery), storage 
and supply of energy in all forms; information and 
advice related to the aforesaid services; towing, rental 
and temporary provisioning of vehicles; traffic and 
transport information; navigation and geolocation 
services for vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ويــد  ف خدمــات النقــل، التغليــف، توزيــع )إرســال)، والتخزيــن، والرت
الكيماويــة  والمنتجــات  والغــاز  ول،  البــرت وتتضمــن  بالوقــود، 
ي محطــات الخدمــة؛ خدمــات 

ضافــة إىل المنتجــات المســوقة �ف باالإ
ويــد بالطاقــة بجميــع  ف النقــل، توزيــع )إرســال)، والتخزيــن والرت
ــات  ــة بالخدم ــح المتعلق ــات والنصائ ــات المعلوم ــكالها؛ خدم أش
ــري  ــري والتوف ــات، التأج ــر المركب ــر أو ج ــات قط ــر؛ خدم ــة الذك آنف
المؤقــت للمركبــات؛ المعلومــات المتعلقــة بحركــة المــرور والنقــل؛ 

ــات  ي للمركب
ــرا�ف ــع الجغ ــد الموق ــة وتحدي ــات المالح خدم

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:لحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف
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Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41040 العالمة التجارية رقم :  41040

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Production of all forms of energies; transformation 
and treatment of all materials for energies production; 
processing services of natural elements (sun, water, 
wind) into energy; treatment, recycling and disposal 
of waste and organic matter; refining; purification, 
decontamination and depollution services for air, 
water and soil; decontamination, depollution and 
sanitation services for industrial installations and 
sites, equipment and apparatus in the field of energy 
production; technical information and advice to others 
relating to energy production; rental of apparatus 
and installations for generating energy in all forms 
and providing of information relating thereto; rental 
of chemical treatment apparatus and installations 
and provision of information relating thereto; mixing 
lubricants for third parties 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاج الطاقــات بكافــة أشــكالها؛ تحويــل ومعالجــة جميــع المــواد  إنت
نتــاج الطاقــات؛ خدمــات معالجــة العنــارص الطبيعيــة )الشــمس،  الإ
الميــاه، الريــاح) إىل الطاقــة؛ المعالجــة، إعــادة التدويــر والتخلــص 
ــات  ــة، خدم ــر؛ والتنقي ــة؛ وللتكري ــواد العضوي ــات والم ــن النفاي م
بــة؛ إزالــة التلــوث،  تنقيــة وإزالــة التلــوث مــن الهــواء، والميــاه والرت
ــة التلــوث والتطهــري للمنشــآت والمواقــع الصناعيــة،  خدمــات إزال
ــة  ــة؛ المعلومــات الفني ــاج الطاق ي مجــال إنت

المعــدات واالأجهــزة �ف
ــزة  ــري أجه ــة؛ تأج ــاج الطاق ــق بإنت ــا يتعل ــن فيم ــورة لالآخري والمش
ومنشــآت لتوليــد الطاقــة بجميــع أشــكالها وتوفــري المعلومــات 
المتعلقــة بهــا؛ تأجــري أجهــزة ومنشــآت المعالجــة الكيميائيــة 
وتوفــري المعلومــات المتعلقــة بهــا؛ مــزج زيــوت تشــحيم لالآخريــن 

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف
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Date:: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41042 العالمة التجارية رقم :  41042

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; training; entertainment services; sporting 
and cultural activities; publishing of publications 
(other than advertising) in any form; organization 
and conducting of competitions, lotteries and 
sporting competitions; organization and conducting 
of colloquiums, forums and seminars, conference, 
congresses; shows and films production; organization 
of exhibitions for cultural and educational purposes; 
organization of information campaigns 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه ؛ االأنشــطة  الخدمــات التعليميــة ؛ والتدريــب؛ خدمــات الرت
ــأي  ــة) ب ــالف الدعاي ــورات )بخ ــرش المنش ــة؛ ن ــة والثقافي الرياضي
شــكل مــن االأشــكال؛ تنظيــم وإجــراء المســابقات، اليانصيــب 
والمســابقات الرياضيــة؛ تنظيــم وإجــراء النــدوات، المنتديــات 
والحلقــات الدراســية، خدمــات المؤتمــرات، واالجتماعــات؛ وإنتــاج 
العــروض واالأفــالم؛ خدمــات تنظيــم المعــارض للغايــات الثقافيــة 

ــة  عالمي ــالت االإ ــم الحم ــة؛ تنظي والتعليمي

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41043 العالمة التجارية رقم :  41043

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري
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Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Industrial analysis and research services; engineering 
services; research, prospection and exploration services 
for the oil, gas and mining industries; oil-well testing; 
commissioning, studies and appraisals of oil, gas and 
mining deposits; scientific, technological and technical 
assistance (engineering) in the field of energies; design 
and development of energy distribution networks; 
architectural services and drawing up plans for the 
construction of installations in energy field and 
refining; technical consultancy and technical project 
studies relating to the production and distribution of 
energies; study, research and development in the field 
of energy and petroleum, gas and chemical products; 
research in the field of environmental protection, 
waste treatment and sustainable development; 
analysis, diagnostic and testing services in the field of 
energies; laboratory, analytical, diagnostic and testing 
services for petroleum, gas and chemical products; 
audit and expertise services relating to energy and 
energy consumption; control and audits of safety and 
quality; technical assistance services with certification 
and approval; technical inspection and appraisals 
(engineering services) of installations operating with 
the aid of energy of all kinds; technical inspections of 
vehicles; remote meter reading of energy consumption; 
design and analysis of computer systems; supply of 
application service provider [ASP] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــية؛  ــات الهندس ــة ؛ الخدم ــاث الصناعي ــل واالأبح ــات التحالي خدم
ــات  ــط، صناع ــن النف ــاف ع ــب واالستكش ــات التنقي ــث، خدم البح
ويــد، دراســات  ف الغــاز والتعديــن؛ خدمــات اختبــار آبــار النفــط؛ الرت
وتقييمــات النفــط، ورواســب الغــاز والتعديــن؛ المســاعدة العلميــة 
ــم  ــات؛ تصمي ــال الطاق ي مج

ــية) �ف ــة )الهندس ــة والفني والتكنولوجي
وتطويــر شــبكات توزيــع الطاقــة؛ الخدمــات المعماريــة ورســم 
ي مجــال الطاقــة والتكريــر؛ االستشــارات 

الخطــط لبنــاء المنشــآت �ف
الفنيــة ودراســات المشــاريع الفنيــة المتعلقــة بإنتــاج وتوزيــع 
ي مجــال الطاقــة 

الطاقــات؛ الدراســات، والبحــوث والتطويــر �ف
مجــال  ي 

�ف البحــوث  الكيماويــة؛  والمنتجــات  والغــاز  ول،  والبــرت
ــر المســتدام؛ وتحليــل،  ــاه والتطوي ــة البيئــة، ومعالجــة المي حماي
ي مجــال الطاقــات؛ الخدمــات 

وخدمــات التشــخيص واالختبــار �ف
ــاز  ول، والغ ــرت ــار للب ــخيص واالختب ــة، وللتش ــة، والتحليلي ي المخرب
المتعلقــة  ة  والخــرب التدقيــق  خدمــات  الكيماويــة؛  والمنتجــات 
ــالمة  ــى الس ــق ع ــة والتدقي ــة؛ والرقاب ــة والطاق ــتهالك الطاق باس
والجــودة؛ خدمــات المســاعدة الفنيــة مــع التصديــق والموافقــة؛ 
للمنشــآت  الهندســية)  )الخدمــات  والتقييــم  ي 

الفــىف الفحــص 
ي 

الفــىف العاملــة بمســاعدة الطاقــة بجميــع أنواعهــا؛ الفحــص 
ــم  ــة؛ تصمي ــراءة العــداد عــن بعــد الســتهالك الطاق ــات؛ ق للمركب
وتحليــل أنظمــة حاســوبية؛ توريــد مــزود خدمــة التطبيــق ]ايــه اس 

ــه[  بي

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف
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Trademark No.:41044 العالمة التجارية رقم :  41044

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف
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Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurant services; restaurants; cafeterias; hotel 
services, temporary accommodation and booking 
services thereof 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات المطاعــم؛ خدمــات المطاعــم؛ المقاصــف؛ خدمــات 

ــا  ــز له ــات الحج ــة وخدم ــة المؤقت قام ــادق، االإ الفن

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة: الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف

 

Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41045 العالمة التجارية رقم :  41045

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: TotalEnergies SE  ف أس.أيه جري بإسم :  توتاالنري

Applicant Address2:  place Jean Millier , La 
Défense 6 , 92400 Courbevoie, France 

، ال ديفونس 6، كوربيفوا 92400،  العنوان :  2 بالس جان ميلري
فرنسا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Security control services for the production, storage, 
transformation and distribution facilities of energy, 
water, and petroleum, gas or chemical products, and 
consultations relating thereto ; licensing, including 
licensing of intellectual property rights, technologies, 
and franchise concepts to third parties; security 
consulting services in the field of energy; legal and tax 
advice on energy savings; online social networking 
services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مرافــق إنتــاج وتخزيــن وتحويــل وتوزيــع 

خدمــات مراقبــة االأمــن �ف
ول، الغــازات أو المنتجــات الكيماويــة،  الطاقــة، الميــاه، والبــرت
ي ذلــك ترخيــص 

خيــص، بمــا �ف واالستشــارات المتعلقــة بذلــك؛ الرت
حقــوق الملكيــة الفكريــة، والتقنيــات، ومفاهيــم االمتيــاز الأطــراف 
ي مجــال الطاقــة؛ المشــورة 

آخريــن؛ خدمــات االستشــارات االأمنيــة �ف
ــل  ــات التواص ــة؛ خدم ــري الطاق ــأن توف ــة بش يبي ــة وال�ف القانوني

ــت  ن نرت االجتماعــي عــى االإ

، االأحمر، البنفسجي،  تقاىلي اطات خاصة:الحماية باالألوان الرب اشرت
، االأصفر  االأزرق الغامق،االأزرق الفاتح، االأخ�ف
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Date: 12/08/2021  التاريخ :12/08/2021

Trademark No.:41047 العالمة التجارية رقم :  41047

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Pharmalys Invest Holding AG  بإسم :  فارماليس انفست هولدينغ ايه جي

Applicant Address: Schochenmühlestrasse 2, 
6340 Baar, Switzerland 

العنوان :  شاخوميوليشتغاسه 2، 6340 بار، سويرا  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical products; sanitary products for medical 
purposes;  dietetic food and substances for medical 
use, food supplements for humans;  dietetic food 
supplements; food for babies; powdered milk for babies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجــات صيدالنيــة؛ منتجــات صحيــة لغايــات طبيــة؛ مــواد وأغذية 
ــالت  ــان؛ مكم نس ــة لالإ ــالت غذائي ي ومكم ــىب ــتعمال الط س ــة لالإ حمي
للحميــة الغذائيــة؛ أغذيــة لالأطفــال؛ مســحوق الحليــب لالأطفــال 

 

Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41048 العالمة التجارية رقم :  41048

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نيوشاتيل، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي ذلك 

ونيــة؛ التبــغ، الخــام أو المصّنــع؛ منتجات التبغ، بمــا �ف االلكرت
الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينات اللــف اليدوية، 
تبــغ الغليــون، تبــغ المضــغ، تبــغ الســعوط، الســجائر المصنوعــة
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tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers`articles, including cigarette paper and 
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco in order 
to release nicotine-containing aerosol for inhalation; 
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker`s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 
34; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette cases. 

التبــغ )لغــري  التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل  مــن مزيــج 
ذلــك ورق  ي 

�ف بمــا   ، ف المدخنــ�ي الطبيــة)؛ مســتلزمات  االأغــراض 
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ــجائر، الغالي الس
ي يتــم تســخينها 

أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ الــىت
ــغ  ــجائر أو التب ف الس ــخ�ي ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه وني ــزة إلكرت ، أجه
ف  ف لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــ�ي مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــ�ي
ف  ــ�ي ــزة التدخ ــة؛ أجه وني ــجائر االلكرت ي الس

ــتخدمة �ف ــائل المس الس
ــل  ــة كبدائ وني ــجائر االلكرت ــة؛ الس وني لكرت ــجائر االإ ؛ الس ي

و�ف ــرت لك االإ
ف  ونيــة الستنشــاق النيكوتــ�ي لكرت عــن الســجائر التقليديــة؛ االأجهــزة االإ
ف ، منتجــات  المحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنــ�ي
ونيــة؛  لكرت ف للســجائر االإ التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ــة  ي الفئ

ــة، �ف ــابقا المتضمن ــورة س ــات المذك ــوازم للمنتج ــع ول قط
ضافــة إىل  طفــاء الســجائر المســخنة والســيجار باالإ 34 واالأجهــزة الإ
عــادة  ونيــة القابلــة الإ لكرت أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر االإ

الشــحن 

 

Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41049 العالمة التجارية رقم :  41049

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes);

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
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smokers`articles, including cigarette paper and 
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco in order 
to release nicotine-containing aerosol for inhalation; 
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker`s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 34; 
devices for extinguishing heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic rechargeable 
cigarette cases. 

وأنابيــب  ورق  ذلــك  ي 
�ف بمــا   ، ف المدخنــ�ي مســتلزمات  الطبيــة)؛ 

الســجائر  علــب  التبــغ،  علــب  الســجائر،  فالتــر   ، الســجائر 
ــف الســجائر،  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي والمنافــض للمدخن
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ  ف والعــات للمدخنــ�ي
ف  ــخ�ي ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه وني ــزة إلكرت ــخينها ، أجه ــم تس ي يت

ــىت ال
ــى  ــوي ع ــذي يحت ــرذاذ ال ــالق ال ــل إط ــن أج ــغ م ــجائر أو التب الس
ــتخدمة  ــائل المس ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي النيكوت
ــجائر  ؛ الس ي

و�ف ــرت لك ف االإ ــ�ي ــزة التدخ ــة؛ أجه وني ــجائر االلكرت ي الس
�ف

الســجائر  عــن  كبدائــل  ونيــة  االلكرت الســجائر  ونيــة؛  لكرت االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن.  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

  

 

Date: 15/08/2021  التاريخ :15/08/2021

Trademark No.:41050 العالمة التجارية رقم :  41050

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers`articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك ورق 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
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ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco in order 
to release nicotine-containing aerosol for inhalation; 
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker`s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 
34; devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette cases. 

، أدوات الجيب للف السجائر، القداحات؛ أعواد  ف السجائر، الغالي�ي
ي يتم تسخينها ، أجهزة 

الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ الىت
ف السجائر أو التبغ من أجل إطالق  ونية وقطعها لغاية تسخ�ي إلكرت
ف السائل المستخدمة  ف لالستنشاق ؛ محاليل النيكوت�ي رذاذ النيكوت�ي

؛ السجائر  ي
و�ف لكرت ف االإ ونية؛ أجهزة التدخ�ي ي السجائر االلكرت

�ف
ونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛  ونية؛ السجائر االلكرت لكرت االإ

ف المحتوي عى رذاذ؛ وأجهزة  ونية الستنشاق النيكوت�ي لكرت االأجهزة االإ
ف ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات  التبخري بالفم للمدخن�ي
ونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة  لكرت ف للسجائر االإ المدخن�ي
طفاء السجائر المسخنة  ي الفئة 34 واالأجهزة الإ

سابقا المتضمنة، �ف
ضافة إىل أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر  والسيجار باالإ

عادة الشحن  ونية القابلة الإ لكرت االإ

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41052 العالمة التجارية رقم :  41052

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
Dyes, dyestuffs, colorants, metal powders for painters, 
decorators, printers and artists, pigments, food 
colorants, toner for copiers, Toner cartridges, filled, 
for printers and photocopiers, Ink cartridges, filled, for 
printers and photocopiers, Paints, automotive paints,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات )البويــات) و الورنيــش والالكيــه، مــواد الوقايــة مــن 
التلويــن،  مــواد  التلــف،  مــن  الخشــب  حفــظ  ومــواد  الصــدأ 
ي شــكل 

مــواد تثبيــت االألــوان، راتنــج طبيعــي خــام، معــادن �ف
الديكــور  ي  وفنــىي ف  الدهانــ�ي الســتخدام  مســحوق  أو  رقائــق 
. االأصبــاغ, مــواد صبــغ, الملونــات,  ف وعمــال الطباعــة والفنانــ�ي
 , ف ف والديكــور والطابعــات والفنانــ�ي مســاحيق معدنيــة للرســام�ي
عبــوات  التصويــر,  الآالت  الحــرب  الطعــام,  ملونــات  صبغــات, 

حــرب خراطيــش  التصويــر,  وآالت  للطابعــات  معبــأة  حــرب 
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antirust preparations, anti-corrosive preparations, 
gum resins. 

معبــأة للطابعــات وآالت التصويــر, الدهانــات, دهانــات الســيارات, 
للتــآكل,  مضــادة  ات  مســتح�ف للصــدأ,  مانعــة  ات  مســتح�ف

راتنجــات صمغيــة. 

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41053 العالمة التجارية رقم :  41053

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Cleansing milk 
for toilet purposes, Hand soap, Tissues impregnated 
with skin cleansers, Laundry preparations, Baby wipes 
impregnated with cleaning preparations, laundry fabric 
conditioner, soap, shaving soap, shampoos, Cleaning 
preparations, Cleaning preparations for automobiles, 
Dishwashing detergents, dishwasher detergents, 
Shining preparations [polish], Car, bicycle wax 
polish, Grinding preparations, perfumery, aromatics 
[essential oils], Cosmetics, perfumes, cosmetic 
preparations for skin care, Breath freshening strips, 
Toothpaste, mouthwashes, not for medical purposes, 
breath freshening sprays, teeth whitening strips, 
breath freshening preparations for personal hygiene, 
Potpourris [fragrances], incense, Deodorants for human 
beings or for animals, non-medicated mouth washes 
for pets, shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations], Air fragrancing preparations, Fragrances 
for automobiles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتح�ف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي عط
للشــعر، منظفــات أســنان. حليــب منظــف الأغــراض الزينــة, صابــون 
ات للغســيل  ة, مســتح�ف بــة بمنظفــات البــرش َ رش اليديــن, مناديــل مُّ
ــم  ــف, منع ات التنظي ــتح�ف ــة بمس ب َ رش ــال مُّ ــل اطف , منادي ــ�ي وال
, صابــون, صابــون الحالقــة, الشــامبو,  نســيج الغســيل والــ�ي
ات تنظيــف الســيارات, منظفــات  ات التنظيــف, مســتح�ف مســتح�ف
ات تلميــع  غســيل الصحــون, منظفــات غســالة الصحــون, مســتح�ف
ات جلخ,  ]ُملمعــات[, تلميــع شــمع للســيارات والدراجات, مســتح�ف
ــور,  ــل, عط ات تجمي ــتح�ف ــة[, مس ــوت عطري ــور ]زي ــور, عط العط
ــة  ــاش رائح نع ــة الإ ط ة, أ�ش ــرش ــة بالب ــل للعناي ات التجمي ــتح�ف مس
ــنان,  ــض االأس ــط تبيي ائ ــم, �ش ــة الف ــاش رائح نع ــم, رذاذات الإ الف
ات منعشــة لرائحــة الفــم للنظافــة الشــخصية, مزيجــات  مســتح�ف
مــن أوراق الــورد المجففــة المعطــرة ]روائــح طيبــة[, بخــور, مزيالت 
ــة  ــري طبي ــم غ ــوالت الف ــوان, غس ــان أو الحي نس ــة لالإ ــح كريه روائ
ات  للحيوانــات االأليفــة, شــامبو للحيوانــات االأليفــة ]مســتح�ف
ات تعطــري الهــواء, عطــور للســيارات.  عنايــة غــري طبيــة[, مســتح�ف
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41054 العالمة التجارية رقم :  41054

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components implements other than hand-
operated, incubators for eggs. Agricultural machines, 
Aerating pumps for aquaria, Mechanized livestock 
feeders, Incubators for eggs, milking machines, Hair 
clipping machines for animals, salt scooping machines, 
Woodworking machines, saws [machines], papermaking 
machines, diaper producing equipment, printing 
machines, spinning machines, dyeing machines, tea 
manufacturing machines, Mixing machines, Mills 
[machines], Mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, Beverage preparation machines, 
electromechanical, cigarette making machines, 
Leather-working machines, sewing machines, ironing 
machines, bicycle assembling machines, potters› 
wheels, Engraving machines, industrial inkjet printing 
machines, machines for battery industry, Cord 
making machines, enamel making machinery, light 
bulb making machines, packaging machines, briquet 
making machines, Dishwashers, blenders, electric, for 
household purposes, juice extractors, electric, Coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food processors, 
electric, Washing machines [laundry], dry-cleaning

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن )ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة)، قارن ي الرب
يــة)، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد)، أجهــزة  للمركبــات الرب
ــواض,  ــة لالأح ــات التهوي ــة, مضخ ــض. االآالت الزراعي ــس البي تفقي
الحلــب,  آالت  البيــض,  حاضنــات  االآليــة,  ي 

المــوا�ش مغذيــات 
آالت  الملــح,  تجريــف  آالت  الحيوانــات,  شــعر  قــص  ماكينــات 
النجــارة, مناشــري ]آالت[, آالت صناعــة الــورق, معــدات إنتــاج 
آالت  الصباغــة,  آالت  الغــزل,  آالت  الطباعــة,  آالت  حفاضــات, 
ــات ]آالت[,  ــن ]آالت[, خالط ــط, مطاح ــاي, آالت الخل ــع الش تصني
ــات  ــق, ماكين ــع النقان ــن, آالت صن , آالت العج ف ــرب ــع الخ آالت تقطي
, آالت تحضــري  تحضــري الطعــام كهروميكانيكيــة, آالت التقشــري
ــة  ــجائر, آالت صناع ــع الس ــة, آالت صن ــات ، كهروميكانيكي وب المرش
الدراجــات,  تجميــع  آالت   , الــ�ي آالت  الخياطــة,  آالت  الجلــود, 
, آالت الحفــر, آالت الطباعــة النافثــة للحــرب  ف عجــالت الخزافــ�ي
الصناعيــة, آالت لصناعــة البطاريــات, آالت صنــع االأســالك, آالت 
ــة  ــات التعبئ , ماكين ي

ــا�أ ــاح الكهرب ــع المصب ــا, آالت صن ــع المين صن
والتغليــف, آالت صنــع الفحــم, غســاالت الصحــون, خالطــات 
ليــة, عصــارة كهربائيــة, مطاحــن القهــوة ،  ف ــة لالأغــراض المرف كهربائي
ليــة,  ف بخــالف المطاحــن اليدويــة, غســاالت الصحــون لالأغــراض المرف
ــات  ــة, معالج ــخ الكهربائي ــب, آالت المطب ــة للعل ــات كهربائي فتاح
طعــام كهربائيــة, آالت غســاالت ]غســيل[, آالت التنظيــف الجــاف, 
ــع  ــدات تصني ــاج, مع ــع الزج ــش, آالت تصني ــككات, آالت النق المف
آالت  الكيماويــة,  للصناعــات  الكهروميكانيكيــة  االآالت  االأســمدة, 
الشــطف, أجهــزة إســتخراج المعــادن مــن المناجــم, قواطــع ]آالت[, 
منصــات الحفــر العائمــة أو غــري العائمــة, حفــارات, جهــاز الرفــع, 
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machines, Disintegrators, Embossing machines, Glass-
working machines, fertilizer manufacturing equipment, 
Electromechanical machines for chemical industry, 
Rinsing machines, extractors for mines, Cutters 
[machines], Drilling rigs, floating or non-floating, 
excavators, Elevating apparatus, elevators [lifts], 
pneumatic jacks, metalworking machines, electric 
hammers, Foundry machines, steam engines, igniting 
devices for internal combustion engines, automobile 
Motor Spark Plug, automobile Motor Igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper making 
machines, Industrial robots, tools [parts of machines], 
electric wire and cable manufacturing machines, 
Screwdrivers, electric, Hand-held tools, other than hand-
operated, Hand-held electric drill, Machines for the 
electronic industry, static electricity eliminators, optical 
cold working machines, gas separating installations, 
machines for making oxygen and nitrogen, Painting 
machines, dynamos, Filters for cleaning cooling air, 
for engines, engines, other than for land vehicles, 
automobile Motor cooling Radiator, automobile 
Motor cooling Water Tank, automobile Motor cooling 
Radiator Pipe, automobile Motor cooling Radiator 
Lid, automobile Motor cooling Fan, automobile Motor 
cooling Fan cover, automobile Motor cooling Fan clutch, 
automobile Motor Exhausting and decontaminating 
device (catalyzing Reaction device), automobile Motor 
Waste Gas Recycle System, automobile Motor Muffler, 
automobile Motor Muffler air Pipe, automobile Motor 
Resonator, automobile Motor Piston, Cylinder for 
car engine, Air filters for car engines, Automobile 
engine block, automobile oil Pump, automobile Water 
Pump, pumps [machines], Valves [parts of machines], 
Aerocondensers, compressed air machines, air suction 
machines, pnumatic cylinders [parts of machines], Axles 
for machines, door openers, electric, window closers, 
electric, Bearings [parts of machines], automobile Motor 
Flywheel, automobile Motor crank, Belts for machines, 
electric welding apparatus, Machines and apparatus for 
cleaning, electric., Cordless sweepers, electric, cleaning 
applicances utilizing steam, Steam mops, Brushes for 
vacuum cleaners, Suction nozzles for vacuum cleaners, 
Dust box filters for vacuum cleaners, Main brush covers 
for vacuum cleaners, Tanks for vacuum cleaners, 
Sweeping robots, washing apparatus, vacuum cleaners, 
crushing machines, Filtering machines, Curtain 
drawing devices, electrically operated, Drums [parts of 
machines], 3D printers, Shoe polishers, electric, Racket 
stringing machines, Vending machines, Labellers 
[machines], Robotic exoskeleton suits, other than for 
medical purposes, Electroplating machines. 

المصاعــد, رافعــات نقالــة تــدار بالهــواء المضغــوط, آالت تشــغيل 
ــة,  ــركات البخاري ــبك, المح ــة, آالت الس ــارق كهربائي ــادن, مط المع
ارة محــرك  , قابــس �ش اق الداخــىي أجهــزة إشــعال لمحــركات االحــرت
الســيارات, لفائف إشــعال محــرك الســيارات, توربينــات الرياح, آالت 
صنــع مشــابك الــورق, آالت صنــع السوســتة, الروبوتــات الصناعيــة, 
والكابــالت  االأســالك  تصنيــع  آالت  االآالت[,  مــن  ]أجــزاء  أدوات 
ــالف االأدوات  ــة ، بخ ــة, االأدوات اليدوي ــكات كهربائي ــة, مف الكهربائي
ونيــة, مثاقب  لكرت ي يــدوي, آالت الصناعــة االإ

اليدويــة, مثقــاب كهربــا�أ
كهربائيــة تــدار يدويــاً, آالت العمــل عــى البــارد البــ�ي, تركيبــات 
ــالء,  , آالت الط ف ــ�ي وج ف والنيرت ــج�ي ــع االأكس ــاز, آالت صن ــل الغ فص
يــد للمحــركات, المحــركات ،  دينامــو, فالتــر لتنظيــف هــواء الترب
د محــرك الســيارات, خــزان ميــاه  يــة, مــرب بخــالف المركبــات الرب
د  ــرب ــاء الم ــيارات, غط ــرك الس ــد مح ي ــب ترب ــيارات, أنابي ــد الس ي ترب
يــد محــرك  يــد الســيارات, غطــاء مروحــة ترب للســيارات, مروحــة ترب
يــد محــرك الســيارات, جهــاز اســتنفاد  الســيارات, قابــض مروحــة ترب
ف التفاعــل), نظــام إعــادة  وتطهــري محــرك الســيارات )جهــاز تحفــري
ــب  ــيارات, أنابي ــوت للس ــم ص ــيارات, كات ــات الس ــاز نفاي ــر غ تدوي
هــواء كاتــم الصــوت للســيارات, مرنــان للســيارات, مكبــس محــرك 
الســيارات, اســطوانة لمحــرك الســيارة, فالتــر هــواء لمحــركات 
الســيارات,  زيــت  الســيارات, مضخــة  محــرك  كتلــة  الســيارات, 
ــن  ــزاء م ــات ]أج ــات ]آالت[, صمام ــيارات, مضخ ــاه الس ــة مي مضخ
االآالت[, مكثفــات الهــواء, آالت الهــواء المضغــوط, آالت شــفط 
ــالآالت,  ــاور ل ــن االآالت[, مح ــزاء م ــة ]أج ــطوانات نفاذي ــواء, اس اله
فتاحــات أبــواب كهربائيــة, غلــق النوافــذ الكهربائيــة, محامــل ]أجــزاء 
ــالآالت,  ــك الســيارات, أحزمــة ل مــن االآالت[, حذافــة الســيارات, كرن
, آالت وأجهــزة التنظيــف الكهربائيــة., مكانــس  ي

جهــاز لحــام كهربــا�أ
كهربائيــة تعمــل ببطاريــة, تطبيقــات التنظيــف باســتخدام البخــار, 
مماســح بالبخــار, فــرش المكانــس الكهربائيــة, فوهــات شــفط 
للمكانــس الكهربائيــة, فالتــر صنــدوق الغبــار للمكانــس الكهربائيــة, 
أغطيــة الفرشــاة االأساســية للمكانــس الكهربائيــة, خزانــات المكانــس 
مكنســة  الغســيل,  جهــاز  الماســحة,  الروبوتــات  الكهربائيــة, 
شــيح, أجهــزة ســحب الســتائر  , آالت الرت كهربائيــة, آالت التكســري
تعمــل بالكهربــاء, براميــل ]أجــزاء مــن االآالت[, طابعــات ثالثيــة 
ب,  المــ�ف التوتــري  آالت  كهربائيــة,  احذيــة  ملمعــات  االأبعــاد, 
ــي  ــكل الخارج ــدالت الهي ــات ]آالت[, ب ــو البطاق ــع, واضع آالت البي

 . ي
ــا�أ ــالء الكهرب ــة, آالت الط ــراض الطبي ــالف االأغ ــة ، بخ الروبوتي
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41055 العالمة التجارية رقم :  41055

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hand tools and implements (hand-operated), cutlery, 
side arms, razors. Abrading instruments [hand 
instruments], Hand tools, hand-operated, Agricultural 
implements, hand-operated, shovels, Garden tools, 
hand-operated, syringes for spraying insecticides, 
electric animal nail grinders, Harpoons, oyster openers, 
Beard clippers, electric beard trimmers, Razor blades, 
nail clippers, electric or non-electric, hair clippers for 
personal use, electric and non-electric, hair clippers 
for babies, depilation appliances, electric and non-
electric, laser hair removal apparatus, other than for 
medical purposes, Nose hair trimmers, electric, hair 
straighteners, electric, Electric hair conditioner for 
styling hair, Screwdrivers, non-electric, bit drivers for 
hand tools, bits [hand tools], pincers, Borers, electric 
flat irons, flat irons, metal band stretchers [hand tools], 
meat choppers [hand tools], air pumps, hand-operated, 
hand-operated pumps, Tweezers, graving tools [hand 
tools], hobby knives [scalpels], Scissors, knives, 
kitchen knives, paring irons, fruit corers, hair clippers 
for animals [hand instruments], Punch rings [knuckle 
dusters], Table cutlery [knives, forks and spoons], table 
knives, forks and spoons of plastic, Handles for hand-
operated hand tools. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)الشــوك  قطــع  أدوات  باليــد)،  )تــدار  يدويــة  أدوات  و  عــدد 
ف والمالعــق)، أســلحة بيضــاء، أدوات حالقــة. أدوات  والســكاك�ي
ــة  ــد, أدوات زراعي ــل بالي ــة تعم ــدد يدوي ــة[, ع ــط ]أدوات يدوي كش
يدويــة, مجــارف, أدوات الحدائــق ، يدويــة, محاقــن لــرش المبيــدات 
ِحــَراب  الكهربائيــة,  الحيوانــات  أظافــر  مطاحــن  يــة,  الحرش
خطافيــة, فتاحــات المحــار, مقصــات شــعر اللحــى, مقصــات 
اللحيــة الكهربائيــة, شــفرات حالقــة, مقصــات أظافــر كهربائيــة 
ــخىي ،  ــتعمال الش ــعر لالس ــص الش ــة ق ــة, ماكين ــري كهربائي أو غ
ــة  ــزة إزال ــال, أجه ــعر لالأطف ــات ش ــة, مقص ــري كهربائي ــة وغ كهربائي
ر ،  ف الشــعر الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة, جهــاز إزالــة الشــعر باللــري
لغــري االأغــراض الطبيــة, ماكينــة تشــذيب شــعر االأنــف الكهربائيــة, 
ــف  ي لتصفي

ــا�أ ــعر الكهرب ــس الش ــة, ممل ــعر الكهربائي ــات الش منعم
]مفــكات[  االأداة  القاطــع مــن  الشــعر, مفــكات غــري كهربائيــة, 
لــالأدوات اليدويــة, القاطــع مــن االأداة ]أدوات يدويــة[, كماشــة, 
مثاقــب, مــكاوي كهربائيــة مســطحة, مــكاوي مســطحة, نقــاالت 
ــة[,  ــوم ]أدوات يدوي ــع لح ــة[, قواط ي ]أدوات يدوي

ــد�ف ــط مع ي �ش
ــر  ــط, أدوات الحف ــة, مالق ــات يدوي ــة, مضخ ــواء يدوي ــات ه مضخ
 , ف ط[, مقصــات, ســكاك�ي ف هوايــة ]مــرش ]أدوات يدويــة[, ســكاك�ي
ــص  ــة ق ــة, آل ــات الفاكه , قالب ــري ــكاوي التقش ــخ, م ف المطب ــكاك�ي س
شــعر الحيوانــات ]االأدوات اليدويــة[, حلقــات المثقــاب ]منفضــات 
ف  ف وشــوك ومالعــق[, ســكاك�ي المفصــل[, أدوات المائــدة ]ســكاك�ي
ي 

وشــوك ومالعــق بالســتيك للمائــدة, مقابــض لــالأدوات اليدويــة الــىت
ــد.  ــل بالي تعم
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41056 العالمة التجارية رقم :  41056

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording transmission or reproduction 
of sound of images, magnetic data carriers, recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus. computers, bags 
adapted for laptops, Wearable computers, computer 
software, recorded, Computer software applications, 
downloadable, Computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating machines, 
central processing units [processors], computer 
game software, recorded, computer memory devices, 
Interactive touch screen terminals, mobile phone 
software applications, downloadable, computer 
peripheral devices, data processing apparatus, encoded 
identification bracelets, magnetic, Smart band, Bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded magnetic 
cards, readers [data processing equipment], scanners 
[data processing equipment], downloadable image 
files, downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual display

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات الب�يــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف) واالإ �ش شــارة المراقبــة )االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
ي تعمــل بقطــع 

أقــراص تســجيل، ماكينــات بيــع آليــة لالأجهــزة الــىت
النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات وأجهــزة 
ــزة  ــق. أجه ــاء الحرائ ــزة إطف ــات، أجه ــة البيان ــيب لمعالج الحواس
ــزة  ــة, أجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــبة الأجه ــاس مناس ــر, أكي الكمبيوت
ــات  ــجلة, تطبيق ــر المس ــج الكمبيوت ــداء, برام ــة لالرت ــر قابل كمبيوت
أجهــزة  الكمبيوتــر,  أجــزاء  يــل,  ف للترف قابلــة   ، الكمبيوتــر  برامــج 
كمبيوتــر محمولــة, أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة, آالت الحســاب, 
ألعــاب  برنامــج  ]المعالجــات[,  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات 
ــة  ــات شاش ــر, محط ــرة الكمبيوت ــزة ذاك ــجلة, أجه ــر ، مس الكمبيوت
ــول ،  ــف المحم ــج الهات ــات برام ــس, تطبيق ــل باللم ــة تعم تفاعلي
يــل, أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر, جهــاز معالجــة البيانات,  ف قابلــة للترف
ــوار  , س ــوار ذكي ــة, س ــد الهوي ــفرة لتحدي ــية مش ــاور مغناطيس أس
معصمــه, الروبوتــات عــن بعــد, البطاقــات المغناطيســية المشــفرة, 
ــدات  ــة ]مع ــحات ضوئي ــات[, ماس ــة البيان ــدات معالج ــراء ]مع الق
يــل, ملفــات  ف معالجــة البيانــات[, ملفــات الصــور القابلــة للترف
ــة,  ــف النقال ــل للهوات ي ف ــات للترف ــل, نغم ي ف ــة للترف ــيقى القابل الموس
ــة  وني ــورات إلكرت ــة[, منش ــرض مرئي ــدات ع ــة ]وح وني ــالم إلكرت أق
ــة  ــارات الذكي , النظ ف ــ�ي وني لكرت ــب االإ ــي الجي جم ــل, مرت ي ف ــة للترف قابل
)معالجــة البيانــات), وســائط البيانــات المغناطيســية, بطاقــات
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units], electronic publications, downloadable, electronic 
pocket translators, smart glasses (data processing), 
magnetic data media, magnetic encoded credit cards, 
SIM cards, monitors [computer hardware], mouse pads, 
Mouse [computer peripheral], Humanoid robots with 
artificial intelligence, printers for use with computers, 
Photo printers, E-book, Ink cartridges, unfilled, for 
printers and photocopiers, pens with conductive point 
for touch screen devices, computer keyboards, inkjet 
printers, laptop sleeves, Smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo printers, 
cases adapted for computers, computer programs, 
recorded, identity cards, magnetic, microprocessors, 
monitors [computer programs], optical discs, electronic 
tags for goods, integrated circuit cards [smart 
cards], smart cards [integrated circuit cards], pocket 
calculators, USB flash drives, laptop computers, sleeves 
for laptops, protective films adapted for computer 
screens, security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive whiteboards, 
personal digital assistants [PDAs], computer software 
platforms, recorded or downloadable, computer game 
software, downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, Counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin detectors, 
credit card terminals, mechanisms for coin-operated 
apparatus, dictating machines, holograms, fingerprint 
identifier, Facial recognition apparatus, photocopiers 
(photographic, eletrostatic, thermic), time clocks 
[time recording devices], Bathroom scales, Weighing 
apparatus and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for household 
purposes, Measures, compasses for measuring, 
rulers [measuring instruments], electronic notice 
boards, signal lanterns, cellular phones, Cell phone 
holders, smart phones, Protective films adapted for 
smartphones, Smartphones in the shape of a watch, 
smartphone cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [gps] apparatus, 
intercommunication apparatus, Intercoms, navigational 
instruments, Wearable activity trackers, Smartphones 
in the form of wristbands, parts for mobile telephones 
and smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and instruments, 
Network routers, gateway, Heat sink for cellular phones, 
routers, selfie sticks for mobile phones, monopods used

تعريــف  وحــدة  بطاقــات  المشــفرة,  المغناطيســية  االئتمــان 
ــوب,  ــأرة الحاس ــند ف ــر[, مس ــزة الكمبيوت ــات ]أجه ك, شاش ــرت المش
فــأرة الحاســوب ]ملحقــات الكمبيوتــر[, الروبوتــات ذات الــذكاء 
االصطناعــي, طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الكمبيوتــر, طابعــات 
, خراطيــش حــرب فارغة للطابعــات وآالت  ي

و�ف الصــور, الكتــاب االلكــرت
ي تعمــل 

التصويــر, أقــالم مــع نقطــة موصلــة الأجهــزة الشاشــات الــىت
 , ــرب ــة للح ــات النافث ــر, الطابع ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــس, لوح باللم
ــة )جهــاز معالجــة  ــر المحمــول, الســاعات الذكي كمــام الكمبيوت االأ
ي باعــث للضــوء, شاشــات عــرض, طابعــات 

البيانــات), شاشــات ثنــا�أ
الصــور الرقميــة, حقائــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتر, برامــج الكمبيوتر 
المســجلة, بطاقــات هويــة مغناطيســية, المعالجــات الدقيقــة, 
شاشــات ]برامــج الكمبيوتــر[, االأقــراص الضوئيــة, بطاقــات الشــعار 
ونيــة للبضائــع, بطاقــات الدوائــر المتكاملــة ]البطاقــات  لكرت االإ
الذكيــة[, البطاقــات الذكيــة ]بطاقــات الدوائــر المتكاملــة[, حاســبات 
ك, أجهــزة الكمبيوتــر  ي لناقــل تتابعــي مشــرت

الجيــب, مشــغل ومــىف
ــة  ــية واقي ــة, أغش ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــام الأجه كم ــول, االأ المحم
[, أغطيــة  مهيــأة لشاشــات الكمبيوتــر, رمــوز االأمــان ]أجهــزة التشــفري
ــة,  وني لكرت ــة االإ ــة التفاعلي ــواح الكتاب ــر اللوحــي, أل الأجهــزة الكمبيوت
ــي  ــاعد الرقم ــزة المس ــخصيون ]أجه ــون الش ــاعدون الرقمي المس
[, منصــات برامــج الكمبيوتــر ، المســجلة أو القابلــة  الشــخىي
يلــه, مناصــب مهيــأة  ف يــل, برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ، يمكــن ترف ف للترف
ــل,  ي ف ــة للترف ــة قابل وني ــظ إلكرت ــة, محاف ــر المحمول ــزة الكمبيوت الأجه
ــات[,  ــة البيان ــة ]معالج ــات ذكي ــة, حلق ي ــة البيومرت ــات الهوي بطاق
ونيــة, عــداد الخطــى, عــدادات, جهــاز تســجيل  أجنــدات إلكرت
ــالت  ــفات العم ــة, كاش يدي ــات الرب ــص الدمغ ــزة فح ــت, أجه الوق
ــل  ي تعم

ــىت ــزة ال ــات لالأجه ــان, آلي ــة االئتم ــات بطاق ــة, محط المزيف
بقطــع النقــود المعدنيــة, آالت إمــالء, صــور مجســمة, معــرّف 
التصويــر  آالت  الوجــه,  عــى  التعــرف  جهــاز  صبــع,  االإ بصمــة 
الوقــت  الحراريــة), ســاعات   ، الكهروســتاتيكية   ، )الفوتوغرافيــة 
]أجهــزة تســجيل الوقــت[, مقاييــس الحمامــات, أجهــزة وأدوات 
قيــاس الــوزن, الموازيــن مــع أجهــزة تحليــل كتلــة الجســم, مقيــاس 
لالأغــراض  الجســم  ي 

�ف الدهــون  الجســم, مقيــاس  ي 
�ف الدهــون 

]أدوات  المســاطر  للقيــاس,  بوصــالت  جــراءات,  االإ ليــة,  ف المرف
شــارة,  االإ فوانيــس  ونيــة,  لكرت االإ عالنــات  االإ لوحــات  القيــاس[, 
الهواتــف الخلويــة, حامــىي الهواتــف المحمولــة, الهواتــف الذكيــة, 
ــى  ــة ع ــف ذكي ــة, هوات ــف الذكي ــع الهوات ــف م ــة تتكي ــالم واقي أف
شــكل ســاعة, حــاالت الهواتــف الذكيــة, ملحقــات الهواتــف الذكيــة, 
ــر  ــات ح ــوي, مجموع ــف الخلي ــة الهات ــة, أحزم ــف المحمول الهوات
ــد المواقــع العالمــي, جهــاز  ــن للهواتــف, جهــاز نظــام تحدي اليدي
أجهــزة  مالحيــة,  أدوات   , الداخــىي تصــال  االإ نظــام  التواصــل, 
تعقــب النشــاط القابلــة لالرتــداء, هواتــف ذكيــة عــى شــكل أســاور 
للمعصــم, قطــع غيــار الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة, 
ائــط تعليــق ومشــابك للهواتــف  حامــالت وأحزمــة وشــارات و�ش
المحمولــة والهواتــف الذكيــة, أغطيــة أفــالم واقيــة للهواتــف 
المحمولــة والهواتــف الذكيــة, جهــاز الهاتــف, مرســالت ]اتصــاالت[, 
ونيــة,  لكرت هواتــف الفيديــو, معــدات وأجهــزة وأدوات االتصــاالت االإ
موجهــات الشــبكة, بوابــة )شــبكات), جهــاز تقليــل الحــرارة للهواتــف 
الخلويــة, أجهــزة التوجيــه, عــىي ســيلفي للهواتــف المحمولــة,
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to take photographs by positiioning a smartphone or 
camera beyond the normal range of the arm, multiple-
function gateway, multimode gateway, bluetooth 
anti-lost alarm, children›s telephone watches, WIFI 
signal amplifier, power line communication, wireless 
LAN controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, branch 
boxes [electricity], radios, protective film for mobile 
phone screen, Automobile navigation device, Car 
antennas, camcorders, security surveillance robots, 
Rearview cameras for vehicles, compact discs [audio-
video], Headsets, juke boxes, musical, loudspeakers, 
Cabinets for loudspeakers, microphones, portable 
media players, receivers (audio-- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting apparatus, 
television apparatus, video recorders, Wearable video 
display monitors, Virtual reality headsets, wireless 
headsets for smartphones, audio mixers, Dashboard 
cameras, Learning machines, Translation machine, 
Electronic book readers, Set-top boxes, television 
displays, cabinets, cabinets with touch screen, TV audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, cameras, pan 
tilt camera, Laser projection TV set, Laser projection 
television, rearview recorders, intelligent rearview 
mirror, early education machines, talking pens, story 
tellers, cards learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for camcorders, 
high definition televisions, digital sound processors, 
cameras for personal computer, acoustic equipment, 
radio sets, WEB camera, DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting] televisions, noise cancelling earphones, 
tape recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, Car 
speaker, Car audio equipments, cameras [photography], 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments, Video projectors, filters [photography], 
rojection apparatus, stands for photographic apparatus, 
Selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, laser 
projectors, projection screens, multimedia projectors, 
projection screens for movie films, viewfinders, 
photographic, diaphragms [photography], filters 
for ultraviolet rays, for photography, tripods for 
cameras, flashlights [photography], selfie lenses, 
bags adapted for photographic apparatus, surveying 
apparatus and instruments, measuring apparatus, 
Outdoor air quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, Automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires, tire-pressure 
measurers, speed checking apparatus for vehicles, 
diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
Connected bracelets [measuring instruments], Water 
quality TDS testing pen, Hygrothermograph, tool 
measuring instruments, pressure measuring apparatus,

مناصــب أحاديــة تســتخدم اللتقــاط صــور عــن طريــق وضــع 
للــذراع, بوابــة  ا خــارج النطــاق الطبيعــي  هاتــف ذكي أو كامــري
)شــبكات) متعــددة الوظائــف, بوابــة )شــبكات) متعــددة االأوضــاع, 
بلوتــوث إنــذار ضــد الضيــاع, ســاعات هاتــف االأطفــال, مكــرب 
ــة, وحــدة تحكــم الشــبكة  ــاي, اتصــاالت خــط الطاق إشــارة واي-ف
ونيــة وتحديــد  لكرت المحليــة الالســلكية, أجهــزة وأدوات المالحــة االإ
ــاء[,  ــروع ]كهرب ــق الف ــوي, صنادي ــف الخلي ــاالت الهات ــع, ح المواق
ي لشاشــة الهاتــف المحمــول, جهــاز مالحــة 

أجهــزة الراديــو, فلــم وا�ت
ات الفيديــو, روبوتــات المراقبــة  الســيارات, هوائيــات الســيارة, كامــري
ــة  ــراص مضغوط ــيارات, أق ــة للس ــة الخلفي ات الرؤي ــري ــة, كام االأمني
)جــوك  الموســيقى  صناديــق  ســماعات,  وفيديــو[,  ]صــوت 
ــوت,  ات الص ــرب ــن لمك ــوت, خزائ ات الص ــرب ــيقي, مك ــس) الموس بوك
ــتقبال  ــزة اس ــة, أجه ــائط المحمول ــغالت الوس ــات, مش الميكروفون
ــوت,  ــل الص ــاز نق ــوت, جه ــجيل الص ــاز تس ــو), جه ــوت وفيدي )ص
جهــاز تلفزيــون, مســجالت الفيديــو, شاشــات عــرض الفيديــو 
, ســماعات الســلكية  ي

ا�ف القابلــة لالرتــداء, ســماعات الواقــع االفــرت
ات لوحــة القيــادة, آالت  للهواتــف الذكيــة, خالطــات الصــوت, كامــري
ونيــة, قمــة مجموعــة  لكرت جمــة, قارئــات الكتــب االإ التعلــم, آلــة الرت
ــن مــع شاشــة  ــن, خزائ ــون, خزائ ــق, شاشــات عــرض التلفزي صنادي
تعمــل باللمــس, صــوت التلفزيــون, شاشــات عــرض الفيديــو 
ات, تغيري  ات الــذكاء االصطناعــي, الكامــري المثبتــة عــى الــرأس, كامــري
ر,  ف ر للتلفــاز, تلفزيــون بإســقاط لــري ف ا, جهــاز عــرض لــري إمالــة الكامــري
ــة, آالت  ــة الذكي ــة الخلفي ــرآة الرؤي ــة, م ــة الخلفي ــجالت الرؤي مس
ــات  ــص, آالت بطاق ــدث, رواة القص ــالم تتح ــر, أق ــم المبك التعلي
, ســماعة بلوتــوث, غطــاء مقــاوم للمــاء  تعليــم, شــبكة فــك التشــفري
ات الفيديــو, تلفزيونــات عاليــة الوضــوح, معالجــات الصــوت  لكامــري
المعــدات الصوتيــة,   , الشــخىي للكمبيوتــر  ات  كامــري الرقميــة, 
ا ويــب, أجهــزة البــث الرقمــي للوســائط  أجهــزة الراديــو, كامــري
يط تســجيالت, ســماعات  المتعــددة, ســماعات إلغــاء الضوضــاء, �ش
الــرأس, إطــارات الصــور الرقميــة, أجهــزة مراقبــة االأطفــال, االأجهزة 
ونيــة المســموعة مــع الكتــب, مكــرب صــوت للســيارة, معــدات  لكرت االإ
ات ]تصويــر[, حقائــب خاصــة الأجهــزة وأدوات  صــوت الســيارة, كامــري
, أجهــزة عــرض الفيديــو, مرشــحات ]تصويــر[,  ي

التصويــر الفوتوغــرا�ف
جهــاز الطــرد, لتقــف عــى جهــاز التصويــر, عــىي الصــور الذاتيــة 
]مناصــب أحاديــة محمولــة باليــد[, أجهــزة العــرض, أجهــزة عــرض 
ر, شاشــات العــرض, أجهزة عــرض الوســائط المتعددة, شاشــات  ف لــري
, أغشــية  ي

عــرض لالأفــالم, محــددات المناظــر ، التصويــر الفوتوغــرا�ف
]تصويــر[, مرشــحات لالأشــعة فــوق البنفســجية للتصويــر, مناصــب 
ات, أجهــزة إضــاءة وّماضــة ]للتصويــر  ثالثيــة القوائــم للكامــري
ــر  ــاز التصوي ــأة لجه ــاس مهي ــيلفي, أكي ــات س [, عدس ي

ــرا�ف الفوتوغ
, أجهــزة وأدوات المســح, جهــاز قيــاس, كاشــف جــودة  ي

الفوتوغــرا�ف
الهــواء الخارجــي, أجهــزة القيــاس عــن بعــد, جهــاز تحليــل الهــواء, 
ات  مقيــاس الرطوبــة, كاشــفات االأشــعة تحــت الحمــراء, مــؤ�ش
ي إطــارات الســيارة, أجهــزة قياس 

أوتوماتيكيــة للضغــط المنخفــض �ف
طــارات, جهــاز فحــص �عــة المركبــات, جهاز تشــخيص ،  ضغــط االإ
ليــس لالأغــراض الطبيــة, االأســاور المتصلــة ]أدوات القيــاس[, قلــم 
ــة,  ــاس الرطوب ــة, مقي ــاه إجمــاىلي المــواد المذاب ــار جــودة المي اختب
ات درجــة الحــرارة, ــاس الضغــط, مــؤ�ش ــاس, جهــاز قي أدوات القي
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temperature indicators, teaching apparatus, Teaching 
robots, laboratory robots, audiovisual teaching 
apparatus, chemistry apparatus and instruments, 
measuring devices, electric, inductors [electricity], 
Simulators for the steering and control of vehicles, 
probes for scientific purposes, Optical apparatus and 
instruments, microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, telescopes, 
USB cables for cellphones, telephone wires, electricity 
mains (materials for -) [wires, cables], data cables, 
USB cables, audio connection line;, electric adapter 
cables, electric wire harnesses for automobiles, 
semi-conductors, wafers for integrated circuits, 
chips [integrated circuits], Electronic control unit 
for automobiles, Conductors, electric, commutators, 
magnetic materials and devices, light-emitting diodes 
[LED], Power adapters, switches, electric, Electric 
plugs, Electric sockets, Electrical adapters, sensors, 
Motion sensors, Temperature sensors, Infrared 
sensors, humidity sensors, Door and window sensors, 
Light sensors, waterlogging and leak sensor, high 
speed charging plug, wireless switches, wall switches, 
smart switches, deconcentrator, sockets, plugs and 
other contacts [electric connections], touchscreen 
sensors, touch sensors, adapter plugs, alarm sensors, 
sensors for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, junction 
boxes [electricity], distribution consoles [electricity], 
connections for electric lines, connections, electric, 
parking sensors for vehicles, video screens, touch 
screens, Special anti-glare screen for laser projection 
television, remote control apparatus, Optical fibers 
[light conducting filaments], Heat regulating apparatus, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
Lightning rods, lightning arresters, electrolysers, Fire 
extinguishing apparatus, fire extinguishing apparatus 
for automobiles, apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical purposes, 
protective helmets, Protection devices for personal 
use against accidents, Protective masks, ski goggles, 
swimming goggles, swimming face masks, helmets for 
motorcyclists, goggles for scuba diving, ski glasses, 
snowboard helmets, underwater breathing apparatus, 
nose clips for swimming, protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or injury, 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, anti-glare glasses, visors for helmets, snorkels, 
goggles, alarms, anti-theft warning apparatus, 
sound alarms, theft prevention installations, electric, 
Biometric fingerprint door locks, smart locks, peepholes 
[magnifying lenses] for doors, Electric door bells, Fire 
alarms, Smoke detectors, Water intrusion alarms, 
Digital door locks, Locks, electric, electronic access

, جهــاز  جهــاز التدريــس, روبوتــات تعليــم, روبوتــات المختــرب
التدريــس الســمعي البــ�ي, أجهــزة وأدوات الكيميــاء, أجهــزة 
لتوجيــه  محــاكاة  أجهــزة  ]كهربــاء[,  محاثــات  كهربائيــة,  قيــاس 
ــة, االأجهــزة  ــات والتحكــم فيهــا, تحقيقــات لالأغــراض العلمي المركب
ــات[, أجهــزة  ة ]ب�ي ــة, المجاهــر, عدســات مكــرب واالأدوات الب�ي
ك  وأدوات لعلــم الفلــك, التلســكوبات, كبــالت ناقــل تتابعــي مشــرت
للهواتــف المحمولــة, أســالك الهاتــف, مــواد مصــادر الرئيســية للتيار 
ي ]أســالك وكبــالت[, كبــالت البيانــات, كبــالت ناقــل تتابعــي 

الكهربــا�أ
, أحزمــة  ي

ك, خــط اتصــال الصــوت, كابــالت المحــول الكهربــا�أ مشــرت
االأســالك الكهربائيــة للســيارات, أشــباه الموصــالت, رقائــق للدوائــر 
ونيــة  المتكاملــة, رقائــق ]دوائــر متكاملــة[, وحــدة تحكــم الكرت
 , ي

الكهربــا�أ التيــار  الت  مبــدِّ الكهربائيــة,  الموصــالت  للســيارات, 
ي 

ــا�أ ــة للضــوء ]ثن ــات الباعث المــواد واالأجهــزة المغناطيســية, الثنائي
ــس  ــة, المقاب ــح كهربائي ــة, مفاتي ــوالت الطاق ــوء[, مح ــث للض باع
الكهربائيــة, مآخــذ كهربائيــة, محــوالت كهربائية, مجســات, مجســات 
الحركــة, مجســات درجــة الحــرارة, مجســات االأشــعة تحــت الحمراء, 
مجســات الرطوبــة, مجســات البــاب والنافــذة, مستشــعرات الضــوء, 
مستشــعر التشــبع بالميــاه والتــرب, قابــس شــحن عــاىلي الرعــة, 
ــة, الغــري مكثفــة,  ــح ذكي ــط, مفاتي ــح الحائ ــح الســلكية, مفاتي مفاتي
الكهربائيــة[,  ]التوصيــالت  االأخــرى  االتصــال  ونقــاط  المقابــس 
أجهــزة استشــعار تعمــل باللمــس, مجســات اللمــس, مقابــس 
الحــرارة,  لتحديــد درجــة  التنبيــه, مجســات  محــول, مجســات 
مجســات الرقاقــة الحيويــة, مجســات التعــرف عــى الحركــة, لفائــف 
كهربائيــة, مربعــات التوصيــل ]كهربــاء[, لوحــات التوزيــع ]كهربــاء[, 
وصــالت للخطــوط الكهربائيــة, الوصــالت الكهربائيــة, مجســات 
ــس,  ــل باللم ــات تعم ــو, شاش ــات الفيدي ــيارات, شاش ــوف الس وق
ر, جهــاز  ف ــري ــون العــرض بالل شاشــة خاصــة مضــادة للوهــج لتلفزي
التحكــم عــن بعــد, أليــاف ب�يــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[, 
ــد  ــن بع ــم ع ــة للتحك ــات الكهربائي كيب ــرارة, الرت ــم الح ــاز تنظي جه
ــاءة,  ض ــا االإ ــل, عص ي للتبدي

ــا�أ ــاز كهرب ــة, جه ــات الصناعي ي العملي
�ف

, جهــاز اطفــاء حريــق,  ي
ــا�أ مانعــات الصواعــق, أجهــزة تحليــل كهرب

نتــاج االأشــعة  أجهــزة إطفــاء حريــق للســيارات, أجهــزة ومنشــآت الإ
ــزة  ــة, أجه ــوذات الواقي ــة, الخ ــراض الطبي ــس لالأغ ــينية ، ولي الس
حمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث, أقنعــة واقيــة, 
نظــارات تزلــج, نظــارات الســباحة, أقنعــة للســباحة, خــوذات 
لــج,  ف ي الدراجــات الناريــة, نظــارات للغطــس, نظــارات الرت لراكــىب
خــوذات الجليــد, جهــاز التنفــس تحــت المــاء, مشــابك أنــف 
ي يرتديهــا راكبــو الدراجــات الناريــة 

للســباحة, المالبــس الواقيــة الــىت
صابــة, مالبــس للحمايــة مــن الحوادث  للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
شــعاع والحريــق, نظــارات مضــادة للوهــج, أقنعــة للخــوذات,  واالإ
ــر  ــاز تحذي ــذار, جه ــة, إن ــارات واقي ــس, نظ ــس للغط ــب التنف أنابي
, منشــآت منــع الرقــة  ي

نــذار الصــو�ت ضــد الرقــة, أجهــزة االإ
يــة, أقفــال ذكيــة, ثقــوب البــاب  الكهربائيــة, أقفــال االأبــواب البيومرت
ــة, الحريــق,  ة[ لالأبــواب, أجــراس االأبــواب الكهربائي ]عدســات مكــرب
أجهــزة كشــف الدخــان, أجهــزة إنــذار تــرب الميــاه, أقفــال أبــواب 
ونيــة  لكرت ي الوصــول االإ

رقميــة, أقفــال كهربائيــة, أنظمــة التحكــم �ف
لالأبــواب المتشــابكة, نظــارة طبيــة, نظــارة شمســيه, نظــارات ثالثيــة 
, االأبعــاد, بطاريــات كهربائيــة, شــواحن البطاريــات, شــاحن الســل�ي
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control systems for interlocking doors, Eyeglasses, 
Sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, battery 
chargers, Wireless charger, USB charger, portable power 
source (rechargeable batteries), chargers for car mobile 
phone, batteries, electric, for vehicles, Car battery, 
Automobile accumulator, Animated cartoons, Sports 
whistles, Decorative magnets, Electronic collars to 
train animals, egg-candlers, electrified fences, portable 
remote-controlled car retarders. 

ــات  ــول )بطاري ــة محم ــدر طاق ك, مص ــرت ــي مش ــل تتابع ــاحن ناق ش
عــادة الشــحن), شــواحن هواتــف نقالــة للســيارة, البطاريات  قابلــة الإ
الســيارات,  بطاريــات  الســيارة,  بطاريــة  للســيارات,  الكهربائيــة 
الرســوم المتحركــة, صفــارات رياضيــة, مغناطيــس ديكــور, أطــواق 
ونيــة لتدريــب الحيوانــات, شــمعدانات فحــص البيــض, أســوار  إلكرت
ي يتــم التحكــم فيهــا عــن 

مكهربــة, مثبطــات الســيارة المحمولــة الــىت
بعــد. 
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Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials. surgical instruments and 
apparatus, electric massage apparatus for household 
purposes, foot massage equipment, electric massage 
armchairs, electric nasal irrigators, esthetic massage 
apparatus, massage apparatus, medical apparatus and 
instruments, sphygmotensiometers, Blood oxygen 
monitor, glucose meters, Medical oxygen generator, 
Medical instruments for moxibustion treatment, 
vibromassage apparatus, testing apparatus for 
medical purposes, fumigation apparatus for medical 
purposes, thermometers for medical purposes, pulse 
meters, body composition monitors, surgical robots, 
nanorobots for medical purposes, oral irrigators for 
use in dentistry, prosthetic instruments for dental 
purposes, dental apparatus and instruments, lasers for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
ــة أو درز  ــواد خياط ، م ــري ــة، أدوات تجب ــنان اصطناعي ــون وأس وعي
ي 

الجراحيــة واالأجهــزة, جهــاز تدليــك كهربــا�أ االأدوات  الجــروح. 
ليــة, معــدات تدليــك القــدم, كــرا�ي التدليــك  ف لالأغــراض المرف
التدليــك  جهــاز  لالأنــف,  الكهربائيــة  الــري  أجهــزة  الكهربائيــة, 
ــس  ــة, مقايي ــزة واالأدوات الطبي ــك, االأجه ــاز التدلي , جه ــىي التجمي
ي الــدم, مــرت الجلوكــوز, 

ف �ف ضغــط الــدم, جهــاز مراقبــة االأكســج�ي
, االأدوات الطبيــة لعــالج الــ�, جهــاز  ي ف الطــىب مولــد االأكســج�ي
ــري  ــاز تبخ ــة, جه ــراض الطبي ــار لالأغ ــاز اختب از, جه ف ــرت ــك بااله تدلي
مــرت  الطبيــة,  لالأغــراض  الحــرارة  موازيــن  الطبيــة,  لالأغــراض 
ــة,  ــات الجراحي ــم, الروبوت ــن الجس ــة تكوي ــزة مراقب ــض, أجه النب
ــق الفــم  ــري عــن طري ــة, أجهــزة ال ــو لالأغــراض الطبي ــات النان روبت
الصناعيــة  االأطــراف  االأدوات  االأســنان,  طــب  ي 

�ف الســتخدامها 
ر  ف الأغــراض طــب االأســنان, أجهــزة وأدوات طــب االأســنان, اللــري
ر لالأغــراض  ف الأغــراض التجميــل, أجهــزة قيــاس ضغــط الــدم, اللــري
بــر الكهربائيــة,  الطبيــة, جهــاز العــالج الطبيعــي, أدوات الوخــز باالإ

52
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cosmetic purposes, blood pressure monitors, lasers for 
medical purposes, physiotherapy apparatus, electric 
acupuncture instruments, heart rate monitoring 
apparatus, LED masks for therapeutic purposes, air 
pillows for medical use, ear plugs [ear protection 
devices], hearing aids, hearing protectors, soporific 
pillows for insomnia, sanitary masks for medical 
purposes, respirators, bracelets for medical purposes, 
biomagnetic rings for therapeutic or medical purposes, 
feeding bottles, breast pumps, pacifiers for babies, 
baby feeding pacifiers, contraceptive apparatus, 
artificial surgical implants, artificial limbs, abdominal 
belts, wheeled walkers to aid mobility, orthopaedic 
belts, wearable walking assistive robots for medical 
purposes, orthopedic articles, elastic stockings for 
surgical purposes, compression garments, thread, 
surgical, suture materials. 

ي باعــث للضــوء 
بــات القلــب, أقنعــة ثنــا�أ جهــاز مراقبــة معــدل رصف

ــمع,  ــات س ــتخدام واقي ــة لالس ــائد هوائي ــة, وس ــراض العالجي لالأغ
الوســائد المخــدرة لــالأرق, أقنعــة صحيــة لالأغــراض الطبيــة, أجهــزة 
ــة  ــية حيوي ــات مغناطيس ــة, حلق ــراض الطبي ــاور لالأغ ــس, أس التنف
الرضاعــة, مضخــات  الطبيــة, زجاجــات  أو  العالجيــة  لالأغــراض 
ــع  ــاز من ــال, جه ــة االأطف ــات تغذي ــال, لهاي ــات لالأطف ــدي, لهاي الث
ــة  ــة, أحزم ــراف صناعي ــي, أط ــي االصطناع ــزرع الجراح ــل, ال الحم
ســيور  الحركــة,  عــى  للمســاعدة  بعجــالت  مشــايات  البطــن, 
ــراض  ي لالأغ

ــ�ش ي الم
ــا �ف ــن ارتداؤه ي يمك

ــىت ــات ال ــة, الروبوت ي تجبري
ــة,  ــراض جراحي ــة الأغ ــوارب مطاطي ــة, ج ي ــل تجبري ــة, مفاص الطبي

ــة.  ــة الجراحي ــواد للخياط ــة, م ــط جراحي ــط, خي ــس الضغ مالب

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41058 العالمة التجارية رقم :  41058

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. Lamps, automobile 
lights, Automotive indicator lights, Anti-glare device 
for automobile (lamp fittings), Lanterns for lighting, 
electric lamps, Electric torches, light bulbs, Lights for 
vehicles, Germicidal lamps for purifying air, ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, Cooking 
apparatus and installations, Electric cooking pots,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــي  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
والتجفيــف والتهويــة وتوريــد الميــاه واالأغــراض الصحيــة. مصابيــح, 
أضــواء الســيارات, أضــواء مــؤ�ش الســيارات, جهــاز مضــاد للوهــج 
مصابيــح  لالإضــاءة,  فوانيــس  المصبــاح),  )تركيبــات  للســيارات 
كهربائيــة, المشــاعل الكهربائيــة, المصابيــح الكهربائيــة, أضــواء 
للمركبــات, مصابيــح مبيــد للجراثيــم لتنقيــة الهــواء, مصابيــح 
ــح  ــة, مصابي ــراض الطبي ــت لالأغ ــجية ، ليس ــوق البنفس ــعة ف االأش
ــزة  ــتعلة, أجه ــاعل مش ــة, مش ــراض الطبي ــت لالأغ ــة ، ليس المعالج
ــة[, لي ف ــراض المرف ــة ]لالأغ ــخ الكهربائي ي الطب

ــات, أوا�ف كيب ــي والرت الطه
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[for household purposes], Kettles, electric, Induction 
cookers, autoclaves, electric, for cooking, Gas burners, 
Microwave ovens [cooking apparatus], Pressure 
cookers, electric, Roasting apparatus, Air fryers, Electric 
Baking Pan, Egg boilers, electric, Electric cups, Food 
steamers, electric, coffee brewers, steam oven, health 
pot, electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking stoves, 
bread toasters, kitchen ranges [ovens], heaters, electric, 
for feeding bottles, deep fryers, electric, bread-making 
machines, USB-powered cup heaters, soya milk making 
machines, electric, Lava rocks for use in barbecue grills, 
Refrigerators, refrigerating apparatus and machines, 
ice machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, ice-
cream making machines, Ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus, laundry dryers, electric, 
Extractor hoods for kitchens, air purifying apparatus 
and machines, filter cartridges for air purifiers, fans 
[air-conditioning], Air conditioners, Humidifiers, fabric 
steamers, air purifiers, Ventilation apparatus, filters 
for ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine preheater, 
air conditioner for automobiles, Automotive air purifier, 
Electric hair driers, Water heaters, heating apparatus, 
fog machines, Heating installations, Taps, Watering 
installations, automatic, radiators [heating], Sanitary 
apparatus and installations, toilets [water-closets], 
Steam facial apparatus [saunas], Hydromassage bath 
apparatus, Electric hot air hand dryers, Heaters for 
baths, Bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, Drinking water 
dispensers, Instant heating pipeline machine, Filters 
for water purifiers, water purifiers, kettles for filering 
water, electric sterilizer for milk bottle, disinfectant 
apparatus, Radiators, electric, pocket warmers, 
Lighters, Polymerisation installations. 

غاليــات كهربائيــة, طباخــات بالتحريــض, االأوتــوكالف )طناجــر) 
الكهربائيــة للطبــخ, شــعالت غــاز, أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[, 
ــالة  ــة, مق ــاىلي هوائي ــص, مق ــاز تحمي ــة, جه ــط كهربائي ــدور ضغ ق
ــدر  ــة, ق ــواب كهربائي ــة, أك ــض كهربائي ــات بي ــة, غالي ف كهربائي ــرب خ
ــاء  ــار, وع ــرن البخ ــوة, ف ــع القه , مصان ي

ــا�أ ــام ، كهرب ــاري للطع بخ
محامــص  ليــة[,  ف المرف ]لالأغــراض  كهربائيــة  محمصــات  الصحــة, 
 , ف ــرب ــات الخ ــي, محمص ــد الطه ــة, مواق ــخ الكهربائي ي الطب

ــن, أوا�ف ب
لزجاجــات  كهربائيــة  ســخانات  ]االأفــران[,  المطبــخ  نطاقــات 
ــخانات  , س ف ــرب ــع الخ ــة, آالت صن ــة كهربائي ــاىلي عميق ــة, مق الرضاع
ــات صنــع حليــب  ك, ماكين كأس تعمــل بطاقــة ناقــل تتابعــي مشــرت
ي مشــاوي الشــواء, 

الصويــا ، كهربائيــة, صخــور الفــا لالســتخدام �ف
يــد, آالت وأجهــزة الجليــد, جهــاز تدفئــة  ثالجــات, أجهــزة وآالت الترب
وبــات الســاخنة والبــاردة, آالت صنــع االآيــس  يــد لتوزيــع المرش وترب
الهــواء[, مجففــات  ]تكييــف  التهويــة  كريــم, منشــآت وأجهــزة 
الغســيل الكهربائيــة, شــفاطات المطابــخ, أجهــزة وآالت لتنقيــة 
الهــواء, خراطيــش التصفيــة الأجهــزة تنقيــة الهــواء, مــراوح ]تكييــف 
هــواء[, مكيفــات الهــواء, المرطبــات, بواخــر النســيج, أجهــزة تنقيــة 
الهــواء, جهــاز تهويــة, مرشــحات الأجهــزة التهويــة, ســخان مروحــة, 
ــف,  ــاز التجفي ــة الهــواء, جه ــات تنقي ــف الهــواء, تركيب منشــآت تكيي
ــف  ــيارات, مكي ــرك الس ــبق لمح ف المس ــخ�ي ــة, التس ــالت الرطوب مزي
هــواء للســيارات, أجهــزة تنقيــة هــواء الســيارات, مجففــات الشــعر 
, ماكينــات الضبــاب,  ف الكهربائيــة, ســخانات ميــاه, جهــاز تســخ�ي
, تركيبــات ســقي أوتوماتيكيــة, مشــعات  تركيبــات التدفئــة, الصنابــري
كيبــات الصحيــة, مراحيــض ]خزانــات المياه[,  ]تدفئــة[, االجهــزة والرت
ــك  ــام التدلي ــاز حم ــار[, جه ــات البخ ــه ]حمام ــار للوج ــاز بخ جه
ــخانات  ــة, س ــاخن الكهربائي ــواء الس ــدي باله ــات االأي , مجفف ي

ــا�أ الم
للحمامــات, خــط رئيــ�ي للحمــام, منشــآت الحمــام, أجهــزة وآالت 
ــة  ــب التدفئ ــط أنابي ــة خ ب, آل ــرش ــاه ال ــات مي ــاه, موزع ــة المي تنقي
الفوريــة, فالتــر لتنقيــة الميــاه, أجهــزة تنقيــة الميــاه, غاليــات الميــاه 
ــر,  ــاز مطه ــب, جه ــة الحلي ي لزجاج

ــا�أ ــم كهرب ــاه, معق ــة المي لتنقي
ــرة.  ــات البلم ــات, تركيب ــب, الوالع ــات جي ــة, دفاي ــعات كهربائي مش
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Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. 
Electric vehicles, Locomotives, Remote control vehicles, 
other than toys, vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail, Rearview mirrors, driverless cars [autonomous 
cars], self-driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, automobile 
hoods, automobile chains, automobile chassis, 
vehicle running boards, cars, motor cars, automobile 
bodies, bumpers for automobiles, shock absorbers for 
automobiles, signal arms for vehicles, air bags [safety 
devices for automobiles], brake pads for automobiles, 
cigar lighters for automobiles, ashtrays for automobiles, 
lug nuts for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, automobile 
wheel hubs, warning horns for automobiles, air 
pumps for automobiles, safety seats for use in cars, 
automobile spare wheel holders, electric motors for 
motor cars, axles and cardan shaft for motor vehicles, 
wheel rims [for automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, automobile 
windshields [windscreens], sun visors for automobiles, 
rearview mirrors for automobiles, direction signals 
for automobiles, doors for automobiles, spokes for 
automobiles, suspension springs for motor cars, petrol 
tank caps for motor cars, gearboxes for motor cars, 
mudguards for automobiles, wheel rims for automobiles, 
seats for automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering wheels for 
automobiles, anti-theft devices for motor cars, electric 
cars, torque converters for motor cars, automotive 
interior trim, motor car windows, automobile roof 
racks, automobile roof containers, luggage carriers 
for automobiles, automobile dashboards, fuel tanks 
[parts of land vehicles], protective rings for automobile 
wheel hubs, automobile engines, fitted vehicle covers 
for automobiles, shaped covers for motor cars, Steering 
wheel booster for automobile, steering wheel covers 
for automobiles, Automobile sunshade, Car radiator 
grille, License plate frame for automobiles, brakes for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
. مركبــات  ي

ي أو الجــوي أو المــا�أ المركبــات وأجهــزة النقــل الــرب
بخــالف   ، بعــد  عــن  التحكــم  مركبــات  القاطــرات,  كهربائيــة, 
ــاء أو  ــو أو الم ــرب أو الج ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق ــاب, مركب االألع
ــدون ســائق  ــة, ســيارات ب ــة الخلفي ــا الرؤي ــة, مراي الســكك الحديدي
القيــادة, مضخــات  ذاتيــة  القيــادة[, ســيارات  ذاتيــة  ]ســيارات 
هــواء للدراجــات الناريــة والســيارات, ســيارات ذات مقعــد )كارت), 
للمركبــات  الدفــع  آليــات  االأوتوماتيكيــة,  الموجهــة  المركبــات 
ــيارة,  ــكل الس ــيارات, هي ــل الس ــيارات, سالس ــة الس ــة, اغطي االأرضي
لوحــات تشــغيل الســيارة, ســيارات, ســيارات, أجســام الســيارات, 
ــارة  ــيارات, أذرع إش ــات للس ــص الصدم ــيارات, ممت ــدات للس مص
للمركبــات, أكيــاس هوائيــة ]أجهــزة أمــان للســيارات[, لبــادات 
مكابــح الســيارات, والعــات الســيجار للســيارات, منافــض الســجائر 
ــط  ــة لرب ــابك ُمكيَّف ــات, مش ــالت المركب ــل لعج ــيارات, صوامي للس
أجــزاء الســيارة بهيــكل الســيارات, محــاور عجــالت الســيارات, 
أبــواق تحذيــر للســيارات, مضخــات هــواء للســيارات, مقاعــد 
ــة  ــالت االحتياطي ــكات العج ــيارات, ماس ي الس

ــتخدام �ف ــان لالس أم
ــود  ــاور والعم ــيارات, المح ــة للس ــركات الكهربائي ــيارات, المح للس
كاردان للســيارات, إطــارات لعجــالت الســيارات, مســاحات الزجــاج 
االأمامــي ]للســيارات[, آليــات القابــض للســيارات, مقاعــد أمــان 
ــات  لالأطفــال للســيارات, الزجــاج االأمامــي للســيارات ]زجــاج المركب
ــة  ــة الخلفي ــا الرؤي ــيارات, مراي ــمس للس ــن الش ــة م ــي[, أقنع االأمام
للســيارات,  أبــواب  للســيارات,  االتجــاه  إشــارات  للســيارات, 
ــة  ــيارات, أغطي ــق للس ــض تعلي ــيارات, نواب ــعاعية للس ــان ش قضب
وس للســيارات, واقيــات  يــن للســيارات, علــب الــرت ف خزانــات البرف
ف للســيارات, إطــارات لعجــالت للســيارات, مقاعــد للســيارات,  الطــ�ي
الــرأس  مســاند  الســيارات,  ي 

�ف لالســتخدام  المقاعــد  أحزمــة 
ــة  ــزة مكافح ــيارات, أجه ــادة للس ــالت القي ــيارات, عج ــد الس لمقاع
ــدوران  ــزم ال ــوالت ع ــة, مح ــيارات كهربائي ــيارات, س ــة للس الرق
ــوف  ــيارات, رف ــذ الس ــيارات, نواف ــة للس ــارف داخلي ــيارات, زخ للس
ــة  ــالت االأمتع ــيارات, حام ــقف الس ــات س ــيارات, حاوي ــقف الس س
مــن  ]أجــزاء  الوقــود  خزانــات  الســيارات,  لوحــات  للســيارات, 
يــة[, حلقــات واقيــة لمحــاور عجــالت الســيارات,  المركبــات الرب
ــة  ــيارات, أغطي ــزة للس ــيارة المجه ــة الس ــيارات, أغطي ــركات الس مح
ــة  ــيارات, أغطي ــادة للس ــة القي ــود عجل ــيارات, مق ــكل للس ــى ش ع
د للســيارة,  عجلــة القيــادة للســيارات, مظلــة الســيارات, شــبكة المــرب
ــاكل  ــواح هي ــح للســيارات, أل إطــار لوحــة ترخيــص الســيارات, مكاب
ــة ــة أحادي ــات[, دراجــات كهربائي الســيارات, دراجــات الدفــع ]مركب
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motor cars, body panels for vehicles, Push scooters 
[vehicles], Self-balancing electric unicycles, Bicycles, 
electric bicycles, Electric self-balancing car, electric 
scotters, self-balancing scooters, Pumps for bicycle 
tires, Aerial conveyors, Strollers, Carts, wheelchairs, 
sleighs [vehicles], Tires for vehicle wheels, Repair 
outfits for inner tubes, automobile tires, inner tubes 
for automobile tires, Aeronautical apparatus, machines 
and appliances, Civilian drones, Camera drones, 
delivery drones, air vehicles, Boats, diving bells, air 
pumps [vehicle accessories], safety seats for children, 
for vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, 
windshield wipers, anti-glare devices for vehicles, head-
rests for vehicle seats. 

التــوازن ذاتيــة, دراجــات, دراجــات كهربائيــة, ســيارة كهربائيــة ذاتيــة 
التــوازن, الدراجــات البخاريــة الكهربائيــة, دراجــات بخاريــة التــوازن 
طــارات الدراجــات, الناقــالت الهوائيــة, عربــات  , مضخــات الإ ي

الــذا�ت
ــارات  ــات[, إط ــة ]مركب ــة, مزلق ــرا�ي المتحرك ــات, الك ــال, عرب االأطف
ــارات  ــة, إط ــب الداخلي ــالح لالأنابي ــس إص ــات, مالب ــالت المركب عج
طــارات الســيارات, أجهــزة وآالت  الســيارات, أنابيــب داخليــة الإ
ــدون  ــرات ب ــة, طائ ــار مدني ــدون طي ــرات ب ان, طائ ــري ــزة الط وأجه
ــة,  ــات الجوي ــار, المركب ــدون طي ــل ب ــرات توصي ا, طائ ــري ــار للكام طي
القــوارب, أجــراس الغــوص, مضخــات الهــواء ]ملحقــات الســيارة[, 
مقاعــد أمــان لالأطفــال ، للســيارات, أغطيــة مقاعــد المركبــات, 
ــة  ــا جانبي ــيارات, مراي ــة للس ــد الرق ــزة ض ــات, أجه ــاث المركب أث
ــاج  ــحات الزج ــات, ماس ــج للمركب ــة للتوه ــزة مانع ــيارات, أجه للس
الــرأس  للســيارات, مســاند  للتوهــج  أجهــزة مضــادة  االأمامــي, 

ــيارة.  ــد الس لمقاع

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41060 العالمة التجارية رقم :  41060

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC 

بإسم :  فانغوارد تريدمارك هولدنغز يو.اس.ايه  ال.ال.�ي 

Applicant Address600:  Corporate Park Drive St. 
Louis, Missouri 63105 United States of America 

العنوان :  600 كوربوريت بارك درايف، شارع لويس، ميسوري 
63105 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Vehicle rental services and reservation services for the 
rental of vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تأجري المركبات و خدمات الحجز لتأجري المركبات 
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41061 العالمة التجارية رقم :  41061

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious, 
metals or coated therewith, not included in other 
classes, jewellery. Precious stones, horological and 
chronometric instruments. Precious metals, unwrought 
or semi-wrought, Boxes of precious metal, Jewelry 
boxes, Key chains of precious metal, Charms for 
key rings, Works of art of precious metal, Figurines 
of precious metal, jade carving artworks, Medals, 
prize cups of precious metals / trophies of precious 
metals, rings [jewelry], Jewelry, necklaces [jewelry], 
jewellery, including imitation jewellery and plastic 
jewellery, Watches, Watch bands, Clocks and watches, 
electric, Presentation boxes for watches, Chronometric 
instruments, clocks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ــرى،  ــات أخ ي فئ

ــواردة �ف ــري ال ــا، غ ــة به ــة أو المطلي ــادن نفيس مع
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 
قيــاس الوقــت الدقيقــة. معــادن نفيســة ، غــري مشــغولة أو نصــف 
مشــغولة, علــب مــن معــادن نفيســة, علــب المجوهــرات, سالســل 
ــح,  ــل المفاتي ة لسالس ــري ــىي صغ ــة, ح ــادن نفيس ــن مع ــح م مفاتي
اعمــال فــن المعــادن النفيســة, تماثيــل مــن معــادن نفيســة, نحــت 
ــز مــن المعــادن  ــة, ميداليــات, كــؤوس الجوائ أعمــال الَيْشــم الفني
]مجوهــرات[,  خواتــم  النفيســة,  المعــادن  جوائــز   / النفيســة 
ي ذلــك 

مجوهــرات, قــالدات ]مجوهــرات[, المجوهــرات ، بمــا �ف
ــوار  ــاعات, س ــتيكية, س ــرات البالس ــدة والمجوه ــرات المقل المجوه
عــرض  كهربائيــة, صناديــق  ســاعات, ســاعات وســاعات حائــط 

ــط.  ــاعات حائ ــت, س ــاس الوق ــاعات, أدوات قي للس
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41062 العالمة التجارية رقم :  41062

Class: 15 ي الصنف :   15
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Musical instruments. pianos, musical instruments, 
stringed musical instruments, horns [musical 
instruments], guitars, electronic musical instruments, 
tuners for musical instruments, bags specially adapted 
for holding musical instruments, musical boxes, stands 
for musical instruments, straps for musical instruments, 
keyboards for musical instruments, mutes for musical 
instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آالت موســيقية. البيانــو, آالت موســيقية, االآالت الموســيقية الوترية, 
ونيــة,  لكرت أبــواق ]آالت موســيقية[, القيثــارات, االآالت الموســيقية االإ
ــل  ــا لحم ــأة خصيص ــب مهي ــيقية, حقائ ــالآالت الموس ــات ل المضبط
لــالآالت  مناصــب  الموســيقية,  الصناديــق  الموســيقية,  االآالت 
الموســيقية, أحزمــة لــالآالت الموســيقية, لوحــات المفاتيــح لــالآالت 

ــيقية.  ــالآالت الموس ــوت ل ــات الص ــيقية, مخفف الموس

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41063 العالمة التجارية رقم :  41063

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC 

بإسم :  فانغوارد تريدمارك هولدنغز يو.اس.ايه  ال.ال.�ي 

Applicant Address600:  Corporate Park Drive St. 
Louis, Missouri 63105 United States of America 

العنوان :  600 كوربوريت بارك درايف، شارع لويس، ميسوري 
63105 ، الواليات المتحدة االأمريكية  
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Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Vehicle rental services and reservation services for the 
rental of vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات تأجري المركبات و خدمات الحجز لتأجري المركبات 

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41064 العالمة التجارية رقم :  41064

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, artists 
materials, paint brushes, typewrites and office requisites 
(except furniture), instructional and teaching material 
(except apparatus), plastic materials for packing (not 
included in other classes), printers type, printing 
blocks. Paper, paper for bags and sacks, copying paper 
[stationery], papers for painting and calligraphy, Toilet 
paper, Towels of paper, Paper coasters, kitchen paper, 
packing cardboard, signboards of paper or cardboard, 
Note books, Stickers [stationery], envelopes, 
calendars, Decorative stickers for cars, Figurines of 
papier mâché, Printed publications, Posters, books, 
Newsletters, periodicals, Pictures, Apparatus for 
mounting photographs, Boxes of paper or cardboard, 
Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging, Garbage bags of paper or of plastics, Office

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب،  ــد الكت ــواد تجلي ــات، م ــرى، المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية، م ــة، القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ــان  ي الده

ــرا�ش ، ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة، م لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
أو التلويــن، االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبية)عــدا االأثــاث)، مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)، م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
ي فئــات أخــرى)، حــروف الطباعــة، الكلتشــيهات 

)غــري الــواردة �ف
الــورق  نســخ  كيــاس,  واالأ للحقائــب  ورق  ورق,  )الراســمات). 
ــن  ــف م ــت, مناش ــط, ورق توالي ــم والخ ــية[, أوراق للرس ]القرطاس
ــات  ــة, الفت ــون التعبئ ــخ, كرت ــورق, ورق المطب ــون ال ــورق, صح ال
مــن الــورق أو الكرتــون, دفاتــر المالحظــات, ملصقــات ]قرطاســية[, 
مغلفــات, تقاويــم, ملصقــات زينــة للســيارات, هيــاكل مــن الــورق 
ات  المعجــن, المنشــورات المطبوعــة, ملصقــات, الكتــب, النــرش
ــن  ــب م ــور, عل ــب الص كي ــاز لرت ــور, جه ــات, الص ــة, الدوري خباري االإ
الــورق أو الكرتــون, أكيــاس ]مغلفــات وأكيــاس[ مــن الــورق أو 
ــتيك,  ــورق أو البالس ــن ال ــة م ــاس قمام ــف, أكي ــتيك للتغلي البالس
التدبيــس مكابــس  االأثــاث,  باســتثناء   ، المكتــب  مســتلزمات 
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requisites, except furniture, stapling presses [office 
requisites], paper shredders for office use, Stationery, 
ink, inkstands, Stamps [seals], inkpad, pens [office 
requisites], Writing materials, Refills for gel rooler pens, 
Adhesive bands for stationery or household purposes, 
adhesives [stationery], Pantographs [drawing 
instruments], drawing instruments, Drawing materials, 
typewriters, electric or non-electric, typewriter ribbons, 
Teaching materials [except apparatus], Blackboards, 
LCD Blackboards, small blackboards, Tailors› chalk, 
Architects› models. 

 ,] ي ــىب ــورق ]لالســتخدام المكت ــد ال ــب[, آالت تقدي ــات المكت ]متطلب
 , ة, الطوابــع ]االأختــام[, ختامــات تحبــري , محــرب ادوات مكتبيــة, حــرب
ــل  ــالم الج ــوات أق ــة, عب ــواد الكتاب ــب[, م ــات المكت ــالم ]متطلب أق
ليــة,  ف طــة الصقــة للقرطاســية أو لالأغــراض المرف الــدوارة ]رولــر[, أ�ش
مــواد الصقــة ]قرطاســية[, بنتوغــراف )أدوات نســخ التصاميــم 
ــم, آالت  ــواد الرس ــم, م ــم[, أدوات الرس ــوم) ]أدوات الرس والرس
ــواد  ــة, الم ــة الكاتب ــط االآل ائ ــة, �ش ــري كهربائي ــة أو غ ــة ، كهربائي كاتب
التعليميــة ]باســتثناء االأجهــزة[, ســبورة ]ألــواح تدريــس[ ســبورات, 
الســائل,  البلــوري  العــرض  تدريــس[ شاشــة  ]ألــواح  ســبورات 
ــاذج  , نم ف ــ�ي ــري الخياط ة, طباش ــري ــس[ الصغ ــواح تدري ــبورات ]أل س

 . ف ــ�ي المعماري

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41065 العالمة التجارية رقم :  41065

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, and not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and traveling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery. Leather, unworked or semi-worked, Bags, 
Pocket wallets, Backpacks, Trunks [luggage], Shopping 
bags, children›s bags, bags for sports, leather trimmings 
for furniture, Reins for guiding children, leather thongs, 
Umbrellas, Walking sticks, Harnesses for animals, 
Clothing for pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المدبوغــة  الجلــود  وتقليــد  المدبوغــة  الجلــود 
ي فئــات أخــرى، جلــود 

المصنوعــة مــن هــذه المــواد غــري الــواردة �ف
الحيوانــات الخــام أو المدبوغــة، الصناديــق والحقائــب الســفرية، 
الحيوانــات  الســياط وأطقــم   ، المظــالت والشــما�ي والعــىي
والــروج. جلــود مصنعــة أو شــبه مصنعــة, حقائــب, محافــظ 
الجيــب, حقائــب ظهــر, صناديــق ]أمتعــة[, أكيــاس التســوق, حقائب 
االأطفــال, حقائــب رياضيــة, زخــارف جلديــة لالأثــاث, أعنــة لتوجيــه 
, أطقــم حيوانــات,  ي

االأطفــال, ســيور جلديــة, مظــالت, عــىي المــ�ش
ــة.  ــات االأليف ــس للحيوان مالب
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41066 العالمة التجارية رقم :  41066

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: A. LOACKER - S.P.A. 
. إيه.  ي بإسم :  إيه. لواكري ــ أس. �ب

Applicant Address: Via Gasters 3, 39054 Auna di 
Sotto,   Renon (BZ), Italy 

ي زد)،  س 3، 39054 أونا دي سوتو، رينون ) �ب العنوان :  فيا جاستري
إيطاليا  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتح�ف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

اطات خاصة: الحماية باالألوان االأحمر،االأزرق،  اشرت
االأبيض،الرمادي،االأخ�ف واالأصفر 

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41067 العالمة التجارية رقم :  41067

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

61

62



66

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Household or kitchen utensils containers (not of precious 
metal or coated therewith), combs and sponges, 
brushes ( except paint brushes), brush-making material 
articles for cleaning purpose, steelwool, unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes. place mats, not of paper or textile, 
Utensils for household purposes, Kitchen utensils, 
Tableware, other than knives, forks and spoons, bottle 
openers, electric or non-electric, Filters for household 
purposes, cooking pots, Household glassware, 
including cups, dishes, kettles and jars, Ceramics for 
household purposes, porcelain imitations, Works of art 
of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass, 
Crystal art craft, Drinking vessels, Insulating cups, tea 
sets, coffee sets, Toilet utensils, Deodorizing apparatus 
for personal use, Drying racks for laundry, Dispensers 
for hand cleaners, domestic, toothbrush holders, 
scalp scratchers, sieves [household utensils], trash 
cans, Perfume burners, Aromatic oil diffusers, other 
than reed diffusers, electric and non-electric, Combs, 
Brushes, electric brushes, except parts of machines, 
Material for brush-making, Toothbrushes, electric, 
Heads for electric toothbrushes, Toothbrushes, Electric 
oral irrigators, Toothpicks, floss for dental purposes, 
Cosmetic utensils, Make-up removing appliances, Facial 
cleansing instrument, Thermally insulated containers 
for food, insulating flasks, Reusable ice cubes, Ice cube 
molds, Cleaning instruments, hand-operated, gloves 
for household purposes, Lint removers, electric or 
non-electric, Mops, mops for sweepers, non-electric 
carpet cleaners, mop heads, rags for cleaning, Glass, 
unworked or semi-worked, except building glass, 
crystal [glassware], Mangers for animals, Litter boxes 
for pets, Electronic pet waterers, Filters for electronic 
pet waterers, feeding vessels for pets, animal activated 
animal feeders, cages for household pets, Indoor 
terrariums [plant cultivation], indoor aquaria, indoor 
terrariums [vivariums], Electric devices for attracting 
and killing insects, Mosquito-repellent apparatus, 
dust mite controllers, Plug-in diffusers for mosquito 
repellents, ultrasonic pest repellers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، وللمطبــخ )ليســت مــن  ىلي ف ي و أوعيــة لالســتعمال المــرف

أدوات وأوا�ف
ــدا  ي )ع

ــرا�ش ــفنج ف ــاط و أس ــا)، أمش ــة به ــة أو مطلي ــادن نفيس مع
، أدوات تنظيف،  ي

ي التلويــن أو الدهــان)، مــواد صنــع الفــرا�ش
فــرا�ش

ــدا  ــغول )ع ــبه مش ــاج ش ــغول أو زج ــري مش ــاج غ ، زج ــىي ــلك ج س
ي 

ي خــزف صيــىف
ي زجاجيــة و أوا�ف

)، أوا�ف ي
ي المبــا�ف

الزجــاج المســتعمل �ف
ــن  ــت م ــارش ، ليس ــرى. المف ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف ــة غ ي خزفي
وأوا�ف

ليــة, أدوات المطبــخ, أدوات  ف ي لالأغــراض المرف
الــورق أو النســيج, أوا�ف

ــات  ــات الزجاج ــق, فتاح ــوك والمالع ف والش ــكاك�ي ــدا الس ــدة ع المائ
ي 

ــة, أوا�ف لي ف ــراض المرف ــحات لالأغ ــة, مرش ــري كهربائي ــة أو غ ، كهربائي
كــواب واالأطبــاق  ي ذلــك االأ

ليــة ، بمــا �ف ف ي الزجاجيــة المرف
الطبــخ, االأوا�ف

ليــة, الخــزف المقلــد,  ف اميك لالأغــراض المرف والغاليــات والجــرار, ســري
ف  ــ�ي ــزف أو الط ــزف أو الخ ف أو الخ ــل�ي ــن البورس ــة م ــال الفني االأعم
ــة,  ب, أكــواب عازل ــة الــرش أو الزجــاج, حرفــة فــن الكريســتال, أوعي
ي تواليــت, جهــاز إزالــة الروائــح 

أطقــم الشــاي, أطقــم القهــوة, أوا�ف
الغســيل,  تجفيــف  منــا�ش   , الشــخىي لالســتخدام  الكريهــة 
ليــة لالأيــدي, حامــالت فرشــاة االأســنان, خــدش  ف أوعيــة ت�يــف مرف
ــات, حارقــات  ــق نفاي ــة[, صنادي لي ف ي مرف

ــل ]أوا�ف ــرأس, غرابي لفــروة ال
ات  ــا�ش ــدا ن ــة ، ع ــوت العطري ات الزي ــا�ش ــور, ن ــب أو العط للطي
القصــب ، كهربائيــة وغــري كهربائيــة, أمشــاط, الفــرش, الفــرش 
ــاة,  ــع الفرش ــادة لصن ــن االآالت, م ــزاء م ــتثناء أج ــة ، باس الكهربائي
ــرش  ــة, ف ــنان الكهربائي ــرش االأس ــة, رؤوس ف ــنان كهربائي ــرَش أس ُف
االســنان, أجهــزة الــري الكهربائيــة للفــم, نكاشــات أســنان, خيــوط 
تنظيــف  أداة  المكيــاج,  زالــة  الإ أدوات  التجميــل,  ي 

أوا�ف لالأســنان, 
الوجــه, حاويــات معزولــة حراريــاً لالأغذيــة, قواريــر عازلــة, مكعبــات 
ــج, أدوات  ــات الثل ــب مكعب ــتخدام, قوال ــادة االس ع ــة الإ ــج قابل ثل
ليــة, مزيــالت الوبــر ،  ف تنظيــف تــدار باليــد, قفــازات لالأغــراض المرف
كهربائيــة او غــري كهربائيــة, ممســحة, المماســح للكنــس, منظفــات 
للتنظيــف,  خــرق  ممســحة,  رؤوس  الكهربائيــة,  غــري  الســجاد 
 ,] ي

ــا�ف ــاج المب ــتثناء زج ــغول ]بإس ــبه مش ــغول أو ش ــري مش ــاج غ زج
صناديــق  للحيوانــات,  معالــف  الزجاجيــة[,  ي 

]االأوا�ف الكريســتال 
ونيــة,  لكرت ليــة, ســقاية الحيوانــات االأليفــة االإ ف قــش للحيوانــات المرف
ونيــة, أوعيــة تغذيــة  لكرت مرشــحات لســقايات الحيوانــات االأليفــة االإ
ي ينشــطها الحيــوان, 

للحيوانــات االأليفــة, مغذيــات الحيوانــات الــىت
يــة  ليــة, مــر�ب داخــىي لالأحيــاء الرب ف أقفــاص للحيوانــات االأليفــة المرف
يــة,  ]لرعايــة النباتــات[, أحــواض داخليــة, مــر�ب داخــىي لالأحيــاء الرب
ات, جهــاز طــارد البعــوض,  أجهــزة كهربائيــة لجــذب وقتــل الحــرش
موصــل بالكهربــاء لطــرد البعــوض,  أجهــزة تحكــم عــث الغبــار, نا�ش

ــة.  ــوق الصوتي ــات ف ــات بالموج ــدات االآف مبي
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41068 العالمة التجارية رقم :  41068

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. Fabric, fabric imitating 
animal skins, Gummed cloth, other than for stationery 
purposes, non-woven textile fabrics, filtering materials 
of textile, brocade, printers› blankets of textile, Towels 
of textile, Cloths for removing make-up, Sheets [textile], 
sleeping bags, bed linen, Household linen, Tablemats 
of textile, tablecloths, not of paper, curtains of textile 
or plastic, Fitted toilet lid covers of fabric, Marabouts 
[cloth], Hada [traditional ceremonial or offering fabric 
made of silk], Flags of textile or plastic, banners of 
textile or plastic, Shrouds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات أخــرى، أغطيــة 

المنســوجات ومنتجــات النســيج غــري واردة �ف
ــاش  ــات, قم ــود الحيوان ــد جل ــيج يقل ــاش, نس ــد. قم االأ�ة والموائ
شــمعي ، بخــالف االأغــراض المكتبيــة, أقمشــة غري منســوجة, ترشــيح 
ــة,  ــوجات المطبوع ــن المنس ــات م ــاج, بطاني ــيج, الديب ــواد النس م
زالــة المكيــاج, أوراق ]نســيج[,  مناشــف مــن النســيج, أقمشــة الإ
ــارش  ــة, مف لي ف ــات المرف ــر, المفروش ــة الري ــوم, أغطي ــاس الن أكي
مــن المنســوجات, مفــارش المائــدة وليــس مــن الــورق, ســتائر 
مــن النســيج أو البالســتيك, أغطيــة المرحــاض مــزودة بأغطيــة مــن 
القمــاش, المرابــط ]قمــاش[, الهــدى ]أقمشــة إحتفاليــة تقليديــة أو 
للعــرض مصنوعــة مــن الحريــر[, أعــالم نســيج أو بالســتيك, الفتــات 

ــان.  مــن المنســوجات أو البالســتيك, أكف
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Trademark No.:41069 العالمة التجارية رقم :  41069

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف
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Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, Footwear, headgear. Clothing, Ready-
made clothing, Tee-shirts, coats, Bath robes, Layettes 
[clothing], babies› pants [underwear], Bathing suits, 
motorists› clothing, Waterproof clothing, raincoats, 
Masquerade costumes, Footwear, Sports shoes, 
headbands [clothing], headwear, Hosiery, sweat-
absorbent socks, Gloves [clothing], riding gloves, Scarfs, 
Neckties, Girdles, Chasubles, Sashes for wear, Shower 
caps, Sleep masks, Wedding dresses, Hairdressing 
capes, Steam eye mask. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس ولبــاس القــدم وأغطيــة الــرأس. مالبــس, المالبــس 
ــة  ت), المعاطــف, أردي ي شــري

ة )�ت الجاهــزة, قمصــان بأكمــام قصــري
ــة[,  ــس داخلي ــال ]مالب ــل االأطف ــس[, �اوي ات ]مالب ــرت ــام, س الحم
بدلــة ســباحة, مالبــس ســائقي الدراجــات, مالبــس مضــادة للمــاء, 
رياضيــة, عصابــات  أحذيــة  االأحذيــة,  تنكريــة,  ازيــاء  معاطــف, 
ــرق,  ــة للع ــوارب الماص ــوارب, الج ــرأس, الج ــة ال ــس[, أغطي ]مالب
العنــق,  قفــازات ]مالبــس[, قفــازات ركــوب, أوشــحة, ربطــات 
ــتحمام,  ــات االس ــداء, قبع ــري لالرت ــن, الزنان ــدات, رداء الكاه المش
ــاع  ــعر, قن ــف الش ــاءات تصفي ــاف, عب ف زف ــات�ي ــوم, فس ــة الن أقنع

ــار.  ف بالبخ ــ�ي الع

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41070 العالمة التجارية رقم :  41070

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Games and playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Christmas 
trees. Games, Apparatus for games, Electronic game 
machines for education of children, Heat sink for 
handheld game console, hand-held consoles for 
playing video games, Slides [playthings], Kites, Rocking 
horses, Drones [toys], Toy robots, Building blocks 
[toys], Stuffed toys, scooters [toys], Toys, Scale model 
vehicles, Carnival masks, Dolls, Smart toys, Toy figures, 
Children Bicycle (not of transportation facility), Toys for 
household pets, Puzzles, hand operated, Jigsaw puzzles, 
Rubik›s cube, Radio-controlled scale model vehicles, 
Toy models, Collectible toy figures, Air drumstick, 
baby gyms, Playing cards, Chess, chess games, pumps 
specially adapted for use with balls for games, Playing 
balls, rackets, Body-building apparatus, Treadmills, 
archery implements, electronic targets, Machines for 
physical exercises, skis, skateboards, climbers› harness, 
Hunting game calls, Swimming pools [play articles], 
synthetic rubber racetracks, Gloves for games, Knee 
guards [sports articles], protective paddings [parts of 
sports suits, swimming rings, In-line roller skates, ice 
skates, Ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery, Christmas trees of synthetic 
material, fishing tackle, Twirling batons, Sweatbands 
[sports articles], Camouflage screens [sports articles], 
Scratch cards for playing lottery games. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واالأدوات  الجمنازيــة  الرياضــة  أدوات  اللعــب،  وأدوات  اللعــب 
ي فئــات أخــرى، زينــة لشــجرة عيــد الميــالد. 

الرياضيــة غــري الــواردة �ف
لتعليــم  ونيــة  لكرت االإ االألعــاب  آالت  لالألعــاب,  أجهــزة  ألعــاب, 
ي االألعــاب المحمولــة, 

االأطفــال, بالوعــة الحــرارة لوحــدة التحكــم �ف
ائــح ]اللعب[,  أجهــزة محمولــة باليــد لتشــغيل ألعــاب الفيديــو, الرش
الطائــرات الورقيــة, أحصنــة خشــبية هــزازة, طائــرات بــدون طيــار 
]ألعــاب[, لعبــة الروبوتــات, كتــل بنــاء ]ألعــاب[, اللعــب المحشــوة, 
الدراجــات البخاريــة )ســكوتر) ]ألعــاب[, ألعــاب االأطفــال, المركبــات 
ــاب  ــى, ألع ــال, الدم ــة كرنف ــع, أقنع ــاق واس ــى نط ــة ع النموذجي
ــائل  ــن وس ــت م ــال )ليس ــات االأطف ــة, دراج ــخصيات لعب ــة, ش ذكي
ــد,  ــل بالي ــاز تعم ــة, ألغ لي ف ــة المرف ــات االأليف ــب للحيوان ــل), لع النق
ة يتــم  بانورامــا االألغــاز, مكعــب روبيــك, مركبــات نموذجيــة صغــري
ــن  ــة يمك ــخصيات لعب ــة, ش ــاذج لعب ــد, نم ــن بُع ــا ع ــم فيه التحك
ب الهــواء, نــوادي االأطفــال, لعــب الــورق, شــطرنج,  جمعهــا, مــ�ف
ــع  ــتخدام م ــا لالس ــف خصيًص ــات تتكي ــطرنج, مضخ ــاب الش ألع
الكــرات المخصصــة لالألعــاب, لعــب الكــرات, مضــارب, جهــاز 
ونيــة, آالت  بنــاء الجســم, المطاحــن, أدوات الرمايــة, أهــداف إلكرت
 , ف ــلق�ي ــة المتس ــج, أحزم ل ف ــواح الرت ــات, أل ــة, الزالج ــن البدني للتماري
مكالمــات لعبــة الصيــد, حمامــات الســباحة ]مقــاالت اللعــب[, 
]مقــاالت  الركبــة  واقيــات  لالألعــاب,  قفــازات  صناعــي,  مطــاط 
رياضيــة[, حشــوات واقيــة ]أجــزاء مــن البــدالت الرياضيــة[, حلقــات 
ــجار  ــة الأش ــة, زين ــات الجليدي ــة, الزالج ــات مضمن ــباحة, زالج الس
عيــد الميــالد مــا عــدا االأضــواء والشــموع والحلويــات, أشــجار عيــد 
الميــالد مــن المــواد االصطناعيــة, عــدة الصيــد, تدويــر الهــراوات, 
التمويــه  شاشــات  رياضيــة[,  ]مقــاالت  رياضيــة  رأس  عصابــات 
ــب.  ــاب اليانصي ــب ألع ــدش للع ــات الخ ــة[, بطاق ــاالت رياضي ]مق

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41071 العالمة التجارية رقم :  41071

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت
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Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising business management, business 
administration office functions. Advertising, Publicity, 
Publicity material rental, Rental of advertising 
space, Rental of advertising time on communication 
media, Publicity agencies, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, 
Demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes, providing business 
information via a website, Providing business 
information, Opinion polling, Price comparison services, 
Business research, Public relations, Commercial 
or industrial management assistance, Commercial 
information and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, marketing, Import-export 
agency services, Sales promotion for others, auctions, 
provision of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services, employment agency services, 
Systemization of information into computer databases, 
Arranging subscriptions to telecommunication services 
for others, Book-keeping, Rental of vending machines, 
Sponsorship search, Rental of sales stands, wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشــاط  خدمــات الدعايــة واالإ
. دعايــة وإعــالن, شــهرة اعالميــة, تأجــري المــواد الدعائيــة,  ي المكتــىب
عــالن عــى وســائل  تأجــري مســاحات إعالنيــة, تأجــري وقــت االإ
االتصــال, وكاالت دعايــة, عــرض المنتجــات عــى وســائط االتصــال 
الأغــراض البيــع بالتجزئــة, عــرض المنتجــات, استشــارات بخصــوص 
الأغــراض  المعــارض  تنظيــم   , ي

عــال�ف االإ االتصــال  اتيجيات  اســرت
اف عــى مخططــات  �ش تجاريــة أو دعائيــة, تنظيــم وتشــغيل واالإ
الــوالء وخطــط الحوافــز, توفــري المعلومــات التجاريــة عــرب موقــع 
نــت, توفــري المعلومــات التجاريــة, اســتطالع الــرأي,  نرت عــى شــبكة االإ
خدمــات مقارنــة االأســعار, البحــوث التجاريــة, عالقــات عامــة, 
دارة التجاريــة أو الصناعيــة, المعلومــات والمشــورة  ي االإ

المســاعدة �ف
دارة  االإ المســتهلك[,  استشــارات  ]محــل  ف  للمســتهلك�ي التجاريــة 
, تســويق, خدمــات وكاالت  خيــص ســلع وخدمــات الغــري التجاريــة لرت
اد والتصديــر, ترويــج المبيعــات لالآخريــن, المــزادات, توفــري  االســتري
ي وبائعــي الســلع والخدمــات, خدمــات  نــت لمشــرت نرت ســوق عــرب االإ
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر, 

وكاالت التوظيــف, تنظيــم المعلومــات �ف
ــر,  , مســك الدفات ي خدمــات االتصــاالت للغــري

اكات �ف ترتيــب االشــرت
تأجــري آالت البيــع, بحــث الكفــاالت, تأجــري منصــات البيــع, خدمــات 
ــة  ــة والصحي ــة والبيطري ات الصيدالني ــتح�ف ــة للمس ــع بالجمل البي
ات  والمســتلزمات الطبيــة, خدمــات البيــع بالتجزئــة للمســتح�ف

ــة.  ــتلزمات الطبي ــة والمس ــة والصحي ــة والبيطري الصيدالني
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Trademark No.:41072 العالمة التجارية رقم :  41072
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�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, yard 
33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, 
China 

.006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل  العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي كي رود، هايديان ديسرت كسري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. Providing information relating to insurance, 
insurance brokerage, insurance underwriting, Providing 
financial information, financial evaluation [insurance, 
banking, real estate], lease-purchase financing, financial 
management, Automobile lease financing, instalment loans, 
Land vehicle credit sale (Financing lease), loans [financing], 
e-wallet payment services, art appraisal, real estate 
brokerage, financial customs brokerage services, surety 
services, charitable fund raising, fiduciary, lending against 
security. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــؤون المالي ــة، الش ــؤون التمويلي ، الش ف ــ�ي ــات التأم خدم
المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم  العقاريــة.  والشــؤون 
تقديــم   , ف التأمــ�ي اكتتــاب   , ف التأمــ�ي ســمرة   , ف بالتأمــ�ي
ــوك ،  ف ، البن ــ�ي ــاىلي ]التأم ــم الم ــة, التقيي ــات المالي المعلوم
ــل  ــة, تموي اء, ادارة مالي ــرش ــار وال يج ــل االإ ــارات[, تموي العق
إيجــار الســيارات, قــروض التقســيط, بيــع ائتمــان المركبــات 
), قــروض ]تمويــل[, خدمــات  االأرضيــة )عقــد إيجــار تمويــىي
الســمرة  الفــن,  تقييــم  ونيــة,  لكرت االإ المحفظــة  دفــع 
ــات  ــة, خدم ــة الجمركي ــاطة المالي ــات الوس ــة, خدم العقاري
يــة, مستشــار توزيــع أصــول,  الضمــان, جمــع االأمــوال الخري

قــراض بضمــان.  االإ

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41073 العالمة التجارية رقم :  41073

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building construction; repair; installation services. 
Providing information relating to repairs, construction 
consultancy, plumbing, construction, mining extraction, 
Upholstering, cleaning of buildings, heating equipment 
installation and repair, installation, maintenance and 
repair of computer hardware, installation and repair

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــع. توف ــب أو التجمي كي ــات الرت ــالح وخدم ص ي واالإ

ــا�ف ــاء المب إنش
ــباكة,  ــاء, الس ــارات البن ــات, استش صالح ــة باالإ ــات المتعلق المعلوم
, تركيــب  ي

ــا�ف ــد, تنظيــف المب ــن, تنجي ــاء, اســتخراج التعدي اعمــال بن
معــدات التدفئــة وإصالحهــا, تركيــب وصيانــة وإصــالح أجهــزة 
الكمبيوتــر, تركيــب وإصــالح أجهــزة التكييــف, تركيــب وإصــالح
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of air-conditioning apparatus, electric appliance 
installation and repair, kitchen equipment installation, 
interference suppression in electrical apparatus, motor 
vehicle maintenance and repair, vehicle breakdown 
repair services, vehicle battery charging, Vehicle 
repair services, photographic apparatus repair, safe 
maintenance and repair, re-tinning, tyre balancing, 
furniture maintenance, Cleaning of clothing, leather 
care, cleaning and repair, sterilization of washing 
machine, disinfecting, vermin exterminating, other 
than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry, elevator installation and repair, burglar alarm 
installation and repair, shoe polishing, telephone 
installation and repair, parasol repair, restoration of 
works of art, tuning of musical instruments, swimming-
pool maintenance, Rental of drainage pumps, repair 
of power lines, hand tools repair, jewellery repair, 
installation and repair of entertainment and sports 
facilities, Rental of dishwashing machines, Luggage 
repair, binoculars repair, toys or dolls repair, Cell phone 
battery renewal services, Cell phone back cover renewal 
services, Cell phone screen cover renewal services, 
repair of apparatus and devices for games, computers 
repair, fire alarms repair and maintenance, cell phone 
repair, repair and maintenance of smartphones, cell 
phone battery charging services. 

االأجهــزة الكهربائيــة, تركيــب معــدات المطبــخ, قمــع التداخــل 
خدمــات  المركبــات,  وإصــالح  صيانــة  الكهربائيــة,  االأجهــزة  ي 

�ف
خدمــات  الســيارة,  بطاريــة  شــحن  المركبــات,  أعطــال  إصــالح 
ــالح  ص ــة واالإ ــر, الصيان ــزة التصوي ــالح أجه ــات, إص ــالح المركب إص
طــارات, صيانــة االأثــاث, تنظيــف  االآمــن, إعــادة تعليــب, موازنــة االإ
المالبــس, العنايــة بالجلــد وتنظيفــه وإصالحــه, تعقيــم الغســالة, 
ات ، فيمــا عــدا الزراعــة وتربيــة االأحيــاء  , إبــادة الحــرش تطهــري
المائيــة والبســتنة والحراجــة, تركيــب المصاعــد واصالحهــا, تركيــب 
ــب  ــة, تركي ــع االأحذي ــة, تلمي ــد الرق ــذار ض ن ــزة االإ ــالح أجه وإص
الهاتــف وإصالحــه, إصــالح المظلــة, ترميــم االأعمــال الفنيــة, ضبــط 
ــات  ــري مضخ ــباحة, تأج ــات الس ــة حمام ــيقية, صيان االآالت الموس
االأدوات  إصــالح  الكهربــاء,  خطــوط  إصــالح  الصحــي,  الــ�ف 
فيهيــة  اليدويــة, إصــالح المجوهــرات, تركيــب وإصــالح المرافــق الرت
والرياضيــة, تأجــري ماكينــات غســيل االأطبــاق, إصــالح االأمتعــة, 
, إصــالح اللعــب أو الدمــى, خدمــات تجديــد  إصــالح المناظــري
بطاريــة الهاتــف المحمــول, خدمــات تجديــد الغطــاء الخلفــي 
للهاتــف الخلــوي, خدمــات تجديــد غطــاء شاشــة الهاتــف الخليــوي, 
تصليــح اجهــزة و اجهــزة االلعــاب, إصــالح أجهــزة الكمبيوتــر, 
ــف  ــالح الهات ــق, إص ــذار الحري ــزة إن ــة أجه ــالح وصيان ــات إص خدم
الخليــوي, إصــالح وصيانــة الهواتــف الذكيــة, خدمــات شــحن 

ــوي.  ــف الخلي ــة الهات بطاري

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41074 العالمة التجارية رقم :  41074

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Telecommunications. news agency services, 
broadcasting services, Television broadcasting, 
broadcasting of programmes via the internet, Providing 
internet chatrooms, Streaming of data, Providing 
instant message transmission services, Message 
sending, Communications by cellular phones, Providing 
telecommunications connections to a global computer 
network, Providing user access to global computer 
networks, provision of on-line forums, Providing 
access to databases, Video-on-demand transmission, 
Electronic bulletin board services [telecommunications 
services], Telephone services, transmission of electronic 
mail, videoconferencing services, chatroom services 
for social networking, communications by computer 
terminals, rental of smartphones. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , ي

االتصــاالت. خدمــات وكالــة االأنباء, خدمــات البث, البــث التلفزيو�ف
ــت,  ن نرت ــى االإ ــة ع ــرف دردش ــري غ ــت, توف ن نرت ــرب االإ ــج ع ام ــث الرب ب
ــة, إرســال  ــم خدمــات نقــل الرســائل الفوري ــات, تقدي تدفــق البيان
الرســائل, االتصــاالت عــن طريــق الهواتــف الخلويــة, توفــري روابــط 
اتصــاالت بشــبكة كمبيوتــر عالميــة, توفــري وصــول المســتخدم إىل 
نــت, توفــري  نرت شــبكات الكمبيوتــر العالميــة, توفــري منتديــات عــى االإ
الوصــول إىل قواعــد البيانــات, نقــل الفيديــو عنــد الطلــب, خدمــات 
االتصــاالت[, خدمــات  ]خدمــات  ونيــة  لكرت االإ عالنــات  االإ لوحــة 
, خدمــات مؤتمــرات الفيديــو,  ي

و�ف لكــرت يــد االإ الهاتــف, نقــل الرب
ــن  ــاالت ع ــة, االتص ــبكات االجتماعي ــة للش ــرف الدردش ــات غ خدم

ــة.  ــف الذكي ــر, تأجــري الهوات ــق محطــات الكمبيوت طري

 

Date 16/08/2021:  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41075 العالمة التجارية رقم :  41075

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Transport, packaging and storage of goods, 
organization of trips and travel. transportation 
logistics, unloading cargo, providing traffic information, 
transport, passenger transport, packaging of goods, 
piloting, hauling, vehicle breakdown towing services, 
freight [shipping of goods], car transport, Automobile 
rescue, Rental car transport, Automobile lease service 
with drivers, air transport, vehicle rental, car sharing 
services, Electrical vehicle rental, garage rental, car 
rental, chauffeur services, car parking, horse rental,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل وتغليــف وتخزيــن الســلع وتنظيــم الرحــالت والســفر. النقــل 
المعلومــات  توفــري  البضائــع,  تفريــغ  اللوجســتية,  والخدمــات 
المروريــة, المواصــالت, نقــل الــركاب, تغليــف البضائــع, قيــادة 
طائــرة, الجــر أو النقــل, تقديــم المســاعدة عنــد تعطــل المركبــات 
ــع[, نقــل الســيارات, إنقــاذ  ــة[, الشــحن ]شــحن البضائ ]جــر المركب
ــع  ــيارات م ــري الس ــة تأج ــل, خدم ــيارات النق ــري س ــيارات, تأج الس
تأجــري مركبــات, خدمــات مشــاركة  الجــوي,  النقــل   , ف الســائق�ي
الســيارة, تأجــري الســيارات الكهربائيــة, تأجــري المــرآب, تاجري ســيارة, 

خدمــات الســائق, مواقــف الســيارات, تأجــري خيــول, تخزيــن, تأجــري
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storage, rental of diving suits, distribution of energy, 
operating canal locks, courier services [messages or 
merchandise], parcel delivery, delivery of goods, Travel 
information, travel reservation, transport by pipeline, 
rental of wheelchairs, launching of satellites for others, 
bottling services, Rental of strollers. 

بــدالت الغــوص, توزيــع الطاقــة, تشــغيل أقفــال القنــاة, خدمــات 
ــل  ــع[, تســليم الطــرود, توصي ــع ]الرســائل أو البضائ ــد الري ي الرب
البضائــع, معلومــات الســفر, حجــز الســفر, النقــل عــن طريــق 
خطــوط االأنابيــب, تأجــري الكــرا�ي المتحركــة, إطــالق االأقمــار 

ــال.  ــات االأطف ــري عرب ــة, تأج ــات التعبئ , خدم ــري ــة للغ الصناعي

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41076 العالمة التجارية رقم :  41076

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; Entertainment; 
sporting and cultural activities. educational services, 
training services provided via simulators, instruction 
services, arranging and conducting of colloquiums, 
Arranging and conducting of conferences, organization 
of shows [impresario services], Organization of cultural 
events, Organization of competitions [education or 
entertainment], Lending library services, bookmobile 
services, Providing online electronic publications, not 
downloadable, Publication of books, Online publication 
of electronic books and journals, publication of texts, 
other than publicity texts, Publishing of videotape, 
Providing online videos, not downloadable, Video 
producing, Production of radio and television 
programmes, Translation, subtitling, Photography, 
providing television programmes, not downloadable, 
via video-on-demand services, Providing online music, 
not downloadable, providing films, not downloadable, 
via video-on-demand services, Game services provided 
online from a computer network, Entertainment

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرياضيــة  االأنشــطة  فيــه،  الرت التدريــب،  والتهذيــب،  التعليــم 
المقدمــة  التدريــب  خدمــات  تعليميــة,  خدمــات  والثقافيــة. 
عــرب أجهــزة المحــاكاة, خدمــات التعليمــات, تنظيــم النــدوات 
ــم العــروض ]خدمــات  ــم وعقــد المؤتمــرات, تنظي ــا, تنظي وإدارته
يســاريو[, تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة, تنظيــم المســابقات  إمرب
فيــه[, إعــارة خدمــات المكتبــة, خدمــات الموبايــل,  ]التعليــم أو الرت
نــت ، غــري قابلــة للتحميــل,  نرت ونيــة عــى االإ توفــري منشــورات إلكرت
ونيــة, نرش  لكرت ي للكتــب والمجــالت االإ

و�ف لكــرت نــرش الكتــب, النــرش االإ
ــو, توفــري  ــط فيدي ي ــة, نــرش �ش النصــوص بخــالف نصــوص الدعاي
يــل, إنتــاج الفيديــو,  ف نــت ، غــري قابلــة للترف نرت مقاطــع فيديــو عــرب االإ
جمــة, التصويــر,  إنتــاج برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة, ترجمــة, الرت
ــات  ــرب خدم ــل ، ع ي ف ــة للترف ــري قابل ــة ، غ ــج تلفزيوني ــم برام تقدي
نــت ، غــري قابلــة  نرت الفيديــو عنــد الطلــب, توفــري موســيقى عــرب االإ
ــو  يــل عــرب خدمــات الفيدي ف ــة للترف يــل, توفــري أفــالم غــري قابل ف للترف
نــت مــن شــبكة  نرت عنــد الطلــب, خدمــات االألعــاب المقدمــة عــرب االإ
فيــه,  ي مجــال الرت

الكمبيوتــر, خدمــات ترفيهيــة, تقديــم المعلومــات �ف
ــع  ــاب الواق ــات ألع ــم[, خدم ــه أو التعلي في ــادي ]الرت ــات الن خدم
نــت مــن شــبكة الكمبيوتــر, خدمــات نرت ي المقدمــة عــرب االإ

ا�ف االفــرت
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services, providing information in the field of 
entertainment, Club services [entertainment or 
education], virtual reality game services provided on-
line from a computer network, Health club services 
[health and fitness training], conducting fitness classes, 
Toy rental, Games equipment rental, Conducting 
guided tours, Art exhibitions, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], zoological garden 
services, Modelling for artists, Organization of lotteries, 
Rental of indoor aquaria, Organization of lottery draw. 

النــوادي الصحيــة ]تدريــب الصحــة واللياقــة البدنيــة[, إجــراء 
ــاب,  ــدات االألع ــري مع ــاب, تأج ــري االألع ــة, تأج ــة بدني ــول لياق فص
ــة, توفــري  ــة بمرشــدين, المعــارض الفني إجــراء الجــوالت المصحوب
ــوان,  ــق الحي ــات حدائ ــارض[, خدم ــرض ، مع ــف ]ع ــق المتاح مراف
, تنظيــم اليانصيــب, تأجــري أحــواض مائيــة  ف النمذجــة للفنانــ�ي

ــب.  ــة اليانصي ــم قرع ــة, تنظي داخلي

 

Date 16/08/2021:  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41077 العالمة التجارية رقم :  41077

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis 
and research services design and development of 
computer hardware and software. scientific research, 
research and development of new products for others, 
technological research, Quality control, Quality testing, 
Surveying, exploration services in the field of the oil, 
gas and mining industries, Cosmetic research, chemical 
research, Biological research, Weather forecasting, 
meteorological information, vehicle roadworthiness 
testing, industrial design, packaging design, design 
of telephones, design of mobile telephones, interior 
design, dress designing, computer software design, 
updating of computer software, Maintenance of 
computer software, Consultancy in the design and 
development of computer hardware, Recovery of 
computer data, Computer system analysis, Computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 
ــاد وبرامــج الحاســوب. بحــث علمــي, البحــث  ــر عت ــم وتطوي تصمي
والتطويــر لمنتجــات جديــدة لالآخريــن, البحــث التكنولوجــي, رقابــة 
ــال  ي مج

ــاف �ف ــات االستكش ــح, خدم ــودة, المس ــار الج ــودة, اختب ج
النفــط والغــاز والتعديــن, بحــوث التجميــل, بحــث  صناعــات 
, البحــث البيولوجــي, التنبــؤ بالطقــس, معلومــات االأرصــاد  ي

كيميــا�أ
التصميــم  الطريــق,  عــى  الســيارة  صالحيــة  اختبــار  الجويــة, 
الصناعــي, تصميــم العبــوات, تصميــم الهواتــف, تصميــم الهواتــف 
, تصميــم االأزيــاء, تصميــم برامــج  المحمولــة, تصميــم داخــىي
ــر,  ــج الكمبيوت ــة برام ــر, صيان ــج الكمبيوت ــث برام ــر, تحدي الكمبيوت
ي تصميــم وتطويــر أجهــزة الحاســوب, اســتعادة بيانات 

استشــارات �ف
ــم نظــام الحاســوب,  ــل نظــام الحاســوب, تصمي ــر, تحلي الكمبيوت
ــم  , تصمي ــذكي ــف ال ــج الهات ــث برام , تحدي ــب االآىلي ــة الحاس برمج
, الــذكي الهاتــف  بيانــات  اســتعادة  المحمــول,  الهاتــف  برامــج 
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system design, Computer programming, Updating of 
smartphone software, mobile phone software design, 
recovery of smartphone data, unlocking of mobile 
phones, Software as a service [SaaS], development of 
computer platforms, Hosting computer sites [web sites], 
platform as a services [PaaS], Creating and maintaining 
web sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable software 
tools, cloud computing, Electronic data storage, Off-site 
data backup, server hosting, Monitoring of computer 
systems by remote access, Data encryption services, 
Computer virus protection services, information 
technology [IT] consultancy, internet security 
consultancy, Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, Providing search engines 
for the internet, authenticating works of art, Graphic 
arts design, Graphic design of promotional materials, 
Weighing of goods for others, Cartography services, 
cloud seeding, handwriting analysis [graphology], 
business card design, rental of meters for the recording 
of energy consumption. 

ــات  ــر منص ــة, تطوي ــات كخدم مجي ــة, الرب ــف المحمول ــح الهوات فت
نــت[,  الكمبيوتــر, اســتضافة مواقــع الكمبيوتــر ]مواقــع شــبكة االأنرت
ــت  ن ــبكة االأنرت ــى ش ــع ع ــة المواق ــاء وصيان ــة, إنش ــة كخدم المنص
ــري  ــة غ ــري أدوات برمجي ــق, توف ــزودي التطبي ــات م ــن, خدم لالآخري
ــات  ــن البيان ــحابية, تخزي ــبة س ــت, حوس ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف قابل
ونيــة, النســخ االحتياطــي للبيانــات خــارج الموقــع, اســتضافة  لكرت االإ
الخــادم, مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول عــن 
وســات  بعــد, خدمــات تشــفري البيانــات, خدمــات الحمايــة مــن فري
ــن  ــارات أم ــات, استش ــا المعلوم ــارات تكنولوجي ــر, استش الكمبيوت
ــة  ــات أو المســتندات مــن الوســائط المادي ــل البيان نــت, تحوي نرت االإ
نــت,  نرت لالإ بحــث  محــركات  توفــري  ونيــة,  لكرت االإ الوســائط  إىل 
توثيــق االأعمــال الفنيــة, تصميــم فنــون الجرافيــك, التصميــم 
ويجيــة, وزن البضائــع لالآخريــن, خدمــات  الجرافيــ�ي للمــواد الرت
ــة  ــد ]دراس ــط الي ــل خ ــحب, تحلي ــتمطار الس ــط, اس ــم الخرائ رس
الخطــوط[, تصميــم بطاقــة العمــل, تأجــري عــدادات لتســجيل 

ــة.  ــتهالك الطاق اس

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41078 العالمة التجارية رقم :  41078

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals. 
monitoring of burglar and security alarms, monitoring 
of alarms, personal background investigations,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات 
ــة  ــراد. مراقب ــكات واالأف ــة الممتل ــة لحماي ــات أمني ــراد، وخدم االأف
نــذارات, تحقيقــات  نــذار ضــد الرقــة واالأمــن, مراقبــة االإ أجهــزة االإ
ــة  ــة, المرافق جتماعي ــالت االإ ي الحف

ــة �ف ــخصية, المرافق ــة الش خلفي
ــة, لي ف ــال المرف ــات االأعم ــة[, خدم ــة ]المرافق جتماعي ــالت االإ ي الحف

�ف
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chaperoning, escorting in society [chaperoning], 
housework services, clothing rental, personal wardrobe 
styling consultancy, conducting religious ceremonies, 
dating services, online social networking services, 
opening of security locks, adoption agency services, 
lost property return, rental of safes, genealogical 
research, planning and arranging of wedding 
ceremonies, releasing doves for special occasions, 
leasing of internet domain names, bomb detection 
services, rental of life jacket, fire-fighting, organization 
of religious meetings, licensing of intellectual property, 
legal research, licensing of computer software [legal 
services], licensing [legal services] in the framework 
of software publishing, licensing of registered designs 
[legal services], legal services, providing information 
about legal services via a website. 

تأجــري المالبــس, استشــارات تصميــم خزانــة المالبــس الشــخصية, 
إجــراء االحتفــاالت الدينيــة, خدمــات المواعــدة, خدمــات الشــبكات 
ــة  ــات وكال ــان, خدم ــال االأم ــح أقف ــت, فت ن نرت ــرب االإ ــة ع االجتماعي
, إعــادة الممتلــكات المفقــودة, تأجــري الخزائــن, بحــوث  ي

التبــىف
االأنســاب, تخطيــط وترتيــب حفــالت الزفــاف, إطــالق الحمــام 
نــت,  نرت للمناســبات الخاصــة, تأجــري أســماء النطاقــات عــى االإ
ة نجــاة, مكافحــة  القنابــل, تأجــري ســرت خدمــات الكشــف عــن 
ــة,  ــة الفكري ــص الملكي ــة, ترخي ــات ديني ــم اجتماع ــق, تنظي الحري
ــة[,  ــات القانوني ــر ]الخدم ــج الكمبيوت ــص برام , ترخي ي

ــو�ف ــث قان بح
مجيــات, ترخيــص  ي إطــار نــرش الرب

خيــص ]الخدمــات القانونيــة[ �ف الرت
التصاميــم المســجلة ]خدمــات قانونيــة[, خدمــات قانونيــة, تقديــم 

ــب.  ــع وي ــرب موق ــة ع ــات القانوني ــول الخدم ــات ح معلوم

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41080 العالمة التجارية رقم :  41080

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: GENERAL FITTINGS S.P.A.  .إيه. ي ال فايتينغز أس.�ب بإسم :  جرف

Applicant Address: VIA GOLGI 73/75 25064 
GUSSAGO (BS) ITALIA 

ي أس)، إيطاليا   العنوان :  فيا جولجي 73/75 , 25064 جوساجو )�ب

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, including 
valves, of metal; Valves of metal, other than parts of 
machines; Manually operated metal valves; Water-pipe 
valves of metal; Regulators [valves] of metal other than 
parts of machines; Metal valves for controlling the flow 
of gases in pipelines; Metal valves for controlling the 
flow of fluids in pipelines; Tubes of metal; Fittings of 
metal for pipes; Manifolds of metal for pipelines; Pipe 
muffs of metal; Junctions of metal for pipes; Water-
pipes of metal; Ducts made of metal for trunking pipes 
for gases; Metal tubes for gas. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ذلــك  ي 

�ف بمــا  ومســتلزماتها  والخراطيــم  والمواســري  االأنابيــب 
المعدنيــة  الصمامــات  المعــادن؛  مــن  المصنوعــة  الصمامــات 
بخــالف قطــع االآالت؛ صمامــات معدنيــة تعمــل يدويــا؛ صمامــات 
ــدا  ــة ع ــات) معدني ــات )صمام ــة؛ المنظّم ــاه المعدني ــب المي أنابي
ي تدفــق 

عــن كونهــا قطــع مــن آالت؛ صمامــات معدنيــة للتحكــم �ف
تدفــق  ي 

�ف للتحكــم  معدنيــة  صمامــات  االأنابيــب؛  ي 
�ف الغــازات 

ــة  ــتلزمات المعدني ــة؛ المس ــب معدني ــب؛ أنابي ي االأنابي
ــوائل �ف الس

ــات  ــة؛ جلب ــب المعدني ــوط االأنابي ــة لخط ــعب معدني ــب؛ ُش لالأنابي
؛ أنابيــب الميــاه  ؛ الوصــالت المعدنيــة للمواســري معدنيــة للمواســري
المعدنيــة؛ القنــوات االأنبوبيــة المصنوعــة مــن المعــدن لمــد 

ــاز  ــة للغ ــب المعدني ــازات؛ االأنابي ــب الغ ــوط أنابي خط

اطات خاصة:لحماية باالألوان االأسود، االأحمر و االأزرق اشرت
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Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41081 العالمة التجارية رقم :  41081

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: New Beit Laqya Company for 
General Consumables and Foodstuffs 

كة بيت لقيا الجديدة للمواد االستهالكية والغذائية  بإسم :  �ش
العادية العامة 

Applicant Address: Ramallah, Beit Liqya, Haret 
Al-Mafshoukha 

العنوان :  رام الله ، بيت لقيا ، حارة المفشوخة  

Applicant for Correspondence : Adv  Medhat Asi, 
Ramallah, Al-Bakry Building, 8th floor, Mobile: 
0597513402 

عنوان التبليغ  : المحامي مدحت عا�ي ، رام الله عمارة البكري ط 8  
جوال :0597513402 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Polish for furniture and flooring , removers (floor wax-
) [scouring preparations] , scouring solutions , shining 
preparations [polish] , soap (deodorant-) , softeners 
(fabric-) [for laundry use] , stain removers , Turpentine, 
for degreasing , Unblocking drain pipes (preparations 
for-) , windscreen cleaning liquids , laundry glaze , 
javelle water , cleaning perparations . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ملمــع لالأثــاث و االأرضيــات ، مزيالت شــمع االأرضيات )مســتح�ف
ات تلميــع )ملمعــات) ، صابــون  ) ، محاليــل جــىي ، مســتح�ف جــىي
الزالــة الروائــح الكريهــة ، منعمــات لالأقمشــة )تســتخدم للغســيل) 
ــع  ات لمن ــتح�ف ــون ، مس ــة الده ف الزال ــ�ي ــع ، تربنت ــالت البق ، مزي
ــيارات ،  ــاج الس ــف زج ــوائل لتنظي ــف ، س ــب الت�ي ــداد أنابي انس

ات تنظيــف .  ملمــع للغســيل والــ�ي ، مــاء جافيــل ، مســتح�ف

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة MAX بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41082 العالمة التجارية رقم :  41082

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: bosat al-reeh tourism company  كة بساط الريح السياحية بإسم :  �ش
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Applicant Address: NABLUS/RAFEDIA   العنوان :  نابلس / رفيديا

Applicant for Correspondence : ADVOCATE 
FADI BARAMPO/NABLUS/RAFEDIA/HARWASH 
BUILDING / 4 FLOOR 

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي فادي برمبو -نابلس-رفيديا-عمارة هروش-
الطابق الرابع 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
for entertainment , culture activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه، االأنشطة الثقافية   الرت

 

Date: 16/08/2021  التاريخ :16/08/2021

Trademark No.:41083 العالمة التجارية رقم :  41083

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: GENERAL FITTINGS S.P.A.  .إيه. ي ال فايتينغز أس.�ب بإسم :  جرف

Applicant Address: VIA GOLGI 73/75 25064 
GUSSAGO (BS) ITALIA 

ي أس)، إيطاليا   العنوان :  فيا جولجي 73/75  25064 جوساجو )�ب

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sanitary and bathroom installations and plumbing 
fixtures; Manually-operated plumbing valves; Water 
control valves; Valves being parts of sprinkler systems; 
Thermostatic valves; Control units [thermostatic valves] 
for heating installations; Control devices [thermostatic 
valves] for heating installations; Boiler pipes [tubes] 
for heating installations; Pipes [parts of sanitary 
installations]; Appliances for water distribution 
[automatic]; Water treatment units for aerating and 
circulating water; Water supply installations; Flushing 
tanks; Water intake apparatus; Regulatory fittings 
for water pipes; Regulating accessories for gas pipes 
and lines; Showers; Toilets [water-closets]; Toilet tank 
balls; Bath installations; Water conduits installations; 
Water distribution installations; Sinks; Mixer taps for 
water pipes; Heating installations; Radiators [heating]; 
Heating frames; Infrared heating panels; Heating plates; 
Heating apparatus, electric; Solar collectors [heating]; 
Solar thermal collectors [heating 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة؛ صمام ــات الصحي كيب ــات والرت ــة والحمام ــات الصحي كيب الرت
ــاه؛  ــا؛ صمامــات التحكــم بالمي ي يتــم تشــغيلها يدويً

ــىت الســباكة ال
الصمامــات كقطــع الأجهــزة الــرش؛ الصمامــات الحراريــة؛ وحــدات 
أجهــزة  التدفئــة؛  كيبــات  لرت ثرموســتاتية[  ]صمامــات  التحكــم 
كيبــات التدفئــة؛ مواســري ]أنابيــب[  التحكــم ]صمامــات حراريــة[ لرت
تمديــدات  مــن  ]أجــزاء  مواســري  التدفئــة؛  لمنشــآت  المراجــل 
[؛ وحــدات معالجــة الميــاه  صحيــة[؛ أجهــزة توزيــع الميــاه ]آىلي
ــق  ــات دف ــاه؛ خزان ــداد المي ــآت إم ــاه؛ منش ــر المي ــة وتدوي للتهوي
ــب  ــة الأنابي ــات التنظيمي كيب ــاه؛ الرت ــحب المي ــزة لس ــاه؛ واالأجه المي
الدشــات؛  الغــاز؛  وخطــوط  مواســري  لــوازم  تنظيــم  الميــاه؛ 
ات  ف المراحيــض )دوارات ميــاه)؛ كــرات خــزان المرحــاض؛ تجهــري
ــاه؛  ــع المي ــدات توزي ــاه؛ تمدي ــوات المي ــدات قن ــات؛ تمدي الحمام
المغاســل؛ حنفيــات المــاء البــارد والســاخن لمواســري الميــاه؛ 
ات التدفئــة؛ المشــعاعات )للتدفئــة)؛ إطــارات التدفئــة؛  ف تجهــري
؛ أجهــزة  ف ف باالأشــعة تحــت الحمــراء؛ ألــواح التســخ�ي ألــواح التســخ�ي
ــزة  )؛ أجه ف ــخ�ي ــية )تس ــات الشمس ــة؛ المجمع ، الكهربائي ف ــخ�ي التس

ف  ــخ�ي ــية ]للتس ــة الشمس ــة الحراري ــع الطاق لتجمي
اطات خاصة:الحماية باالألوان االأسود، االأحمر و االأزرق اشرت

77



80

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41084 العالمة التجارية رقم :  41084

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Ahmad Ayman Mahmoud Jarrar  بإسم :  احمد ايمن محمود جرار

Applicant Address: Tulkarm / Tulkarm العنوان :  طولكرم / طولكرم

Applicant for Correspondence : Tulkarm / Tulkarm  عنوان التبليغ  : طولكرم / طولكرم
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Make - up beauty , Cosmetics, Breath Freshing Spraya, 
Beauty Masks, Antiperspirants

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نعاش رائحة  ات تجميل ، رذاذات الإ ات مكياج ، مستح�ف مستح�ف

الفم ، أقنعه تجميليه ، مضادات عرق 

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41092 العالمة التجارية رقم :  41092

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
Dyes, dyestuffs, colorants, metal powders for painters, 
decorators, printers and artists, pigments, food 
colorants, toner for copiers, Toner cartridges, filled, 
for printers and photocopiers, Ink cartridges, filled, for 
printers and photocopiers, Paints, automotive paints, 
antirust preparations, anti-corrosive preparations, gum 
resins. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات )البويــات) و الورنيــش والالكيــه، مــواد الوقايــة مــن 
ــن، مــواد  الصــدأ ومــواد حفــظ الخشــب مــن التلــف، مــواد التلوي
ي شــكل رقائــق أو 

تثبيــت االألــوان، راتنــج طبيعــي خــام، معــادن �ف
ي الديكــور وعمــال الطباعــة  ــىي ف وفن ــ�ي مســحوق الســتخدام الدهان
ــة  ــاحيق معدني ــات, مس ــغ, الملون ــواد صب ــاغ, م . االأصب ف ــ�ي والفنان
, صبغــات, ملونــات  ف ف والديكــور والطابعــات والفنانــ�ي للرســام�ي
ــات  ــأة للطابع ــرب معب ــوات ح ــر, عب ــرب الآالت التصوي ــام, الح الطع
وآالت التصويــر, خراطيــش حــرب معبــأة للطابعــات وآالت التصويــر, 
للصــدأ,  مانعــة  ات  مســتح�ف الســيارات,  دهانــات  الدهانــات, 

ــة.  ــات صمغي ــآكل, راتنج ــادة للت ات مض ــتح�ف مس

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41094 العالمة التجارية رقم :  41094

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Cleansing milk 
for toilet purposes, Hand soap, Tissues impregnated 
with skin cleansers, Laundry preparations, Baby wipes 
impregnated with cleaning preparations, laundry fabric 
conditioner, soap, shaving soap, shampoos, Cleaning 
preparations, Cleaning preparations for automobiles, 
Dishwashing detergents, dishwasher detergents, 
Shining preparations [polish], Car, bicycle wax 
polish, Grinding preparations, perfumery, aromatics 
[essential oils], Cosmetics, perfumes, cosmetic 
preparations for skin care, Breath freshening strips,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتح�ف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي عط
للشــعر، منظفــات أســنان. حليــب منظــف الأغــراض الزينــة, صابــون 
ات للغســيل  ة, مســتح�ف بــة بمنظفــات البــرش َ رش اليديــن, مناديــل مُّ
ــم  ــف, منع ات التنظي ــتح�ف ــة بمس ب َ رش ــال مُّ ــل اطف , منادي ــ�ي وال
, صابــون, صابــون الحالقــة, الشــامبو,  نســيج الغســيل والــ�ي
ات تنظيــف الســيارات, منظفــات  ات التنظيــف, مســتح�ف مســتح�ف
ات تلميــع  غســيل الصحــون, منظفــات غســالة الصحــون, مســتح�ف
ات  ]ُملمعــات[, تلميــع شــمع للســيارات والدراجــات, مســتح�ف
ــل,  ات تجمي ــتح�ف ــة[, مس ــوت عطري ــور ]زي ــور, عط ــخ, العط جل
نعــاش  طــة الإ ة, أ�ش ات التجميــل للعنايــة بالبــرش عطــور, مســتح�ف
ائــط تبييــض نعــاش رائحــة الفــم, �ش رائحــة الفــم, رذاذات الإ
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Toothpaste, mouthwashes, not for medical purposes, 
breath freshening sprays, teeth whitening strips, 
breath freshening preparations for personal hygiene, 
Potpourris [fragrances], incense, Deodorants for human 
beings or for animals, non-medicated mouth washes 
for pets, shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations], Air fragrancing preparations, Fragrances 
for automobiles. 

ات منعشــة لرائحــة الفــم للنظافــة الشــخصية,  االأســنان, مســتح�ف
مزيجــات مــن أوراق الــورد المجففــة المعطــرة ]روائــح طيبــة[, 
نســان أو الحيــوان, غســوالت  بخــور, مزيــالت روائــح كريهــة لالإ
ــات االأليفــة  ــات االأليفــة, شــامبو للحيوان ــة للحيوان الفــم غــري طبي
ات تعطــري الهــواء,  ات عنايــة غــري طبيــة[, مســتح�ف ]مســتح�ف

ــيارات.  ــور للس عط

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41095 العالمة التجارية رقم :  41095

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components implements other than 
hand-operated, incubators for eggs. Agricultural 
machines, Aerating pumps for aquaria, Mechanized 
livestock feeders, Incubators for eggs, milking 
machines, Hair clipping machines for animals, salt 
scooping machines, Woodworking machines, saws 
[machines], papermaking machines, diaper producing 
equipment, printing machines, spinning machines, 
dyeing machines, tea manufacturing machines, 
Mixing machines, Mills [machines], Mixers [machines], 
bread cutting machines, kneading machines, sausage 
making machines, food preparation machines, 
electromechanical, peeling machines, Beverage 
preparation machines, electromechanical, cigarette 
making machines, Leather-working machines, sewing 
machines, ironing machines, bicycle assembling

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن )ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة)، قارن ي الرب
يــة)، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد)، أجهــزة  للمركبــات الرب
ــواض,  ــة لالأح ــات التهوي ــة, مضخ ــض. االآالت الزراعي ــس البي تفقي
الحلــب,  آالت  البيــض,  حاضنــات  االآليــة,  ي 

المــوا�ش مغذيــات 
آالت  الملــح,  تجريــف  آالت  الحيوانــات,  شــعر  قــص  ماكينــات 
النجــارة, مناشــري ]آالت[, آالت صناعــة الــورق, معــدات إنتــاج 
حفاضــات, آالت الطباعــة, آالت الغــزل, آالت الصباغــة, آالت تصنيع 
آالت  ]آالت[,  خالطــات  ]آالت[,  مطاحــن  الخلــط,  آالت  الشــاي, 
, آالت العجــن, آالت صنــع النقانــق, ماكينــات تحضــري  ف تقطيــع الخــرب
وبــات  , آالت تحضــري المرش الطعــام كهروميكانيكيــة, آالت التقشــري
، كهروميكانيكيــة, آالت صنــع الســجائر, آالت صناعــة الجلــود, آالت 
 , ف ــع الدراجــات, عجــالت الخزافــ�ي , آالت تجمي ــ�ي الخياطــة, آالت ال
آالت الحفــر, آالت الطباعــة النافثــة للحــرب الصناعيــة, آالت لصناعــة 
ــع  ــا, آالت صن ــع المين ــالك, آالت صن ــع االأس ــات, آالت صن البطاري

ــة ــات التعبئ , ماكين ي
ــا�أ ــاح الكهرب المصب
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machines, potters› wheels, Engraving machines, 
industrial inkjet printing machines, machines for battery 
industry, Cord making machines, enamel making 
machinery, light bulb making machines, packaging 
machines, briquet making machines, Dishwashers, 
blenders, electric, for household purposes, juice 
extractors, electric, Coffee grinders, other than hand-
operated, dish washing machines for household 
purposes, can openers, electric, kitchen machines, 
electric, food processors, electric, Washing machines 
[laundry], dry-cleaning machines, Disintegrators, 
Embossing machines, Glass-working machines, 
fertilizer manufacturing equipment, Electromechanical 
machines for chemical industry, Rinsing machines, 
extractors for mines, Cutters [machines], Drilling 
rigs, floating or non-floating, excavators, Elevating 
apparatus, elevators [lifts], pneumatic jacks, 
metalworking machines, electric hammers, Foundry 
machines, steam engines, igniting devices for internal 
combustion engines, automobile Motor Spark Plug, 
automobile Motor Igniting coil, wind turbines, paper 
clip making machines, zipper making machines, 
Industrial robots, tools [parts of machines], electric 
wire and cable manufacturing machines, Screwdrivers, 
electric, Hand-held tools, other than hand-operated, 
Hand-held electric drill, Machines for the electronic 
industry, static electricity eliminators, optical cold 
working machines, gas separating installations, 
machines for making oxygen and nitrogen, Painting 
machines, dynamos, Filters for cleaning cooling air, 
for engines, engines, other than for land vehicles, 
automobile Motor cooling Radiator, automobile 
Motor cooling Water Tank, automobile Motor cooling 
Radiator Pipe, automobile Motor cooling Radiator 
Lid, automobile Motor cooling Fan, automobile Motor 
cooling Fan cover, automobile Motor cooling Fan clutch, 
automobile Motor Exhausting and decontaminating 
device (catalyzing Reaction device), automobile Motor 
Waste Gas Recycle System, automobile Motor Muffler, 
automobile Motor Muffler air Pipe, automobile Motor 
Resonator, automobile Motor Piston, Cylinder for 
car engine, Air filters for car engines, Automobile 
engine block, automobile oil Pump, automobile Water 
Pump, pumps [machines], Valves [parts of machines], 
Aerocondensers, compressed air machines, air suction 
machines, pnumatic cylinders [parts of machines], Axles 
for machines, door openers, electric, window closers, 
electric, Bearings [parts of machines], automobile Motor 
Flywheel, automobile Motor crank, Belts for machines, 
electric welding apparatus, Machines and apparatus for 
cleaning, electric., Cordless sweepers, electric, cleaning 
applicances utilizing steam, Steam mops, Brushes for 
vacuum cleaners, Suction nozzles for vacuum cleaners,

والتغليــف, آالت صنــع الفحــم, غســاالت الصحــون, خالطــات 
ليــة, عصــارة كهربائيــة, مطاحــن القهــوة ،  ف ــة لالأغــراض المرف كهربائي
ليــة,  ف بخــالف المطاحــن اليدويــة, غســاالت الصحــون لالأغــراض المرف
ــات  ــة, معالج ــخ الكهربائي ــب, آالت المطب ــة للعل ــات كهربائي فتاح
طعــام كهربائيــة, آالت غســاالت ]غســيل[, آالت التنظيــف الجــاف, 
ــع  ــدات تصني ــاج, مع ــع الزج ــش, آالت تصني ــككات, آالت النق المف
آالت  الكيماويــة,  للصناعــات  الكهروميكانيكيــة  االآالت  االأســمدة, 
الشــطف, أجهــزة إســتخراج المعــادن مــن المناجــم, قواطــع ]آالت[, 
منصــات الحفــر العائمــة أو غــري العائمــة, حفــارات, جهــاز الرفــع, 
المصاعــد, رافعــات نقالــة تــدار بالهــواء المضغــوط, آالت تشــغيل 
ــة,  ــركات البخاري ــبك, المح ــة, آالت الس ــارق كهربائي ــادن, مط المع
ارة محــرك  , قابــس �ش اق الداخــىي أجهــزة إشــعال لمحــركات االحــرت
ــاح,  ــات الري ــيارات, توربين ــرك الس ــعال مح ــف إش ــيارات, لفائ الس
آالت صنــع مشــابك الــورق, آالت صنــع السوســتة, الروبوتــات 
االأســالك  تصنيــع  آالت  االآالت[,  مــن  ]أجــزاء  أدوات  الصناعيــة, 
 ، اليدويــة  االأدوات  كهربائيــة,  مفــكات  الكهربائيــة,  والكابــالت 
ــة  ــدوي, آالت الصناع ي ي

ــا�أ ــاب كهرب ــة, مثق ــالف االأدوات اليدوي بخ
ونيــة, مثاقــب كهربائيــة تــدار يدويــاً, آالت العمــل عــى  لكرت االإ
ف  البــارد البــ�ي, تركيبــات فصــل الغــاز, آالت صنــع االأكســج�ي
يــد  , آالت الطــالء, دينامــو, فالتــر لتنظيــف هــواء الترب ف وجــ�ي والنيرت
ــرك  د مح ــرب ــة, م ي ــات الرب ــالف المركب ــركات ، بخ ــركات, المح للمح
ــرك  ــد مح ي ــب ترب ــيارات, أنابي ــد الس ي ــاه ترب ــزان مي ــيارات, خ الس
يــد الســيارات,  د للســيارات, مروحــة ترب الســيارات, غطــاء المــرب
يــد  يــد محــرك الســيارات, قابــض مروحــة ترب غطــاء مروحــة ترب
محــرك الســيارات, جهــاز اســتنفاد وتطهــري محــرك الســيارات )جهــاز 
ــيارات,  ــات الس ــاز نفاي ــر غ ــادة تدوي ــام إع ــل), نظ ف التفاع ــري تحف
ــم الصــوت للســيارات,  ــب هــواء كات ــم صــوت للســيارات, أنابي كات
مرنــان للســيارات, مكبــس محــرك الســيارات, اســطوانة لمحــرك 
الســيارة, فالتــر هــواء لمحــركات الســيارات, كتلــة محــرك الســيارات, 
مضخــة زيــت الســيارات, مضخــة ميــاه الســيارات, مضخــات ]آالت[, 
الهــواء  آالت  الهــواء,  مكثفــات  االآالت[,  مــن  ]أجــزاء  صمامــات 
ــن  ــزاء م ــة ]أج ــطوانات نفاذي ــواء, اس ــفط اله ــوط, آالت ش المضغ
ــذ  ــق النواف ــة, غل ــواب كهربائي ــات أب ــالآالت, فتاح ــاور ل االآالت[, مح
الكهربائيــة, محامــل ]أجــزاء مــن االآالت[, حذافــة الســيارات, كرنــك 
ــزة  , آالت وأجه ي

ــا�أ ــام كهرب ــاز لح ــالآالت, جه ــة ل ــيارات, أحزم الس
التنظيــف الكهربائيــة., مكانــس كهربائيــة تعمــل ببطاريــة, تطبيقــات 
ــس  ــرش المكان ــار, ف ــح بالبخ ــار, مماس ــتخدام البخ ــف باس التنظي
ــدوق  ــر صن ــة, فالت ــس الكهربائي ــفط للمكان ــات ش ــة, فوه الكهربائي
الغبــار للمكانــس الكهربائيــة, أغطيــة الفرشــاة االأساســية للمكانــس 
ــحة,  ــات الماس ــة, الروبوت ــس الكهربائي ــات المكان ــة, خزان الكهربائي
ــيح,  ش , آالت الرت ــري ــة, آالت التكس ــة كهربائي ــيل, مكنس ــاز الغس جه
أجهــزة ســحب الســتائر تعمــل بالكهربــاء, براميــل ]أجــزاء مــن 
االآالت[, طابعــات ثالثيــة االأبعــاد, ملمعــات احذيــة كهربائيــة, آالت 
ــدالت  ــات ]آالت[, ب ــو البطاق ــع, واضع ب, آالت البي ــ�ف ــري الم التوت
الهيــكل الخارجــي الروبوتيــة ، بخــالف االأغــراض الطبيــة, آالت 

. ي
ــا�أ ــالء الكهرب الط
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Dust box filters for vacuum cleaners, Main brush 
covers for vacuum cleaners, Tanks for vacuum cleaners, 
Sweeping robots, washing apparatus, vacuum cleaners, 
crushing machines, Filtering machines, Curtain 
drawing devices, electrically operated, Drums [parts of 
machines], 3D printers, Shoe polishers, electric, Racket 
stringing machines, Vending machines, Labellers 
[machines], Robotic exoskeleton suits, other than for 
medical purposes, Electroplating machines. 

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41096 العالمة التجارية رقم :  41096

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hand tools and implements (hand-operated), cutlery, 
side arms, razors. Abrading instruments [hand 
instruments], Hand tools, hand-operated, Agricultural 
implements, hand-operated, shovels, Garden tools, 
hand-operated, syringes for spraying insecticides, 
electric animal nail grinders, Harpoons, oyster openers, 
Beard clippers, electric beard trimmers, Razor blades, 
nail clippers, electric or non-electric, hair clippers for 
personal use, electric and non-electric, hair clippers 
for babies, depilation appliances, electric and non-
electric, laser hair removal apparatus, other than for 
medical purposes, Nose hair trimmers, electric, hair 
straighteners, electric, Electric hair conditioner for 
styling hair, Screwdrivers, non-electric, bit drivers for 
hand tools, bits [hand tools], pincers, Borers, electric 
flat irons, flat irons, metal band stretchers [hand tools], 
meat choppers [hand tools], air pumps, hand-operated,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
)الشــوك  قطــع  أدوات  باليــد)،  )تــدار  يدويــة  أدوات  و  عــدد 
ف والمالعــق)، أســلحة بيضــاء، أدوات حالقــة. أدوات  والســكاك�ي
ــة  ــد, أدوات زراعي ــل بالي ــة تعم ــدد يدوي ــة[, ع ــط ]أدوات يدوي كش
يدويــة, مجــارف, أدوات الحدائــق ، يدويــة, محاقــن لــرش المبيــدات 
ِحــَراب  الكهربائيــة,  الحيوانــات  أظافــر  مطاحــن  يــة,  الحرش
خطافيــة, فتاحــات المحــار, مقصــات شــعر اللحــى, مقصــات 
اللحيــة الكهربائيــة, شــفرات حالقــة, مقصــات أظافــر كهربائيــة 
ــخىي ،  ــتعمال الش ــعر لالس ــص الش ــة ق ــة, ماكين ــري كهربائي أو غ
ــة  ــزة إزال ــال, أجه ــعر لالأطف ــات ش ــة, مقص ــري كهربائي ــة وغ كهربائي
ر ،  ف الشــعر الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة, جهــاز إزالــة الشــعر باللــري
لغــري االأغــراض الطبيــة, ماكينــة تشــذيب شــعر االأنــف الكهربائيــة, 
ــف  ي لتصفي

ــا�أ ــعر الكهرب ــس الش ــة, ممل ــعر الكهربائي ــات الش منعم
]مفــكات[  االأداة  القاطــع مــن  الشــعر, مفــكات غــري كهربائيــة, 
لــالأدوات اليدويــة, القاطــع مــن االأداة ]أدوات يدويــة[, كماشــة, 
مثاقــب, مــكاوي كهربائيــة مســطحة, مــكاوي مســطحة, نقــاالت
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hand-operated pumps, Tweezers, graving tools [hand 
tools], hobby knives [scalpels], Scissors, knives, 
kitchen knives, paring irons, fruit corers, hair clippers 
for animals [hand instruments], Punch rings [knuckle 
dusters], Table cutlery [knives, forks and spoons], table 
knives, forks and spoons of plastic, Handles for hand-
operated hand tools. 

ــة[,  ــوم ]أدوات يدوي ــع لح ــة[, قواط ي ]أدوات يدوي
ــد�ف ــط مع ي �ش

ــر  ــط, أدوات الحف ــة, مالق ــات يدوي ــة, مضخ ــواء يدوي ــات ه مضخ
 , ف ط[, مقصــات, ســكاك�ي ف هوايــة ]مــرش ]أدوات يدويــة[, ســكاك�ي
ــص  ــة ق ــة, آل ــات الفاكه , قالب ــري ــكاوي التقش ــخ, م ف المطب ــكاك�ي س
شــعر الحيوانــات ]االأدوات اليدويــة[, حلقــات المثقــاب ]منفضــات 
ف  ف وشــوك ومالعــق[, ســكاك�ي المفصــل[, أدوات المائــدة ]ســكاك�ي
ي 

وشــوك ومالعــق بالســتيك للمائــدة, مقابــض لــالأدوات اليدويــة الــىت
ــد.  تعمــل بالي
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Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording transmission or reproduction 
of sound of images, magnetic data carriers, recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus. computers, bags 
adapted for laptops, Wearable computers, computer 
software, recorded, Computer software applications, 
downloadable, Computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating machines, 
central processing units [processors], computer 
game software, recorded, computer memory devices,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات الب�يــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف) واالإ �ش شــارة المراقبــة )االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
ي تعمــل بقطــع 

أقــراص تســجيل، ماكينــات بيــع آليــة لالأجهــزة الــىت
النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات وأجهــزة 
ــزة  ــق. أجه ــاء الحرائ ــزة إطف ــات، أجه ــة البيان ــيب لمعالج الحواس
ــزة  ــة, أجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــبة الأجه ــاس مناس ــر, أكي الكمبيوت
ــات  ــجلة, تطبيق ــر المس ــج الكمبيوت ــداء, برام ــة لالرت ــر قابل كمبيوت
أجهــزة  الكمبيوتــر,  أجــزاء  يــل,  ف للترف قابلــة   ، الكمبيوتــر  برامــج 
كمبيوتــر محمولــة, أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة, آالت الحســاب, 
ألعــاب  برنامــج  ]المعالجــات[,  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات 
ــة  ــات شاش ــر, محط ــرة الكمبيوت ــزة ذاك ــجلة, أجه ــر ، مس الكمبيوت
ــول ، ــف المحم ــج الهات ــات برام ــس, تطبيق ــل باللم ــة تعم تفاعلي
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Interactive touch screen terminals, mobile phone 
software applications, downloadable, computer 
peripheral devices, data processing apparatus, encoded 
identification bracelets, magnetic, Smart band, Bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded magnetic 
cards, readers [data processing equipment], scanners 
[data processing equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring tones for 
mobile phones, electronic pens [visual display units], 
electronic publications, downloadable, electronic 
pocket translators, smart glasses (data processing), 
magnetic data media, magnetic encoded credit cards, 
SIM cards, monitors [computer hardware], mouse pads, 
Mouse [computer peripheral], Humanoid robots with 
artificial intelligence, printers for use with computers, 
Photo printers, E-book, Ink cartridges, unfilled, for 
printers and photocopiers, pens with conductive point 
for touch screen devices, computer keyboards, inkjet 
printers, laptop sleeves, Smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo printers, 
cases adapted for computers, computer programs, 
recorded, identity cards, magnetic, microprocessors, 
monitors [computer programs], optical discs, electronic 
tags for goods, integrated circuit cards [smart 
cards], smart cards [integrated circuit cards], pocket 
calculators, USB flash drives, laptop computers, sleeves 
for laptops, protective films adapted for computer 
screens, security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive whiteboards, 
personal digital assistants [PDAs], computer software 
platforms, recorded or downloadable, computer game 
software, downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, Counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin detectors, 
credit card terminals, mechanisms for coin-operated 
apparatus, dictating machines, holograms, fingerprint 
identifier, Facial recognition apparatus, photocopiers 
(photographic, eletrostatic, thermic), time clocks 
[time recording devices], Bathroom scales, Weighing 
apparatus and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for household 
purposes, Measures, compasses for measuring, 
rulers [measuring instruments], electronic notice 
boards, signal lanterns, cellular phones, Cell phone 
holders, smart phones, Protective films adapted for 
smartphones, Smartphones in the shape of a watch, 
smartphone cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [gps] apparatus, 
intercommunication apparatus, Intercoms, navigational 
instruments, Wearable activity trackers, Smartphones

يــل, أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر, جهــاز معالجــة البيانات,  ف قابلــة للترف
ــوار  , س ــوار ذكي ــة, س ــد الهوي ــفرة لتحدي ــية مش ــاور مغناطيس أس
معصمــه, الروبوتــات عــن بعــد, البطاقــات المغناطيســية المشــفرة, 
ــدات  ــة ]مع ــحات ضوئي ــات[, ماس ــة البيان ــدات معالج ــراء ]مع الق
يــل, ملفــات  ف معالجــة البيانــات[, ملفــات الصــور القابلــة للترف
ــة,  ــف النقال ــل للهوات ي ف ــات للترف ــل, نغم ي ف ــة للترف ــيقى القابل الموس
ــة  وني ــورات إلكرت ــة[, منش ــرض مرئي ــدات ع ــة ]وح وني ــالم إلكرت أق
ــة  ــارات الذكي , النظ ف ــ�ي وني لكرت ــب االإ ــي الجي جم ــل, مرت ي ف ــة للترف قابل
)معالجــة البيانــات), وســائط البيانــات المغناطيســية, بطاقــات 
تعريــف  وحــدة  بطاقــات  المشــفرة,  المغناطيســية  االئتمــان 
ــوب,  ــأرة الحاس ــند ف ــر[, مس ــزة الكمبيوت ــات ]أجه ك, شاش ــرت المش
فــأرة الحاســوب ]ملحقــات الكمبيوتــر[, الروبوتــات ذات الــذكاء 
االصطناعــي, طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الكمبيوتــر, طابعــات 
, خراطيــش حــرب فارغــة للطابعــات  ي

و�ف الصــور, الكتــاب االلكــرت
ي 

وآالت التصويــر, أقــالم مــع نقطــة موصلــة الأجهــزة الشاشــات الــىت
ــة  ــات النافث ــر, الطابع ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــس, لوح ــل باللم تعم
ــاز  ــة )جه ــاعات الذكي ــول, الس ــر المحم ــام الكمبيوت كم , االأ ــرب للح
ي باعــث للضــوء, شاشــات عــرض, 

معالجــة البيانــات), شاشــات ثنــا�أ
طابعــات الصــور الرقميــة, حقائــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتــر, 
مغناطيســية,  هويــة  بطاقــات  المســجلة,  الكمبيوتــر  برامــج 
االأقــراص  الكمبيوتــر[,  ]برامــج  شاشــات  الدقيقــة,  المعالجــات 
ونيــة للبضائــع, بطاقــات الدوائــر  لكرت الضوئيــة, بطاقــات الشــعار االإ
المتكاملــة ]البطاقــات الذكيــة[, البطاقــات الذكيــة ]بطاقــات الدوائر 
ي لناقــل تتابعــي 

المتكاملــة[, حاســبات الجيــب, مشــغل ومــىف
كمــام الأجهــزة الكمبيوتــر  ك, أجهــزة الكمبيوتــر المحمــول, االأ مشــرت
المحمولــة, أغشــية واقيــة مهيــأة لشاشــات الكمبيوتــر, رمــوز االأمــان 
[, أغطيــة الأجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي, ألــواح  ]أجهــزة التشــفري
ونيــة, المســاعدون الرقميــون الشــخصيون  لكرت الكتابــة التفاعليــة االإ
ــر  [, منصــات برامــج الكمبيوت ]أجهــزة المســاعد الرقمــي الشــخىي
يــل, برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ، يمكــن  ف ، المســجلة أو القابلــة للترف
يلــه, مناصــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة, محافــظ  ف ترف
ية, حلقــات ذكية  يــل, بطاقــات الهويــة البيومرت ف ونيــة قابلــة للترف إلكرت
ونيــة, عــداد الخطــى, عــدادات,  ]معالجــة البيانــات[, أجنــدات إلكرت
يديــة,  الرب الدمغــات  فحــص  أجهــزة  الوقــت,  تســجيل  جهــاز 
كاشــفات العمــالت المزيفــة, محطــات بطاقــة االئتمــان, آليــات 
ي تعمــل بقطــع النقــود المعدنيــة, آالت إمــالء, صــور 

لالأجهــزة الــىت
صبــع, جهــاز التعــرف عــى الوجــه, آالت  مجســمة, معــرّف بصمــة االإ
التصويــر )الفوتوغرافيــة ، الكهروســتاتيكية ، الحراريــة), ســاعات 
ــزة  ــات, أجه ــس الحمام ــت[, مقايي ــجيل الوق ــزة تس ــت ]أجه الوق
وأدوات قيــاس الــوزن, الموازيــن مــع أجهــزة تحليــل كتلــة الجســم, 
الجســم  ي 

�ف الدهــون  مقيــاس  الجســم,  ي 
�ف الدهــون  مقيــاس 

المســاطر  للقيــاس,  بوصــالت  جــراءات,  االإ ليــة,  ف المرف لالأغــراض 
فوانيــس  ونيــة,  لكرت االإ عالنــات  االإ لوحــات  القيــاس[,  ]أدوات 
شــارة, الهواتــف الخلويــة, حامــىي الهواتــف المحمولــة, الهواتــف  االإ
الذكيــة, أفــالم واقيــة تتكيــف مــع الهواتــف الذكيــة, هواتــف ذكيــة 
ــف  ــات الهوات ــة, ملحق ــف الذكي ــاالت الهوات ــاعة, ح ــكل س ــى ش ع
الذكيــة, الهواتــف المحمولــة, أحزمــة الهاتــف الخليــوي, مجموعــات 
ــي, ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــاز نظ ــف, جه ــن للهوات ــر اليدي ح
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in the form of wristbands, parts for mobile telephones 
and smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and instruments, 
Network routers, gateway, Heat sink for cellular phones, 
routers, selfie sticks for mobile phones, monopods used 
to take photographs by positiioning a smartphone or 
camera beyond the normal range of the arm, multiple-
function gateway, multimode gateway, bluetooth 
anti-lost alarm, children›s telephone watches, WIFI 
signal amplifier, power line communication, wireless 
LAN controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, branch 
boxes [electricity], radios, protective film for mobile 
phone screen, Automobile navigation device, Car 
antennas, camcorders, security surveillance robots, 
Rearview cameras for vehicles, compact discs [audio-
video], Headsets, juke boxes, musical, loudspeakers, 
Cabinets for loudspeakers, microphones, portable 
media players, receivers (audio-- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting apparatus, 
television apparatus, video recorders, Wearable video 
display monitors, Virtual reality headsets, wireless 
headsets for smartphones, audio mixers, Dashboard 
cameras, Learning machines, Translation machine, 
Electronic book readers, Set-top boxes, television 
displays, cabinets, cabinets with touch screen, TV audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, cameras, pan 
tilt camera, Laser projection TV set, Laser projection 
television, rearview recorders, intelligent rearview 
mirror, early education machines, talking pens, story 
tellers, cards learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for camcorders, 
high definition televisions, digital sound processors, 
cameras for personal computer, acoustic equipment, 
radio sets, WEB camera, DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting] televisions, noise cancelling earphones, 
tape recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, Car 
speaker, Car audio equipments, cameras [photography], 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments, Video projectors, filters [photography], 
rojection apparatus, stands for photographic apparatus, 
Selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, laser 
projectors, projection screens, multimedia projectors, 
projection screens for movie films, viewfinders, 
photographic, diaphragms [photography], filters 
for ultraviolet rays, for photography, tripods for 
cameras, flashlights [photography], selfie lenses, 
bags adapted for photographic apparatus, surveying 
apparatus and instruments, measuring apparatus,

, أدوات مالحيــة, أجهــزة  تصــال الداخــىي جهــاز التواصــل, نظــام االإ
تعقــب النشــاط القابلــة لالرتــداء, هواتــف ذكيــة عــى شــكل أســاور 
للمعصــم, قطــع غيــار الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة, 
ائــط تعليــق ومشــابك للهواتــف  حامــالت وأحزمــة وشــارات و�ش
المحمولــة والهواتــف الذكيــة, أغطيــة أفــالم واقيــة للهواتــف 
المحمولــة والهواتــف الذكيــة, جهــاز الهاتــف, مرســالت ]اتصــاالت[, 
ونيــة,  لكرت هواتــف الفيديــو, معــدات وأجهــزة وأدوات االتصــاالت االإ
موجهــات الشــبكة, بوابــة )شــبكات), جهــاز تقليــل الحــرارة للهواتــف 
الخلويــة, أجهــزة التوجيــه, عــىي ســيلفي للهواتــف المحمولــة, 
مناصــب أحاديــة تســتخدم اللتقــاط صــور عــن طريــق وضــع 
ا خــارج النطــاق الطبيعــي للــذراع, بوابــة  هاتــف ذكي أو كامــري
)شــبكات) متعــددة الوظائــف, بوابــة )شــبكات) متعــددة االأوضــاع, 
بلوتــوث إنــذار ضــد الضيــاع, ســاعات هاتــف االأطفــال, مكــرب 
ــة, وحــدة تحكــم الشــبكة  ــاي, اتصــاالت خــط الطاق إشــارة واي-ف
ونيــة وتحديــد  لكرت المحليــة الالســلكية, أجهــزة وأدوات المالحــة االإ
ــاء[,  ــروع ]كهرب ــق الف ــوي, صنادي ــف الخلي ــاالت الهات ــع, ح المواق
المحمــول, جهــاز  الهاتــف  ي لشاشــة 

الراديــو, فلــم وا�ت أجهــزة 
ات الفيديــو, روبوتــات  مالحــة الســيارات, هوائيــات الســيارة, كامــري
ات الرؤيــة الخلفيــة للســيارات, أقــراص  المراقبــة االأمنيــة, كامــري
الموســيقى  صناديــق  ســماعات,  وفيديــو[,  ]صــوت  مضغوطــة 
ات  ات الصــوت, خزائــن لمكــرب )جــوك بوكــس) الموســيقي, مكــرب
ــزة  ــة, أجه ــائط المحمول ــغالت الوس ــات, مش ــوت, الميكروفون الص
ــل  ــاز نق ــوت, جه ــجيل الص ــاز تس ــو), جه ــوت وفيدي ــتقبال )ص اس
الصــوت, جهــاز تلفزيــون, مســجالت الفيديــو, شاشــات عــرض 
, ســماعات  ي

ا�ف الفيديــو القابلــة لالرتــداء, ســماعات الواقــع االفــرت
ات لوحــة  الســلكية للهواتــف الذكيــة, خالطــات الصــوت, كامــري
ونيــة,  لكرت جمــة, قارئــات الكتــب االإ القيــادة, آالت التعلــم, آلــة الرت
قمــة مجموعــة صناديــق, شاشــات عــرض التلفزيــون, خزائــن, 
ــات  ــون, شاش ــوت التلفزي ــس, ص ــل باللم ــة تعم ــع شاش ــن م خزائ
ات الــذكاء االصطناعــي,  عــرض الفيديــو المثبتــة عــى الــرأس, كامــري
ر للتلفــاز,  ف ا, جهــاز عــرض لــري ات, تغيــري إمالــة الكامــري الكامــري
ــة  ــرآة الرؤي ــة, م ــة الخلفي ر, مســجالت الرؤي ف ــري ــون بإســقاط ل تلفزي
الخلفيــة الذكيــة, آالت التعليــم المبكــر, أقــالم تتحــدث, رواة 
ــماعة  , س ــفري ــك التش ــبكة ف ــم, ش ــات تعلي ــص, آالت بطاق القص
ات الفيديــو, تلفزيونــات  بلوتــوث, غطــاء مقــاوم للمــاء لكامــري
ات للكمبيوتــر  عاليــة الوضــوح, معالجــات الصــوت الرقميــة, كامــري
ا ويــب,  , المعــدات الصوتيــة, أجهــزة الراديــو, كامــري الشــخىي
إلغــاء  ســماعات  المتعــددة,  للوســائط  الرقمــي  البــث  أجهــزة 
ــرأس, إطــارات الصــور  ــط تســجيالت, ســماعات ال ي الضوضــاء, �ش
ونيــة المســموعة  لكرت الرقميــة, أجهــزة مراقبــة االأطفــال, االأجهــزة االإ
مــع الكتــب, مكــرب صــوت للســيارة, معــدات صــوت الســيارة, 
التصويــر  وأدوات  الأجهــزة  ]تصويــر[, حقائــب خاصــة  ات  كامــري
ــاز  ــر[, جه ــحات ]تصوي ــو, مرش ــرض الفيدي ــزة ع , أجه ي

ــرا�ف الفوتوغ
الطــرد, لتقــف عــى جهــاز التصويــر, عــىي الصــور الذاتيــة ]مناصب 
ر,  ف أحاديــة محمولــة باليــد[, أجهــزة العــرض, أجهــزة عــرض لــري
ــات  ــددة, شاش ــائط المتع ــرض الوس ــزة ع ــرض, أجه ــات الع شاش
, أغشــية  ي

عــرض لالأفــالم, محــددات المناظــر ، التصويــر الفوتوغــرا�ف
]تصويــر[, مرشــحات لالأشــعة فــوق البنفســجية للتصويــر, مناصــب
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Outdoor air quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, Automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires, tire-pressure 
measurers, speed checking apparatus for vehicles, 
diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
Connected bracelets [measuring instruments], Water 
quality TDS testing pen, Hygrothermograph, tool 
measuring instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, Teaching 
robots, laboratory robots, audiovisual teaching 
apparatus, chemistry apparatus and instruments, 
measuring devices, electric, inductors [electricity], 
Simulators for the steering and control of vehicles, 
probes for scientific purposes, Optical apparatus and 
instruments, microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, telescopes, 
USB cables for cellphones, telephone wires, electricity 
mains (materials for -) [wires, cables], data cables, 
USB cables, audio connection line;, electric adapter 
cables, electric wire harnesses for automobiles, 
semi-conductors, wafers for integrated circuits, 
chips [integrated circuits], Electronic control unit 
for automobiles, Conductors, electric, commutators, 
magnetic materials and devices, light-emitting diodes 
[LED], Power adapters, switches, electric, Electric 
plugs, Electric sockets, Electrical adapters, sensors, 
Motion sensors, Temperature sensors, Infrared 
sensors, humidity sensors, Door and window sensors, 
Light sensors, waterlogging and leak sensor, high 
speed charging plug, wireless switches, wall switches, 
smart switches, deconcentrator, sockets, plugs and 
other contacts [electric connections], touchscreen 
sensors, touch sensors, adapter plugs, alarm sensors, 
sensors for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, junction 
boxes [electricity], distribution consoles [electricity], 
connections for electric lines, connections, electric, 
parking sensors for vehicles, video screens, touch 
screens, Special anti-glare screen for laser projection 
television, remote control apparatus, Optical fibers 
[light conducting filaments], Heat regulating apparatus, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
Lightning rods, lightning arresters, electrolysers, Fire 
extinguishing apparatus, fire extinguishing apparatus 
for automobiles, apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical purposes, 
protective helmets, Protection devices for personal 
use against accidents, Protective masks, ski goggles, 
swimming goggles, swimming face masks, helmets for 
motorcyclists, goggles for scuba diving, ski glasses, 
snowboard helmets, underwater breathing apparatus, 
nose clips for swimming, protective clothing for wear by

ات, أجهــزة إضــاءة وّماضــة ]للتصويــر  ثالثيــة القوائــم للكامــري
ــر  ــاز التصوي ــأة لجه ــاس مهي ــيلفي, أكي ــات س [, عدس ي

ــرا�ف الفوتوغ
, أجهــزة وأدوات المســح, جهــاز قيــاس, كاشــف جــودة  ي

الفوتوغــرا�ف
الهــواء الخارجــي, أجهــزة القيــاس عــن بعــد, جهــاز تحليــل الهــواء, 
ات  مقيــاس الرطوبــة, كاشــفات االأشــعة تحــت الحمــراء, مــؤ�ش
ي إطــارات الســيارة, أجهــزة قياس 

أوتوماتيكيــة للضغــط المنخفــض �ف
طــارات, جهــاز فحــص �عــة المركبــات, جهــاز تشــخيص  ضغــط االإ
، ليــس لالأغــراض الطبيــة, االأســاور المتصلــة ]أدوات القيــاس[, 
قلــم اختبــار جــودة الميــاه إجمــاىلي المــواد المذابــة, مقيــاس 
ات درجــة  الرطوبــة, أدوات القيــاس, جهــاز قيــاس الضغــط, مــؤ�ش
 , ــرب ــات المخت ــم, روبوت ــات تعلي ــس, روبوت ــاز التدري ــرارة, جه الح
الكيميــاء,  أجهــزة وأدوات  البــ�ي,  الســمعي  التدريــس  جهــاز 
أجهــزة قيــاس كهربائيــة, محاثــات ]كهربــاء[, أجهــزة محــاكاة لتوجيــه 
ــة, االأجهــزة  ــات والتحكــم فيهــا, تحقيقــات لالأغــراض العلمي المركب
ــات[, أجهــزة  ة ]ب�ي ــة, المجاهــر, عدســات مكــرب واالأدوات الب�ي
ك  وأدوات لعلــم الفلــك, التلســكوبات, كبــالت ناقــل تتابعــي مشــرت
للهواتــف المحمولــة, أســالك الهاتــف, مــواد مصــادر الرئيســية للتيار 
ي ]أســالك وكبــالت[, كبــالت البيانــات, كبــالت ناقــل تتابعــي 

الكهربــا�أ
, أحزمــة  ي

ك, خــط اتصــال الصــوت, كابــالت المحــول الكهربــا�أ مشــرت
االأســالك الكهربائيــة للســيارات, أشــباه الموصــالت, رقائــق للدوائــر 
ونيــة  المتكاملــة, رقائــق ]دوائــر متكاملــة[, وحــدة تحكــم الكرت
 , ي

الكهربــا�أ التيــار  الت  مبــدِّ الكهربائيــة,  الموصــالت  للســيارات, 
ي 

ــا�أ ــة للضــوء ]ثن ــات الباعث المــواد واالأجهــزة المغناطيســية, الثنائي
ــس  ــة, المقاب ــح كهربائي ــة, مفاتي ــوالت الطاق ــوء[, مح ــث للض باع
الكهربائيــة, مآخــذ كهربائيــة, محــوالت كهربائية, مجســات, مجســات 
الحركــة, مجســات درجــة الحــرارة, مجســات االأشــعة تحــت الحمراء, 
مجســات الرطوبــة, مجســات البــاب والنافــذة, مستشــعرات الضــوء, 
مستشــعر التشــبع بالميــاه والتــرب, قابــس شــحن عــاىلي الرعــة, 
ــة, الغــري مكثفــة,  ــح ذكي ــط, مفاتي ــح الحائ ــح الســلكية, مفاتي مفاتي
الكهربائيــة[,  ]التوصيــالت  االأخــرى  االتصــال  ونقــاط  المقابــس 
أجهــزة استشــعار تعمــل باللمــس, مجســات اللمــس, مقابــس 
الحــرارة,  لتحديــد درجــة  التنبيــه, مجســات  محــول, مجســات 
مجســات الرقاقــة الحيويــة, مجســات التعــرف عــى الحركــة, لفائــف 
كهربائيــة, مربعــات التوصيــل ]كهربــاء[, لوحــات التوزيــع ]كهربــاء[, 
وصــالت للخطــوط الكهربائيــة, الوصــالت الكهربائيــة, مجســات 
ــس,  ــل باللم ــات تعم ــو, شاش ــات الفيدي ــيارات, شاش ــوف الس وق
ر, جهــاز  ف ــري ــون العــرض بالل شاشــة خاصــة مضــادة للوهــج لتلفزي
التحكــم عــن بعــد, أليــاف ب�يــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[, 
ــد  ــن بع ــم ع ــة للتحك ــات الكهربائي كيب ــرارة, الرت ــم الح ــاز تنظي جه
ــاءة,  ض ــا االإ ــل, عص ي للتبدي

ــا�أ ــاز كهرب ــة, جه ــات الصناعي ي العملي
�ف

, جهــاز اطفــاء حريــق,  ي
ــا�أ مانعــات الصواعــق, أجهــزة تحليــل كهرب

نتــاج االأشــعة  أجهــزة إطفــاء حريــق للســيارات, أجهــزة ومنشــآت الإ
ــزة  ــة, أجه ــوذات الواقي ــة, الخ ــراض الطبي ــس لالأغ ــينية ، ولي الس
حمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث, أقنعــة واقيــة, 
نظــارات تزلــج, نظــارات الســباحة, أقنعــة للســباحة, خــوذات 
لــج,  ف ي الدراجــات الناريــة, نظــارات للغطــس, نظــارات الرت لراكــىب
خــوذات الجليــد, جهــاز التنفــس تحــت المــاء, مشــابك أنــف 
ي يرتديهــا راكبــو الدراجــات الناريــة

للســباحة, المالبــس الواقيــة الــىت
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motorcyclists for protection against accident or injury, 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, anti-glare glasses, visors for helmets, snorkels, 
goggles, alarms, anti-theft warning apparatus, 
sound alarms, theft prevention installations, electric, 
Biometric fingerprint door locks, smart locks, peepholes 
[magnifying lenses] for doors, Electric door bells, Fire 
alarms, Smoke detectors, Water intrusion alarms, 
Digital door locks, Locks, electric, electronic access 
control systems for interlocking doors, Eyeglasses, 
Sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, battery 
chargers, Wireless charger, USB charger, portable power 
source (rechargeable batteries), chargers for car mobile 
phone, batteries, electric, for vehicles, Car battery, 
Automobile accumulator, Animated cartoons, Sports 
whistles, Decorative magnets, Electronic collars to 
train animals, egg-candlers, electrified fences, portable 
remote-controlled car retarders. 

صابــة, مالبــس للحمايــة مــن الحوادث  للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
شــعاع والحريــق, نظــارات مضــادة للوهــج, أقنعــة للخــوذات,  واالإ
ــر  ــاز تحذي ــذار, جه ــة, إن ــارات واقي ــس, نظ ــس للغط ــب التنف أنابي
, منشــآت منــع الرقــة  ي

نــذار الصــو�ت ضــد الرقــة, أجهــزة االإ
يــة, أقفــال ذكيــة, ثقــوب البــاب  الكهربائيــة, أقفــال االأبــواب البيومرت
ــة, الحريــق,  ة[ لالأبــواب, أجــراس االأبــواب الكهربائي ]عدســات مكــرب
أجهــزة كشــف الدخــان, أجهــزة إنــذار تــرب الميــاه, أقفــال أبــواب 
ونيــة  لكرت ي الوصــول االإ

رقميــة, أقفــال كهربائيــة, أنظمــة التحكــم �ف
لالأبــواب المتشــابكة, نظــارة طبيــة, نظــارة شمســيه, نظــارات ثالثيــة 
 , االأبعــاد, بطاريــات كهربائيــة, شــواحن البطاريــات, شــاحن الســل�ي
ــات  ــول )بطاري ــة محم ــدر طاق ك, مص ــرت ــي مش ــل تتابع ــاحن ناق ش
عــادة الشــحن), شــواحن هواتــف نقالــة للســيارة, البطاريات  قابلــة الإ
الســيارات,  بطاريــات  الســيارة,  بطاريــة  للســيارات,  الكهربائيــة 
الرســوم المتحركــة, صفــارات رياضيــة, مغناطيــس ديكــور, أطــواق 
ونيــة لتدريــب الحيوانــات, شــمعدانات فحــص البيــض, أســوار  إلكرت
ي يتــم التحكــم فيهــا عــن 

مكهربــة, مثبطــات الســيارة المحمولــة الــىت
بعــد. 

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41099 العالمة التجارية رقم :  41099

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SAP Beauty Company for 
cosmetics and nutritional supplements 

ات التجميل والمكمالت  ي لمستح�ف
كة ساب بيو�ت بإسم :  �ش

الغذائية 

Applicant Address: Nablus, Almeyah  Street, 
Public Housing/Mobile: 0592349006, Email: 
amanagreen2011@windowslive.com 

العنوان :  نابلس شارع المياه المساكن الشعبية/جوال: 
  com.windowslive@amanagreen2011 :0592349006،إيميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetic preparations for slimming purposes,  
Cosmetics, (Creams(Cosmetic), Creams (skin whitening), 
Creams for leather, Depilatory preparations, 
Disinfectant soap, Dyes (cosmetic) , Ethereal oils. 
Make up, Perfumery, Pomades for Cosmetic purposes, 
Shampoos, Soap 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل،  ات تجمي ــتح�ف ــف، مس ــات التنحي ــل لغاي ات تجمي ــتح�ف مس
ة، كريمــات للجلــد  كريمــات تجميليــة، كريمــات لتبييــض البــرش
ــاغ  ــر، أصب ــون مطه ــعر، صاب ــة الش ات إزال ــتح�ف ــوغ، مس المدب
الأغــراض  مراهــم  عطــور،  مكيــاج،  يــة،  أثري زيــوت  تجميليــة، 

التجميــل، شــامبو، صابــون 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Beauty بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41100 العالمة التجارية رقم :  41100

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials. surgical instruments and 
apparatus, electric massage apparatus for household 
purposes, foot massage equipment, electric massage 
armchairs, electric nasal irrigators, esthetic massage 
apparatus, massage apparatus, medical apparatus and 
instruments, sphygmotensiometers, Blood oxygen 
monitor, glucose meters, Medical oxygen generator, 
Medical instruments for moxibustion treatment, 
vibromassage apparatus, testing apparatus for 
medical purposes, fumigation apparatus for medical 
purposes, thermometers for medical purposes, pulse 
meters, body composition monitors, surgical robots, 
nanorobots for medical purposes, oral irrigators for 
use in dentistry, prosthetic instruments for dental 
purposes, dental apparatus and instruments, lasers for 
cosmetic purposes, blood pressure monitors, lasers for 
medical purposes, physiotherapy apparatus, electric 
acupuncture instruments, heart rate monitoring 
apparatus, LED masks for therapeutic purposes, air 
pillows for medical use, ear plugs [ear protection 
devices], hearing aids, hearing protectors, soporific 
pillows for insomnia, sanitary masks for medical 
purposes, respirators, bracelets for medical purposes, 
biomagnetic rings for therapeutic or medical purposes, 
feeding bottles, breast pumps, pacifiers for babies, 
baby feeding pacifiers, contraceptive apparatus,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراف  ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
ــة أو درز  ــواد خياط ، م ــري ــة، أدوات تجب ــنان اصطناعي ــون وأس وعي
ي 

الجراحيــة واالأجهــزة, جهــاز تدليــك كهربــا�أ االأدوات  الجــروح. 
ليــة, معــدات تدليــك القــدم, كــرا�ي التدليــك  ف لالأغــراض المرف
التدليــك  جهــاز  لالأنــف,  الكهربائيــة  الــري  أجهــزة  الكهربائيــة, 
ــس  ــة, مقايي ــزة واالأدوات الطبي ــك, االأجه ــاز التدلي , جه ــىي التجمي
ي الــدم, مــرت الجلوكــوز, 

ف �ف ضغــط الــدم, جهــاز مراقبــة االأكســج�ي
, االأدوات الطبيــة لعــالج ال�, جهــاز تدليك  ي ف الطــىب مولــد االأكســج�ي
از, جهــاز اختبــار لالأغــراض الطبيــة, جهــاز تبخــري لالأغــراض  ف باالهــرت
ــزة  ــض, أجه ــرت النب ــة, م ــراض الطبي ــرارة لالأغ ــن الح ــة, موازي الطبي
مراقبــة تكويــن الجســم, الروبوتــات الجراحيــة, روبتــات النانــو 
ي 

لالأغــراض الطبيــة, أجهــزة الــري عــن طريــق الفــم الســتخدامها �ف
طــب االأســنان, االأدوات االأطــراف الصناعيــة الأغــراض طب االأســنان, 
ــزة  ــل, أجه ــراض التجمي ر الأغ ف ــري ــنان, الل ــب االأس ــزة وأدوات ط أجه
ر لالأغــراض الطبيــة, جهــاز العــالج  ف قيــاس ضغــط الــدم, اللــري
ــدل  ــة مع ــاز مراقب ــة, جه ــر الكهربائي ب ــز باالإ ــي, أدوات الوخ الطبيع
ــة,  ــراض العالجي ــوء لالأغ ــث للض ي باع

ــا�أ ــة ثن ــب, أقنع ــات القل ب رصف
, ســدادات االأذن ]أجهــزة حماية  ي وســائد هوائيــة لالســتخدام الطــىب
االأذن[, مســاعدات للســمع, واقيــات ســمع, الوســائد المخــدرة 
ــة, أجهــزة التنفــس, أســاور  ــة لالأغــراض الطبي ــالأرق, أقنعــة صحي ل
لالأغــراض الطبيــة, حلقــات مغناطيســية حيويــة لالأغــراض العالجيــة 
أو الطبيــة, زجاجــات الرضاعــة, مضخــات الثــدي, لهايــات لالأطفــال, 
ــي  ــزرع الجراح ــل, ال ــع الحم ــاز من ــال, جه ــة االأطف ــات تغذي لهاي
ــة, أحزمــة البطــن, مشــايات بعجــالت  االصطناعــي, أطــراف صناعي
ــن ي يمك

ــىت ــات ال ــة, الروبوت ي ــيور تجبري ــة, س ــى الحرك ــاعدة ع للمس
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artificial surgical implants, artificial limbs, abdominal 
belts, wheeled walkers to aid mobility, orthopaedic 
belts, wearable walking assistive robots for medical 
purposes, orthopedic articles, elastic stockings for 
surgical purposes, compression garments, thread, 
surgical, suture materials. 

ــة, جــوارب  ي ــة, مفاصــل تجبري ي لالأغــراض الطبي
ي المــ�ش

ارتداؤهــا �ف
مطاطيــة الأغــراض جراحيــة, مالبــس الضغــط, خيــط جراحيــة, مــواد 

للخياطــة الجراحيــة. 

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41101 العالمة التجارية رقم :  41101

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. Lamps, automobile 
lights, Automotive indicator lights, Anti-glare device 
for automobile (lamp fittings), Lanterns for lighting, 
electric lamps, Electric torches, light bulbs, Lights for 
vehicles, Germicidal lamps for purifying air, ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, Cooking 
apparatus and installations, Electric cooking pots, 
[for household purposes], Kettles, electric, Induction 
cookers, autoclaves, electric, for cooking, Gas burners, 
Microwave ovens [cooking apparatus], Pressure 
cookers, electric, Roasting apparatus, Air fryers, Electric 
Baking Pan, Egg boilers, electric, Electric cups, Food 
steamers, electric, coffee brewers, steam oven, health 
pot, electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking stoves, 
bread toasters, kitchen ranges [ovens], heaters, electric, 
for feeding bottles, deep fryers, electric, bread-making 
machines, USB-powered cup heaters, soya milk making

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــي  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
والتجفيــف والتهويــة وتوريــد الميــاه واالأغــراض الصحيــة. مصابيــح, 
أضــواء الســيارات, أضــواء مــؤ�ش الســيارات, جهــاز مضــاد للوهــج 
مصابيــح  لالإضــاءة,  فوانيــس  المصبــاح),  )تركيبــات  للســيارات 
كهربائيــة, المشــاعل الكهربائيــة, المصابيــح الكهربائيــة, أضــواء 
للمركبــات, مصابيــح مبيــد للجراثيــم لتنقيــة الهــواء, مصابيــح 
ــح  ــة, مصابي ــراض الطبي ــت لالأغ ــجية ، ليس ــوق البنفس ــعة ف االأش
ــزة  ــتعلة, أجه ــاعل مش ــة, مش ــراض الطبي ــت لالأغ ــة ، ليس المعالج
ــة[,  لي ف ــراض المرف ــة ]لالأغ ــخ الكهربائي ي الطب

ــات, أوا�ف كيب ــي والرت الطه
غاليــات كهربائيــة, طباخــات بالتحريــض, االأوتــوكالف )طناجــر) 
الكهربائيــة للطبــخ, شــعالت غــاز, أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[, 
ــالة  ــة, مق ــاىلي هوائي ــص, مق ــاز تحمي ــة, جه ــط كهربائي ــدور ضغ ق
ــدر  ــة, ق ــواب كهربائي ــة, أك ــض كهربائي ــات بي ــة, غالي ف كهربائي ــرب خ
ــاء  ــار, وع ــرن البخ ــوة, ف ــع القه , مصان ي

ــا�أ ــام ، كهرب ــاري للطع بخ
محامــص  ليــة[,  ف المرف ]لالأغــراض  كهربائيــة  محمصــات  الصحــة, 
 , ف ــرب ــات الخ ــي, محمص ــد الطه ــة, مواق ــخ الكهربائي ي الطب

ــن, أوا�ف ب
لزجاجــات  كهربائيــة  ســخانات  ]االأفــران[,  المطبــخ  نطاقــات 
ــخانات  , س ف ــرب ــع الخ ــة, آالت صن ــة كهربائي ــاىلي عميق ــة, مق الرضاع
ــات صنــع حليــب ك, ماكين كأس تعمــل بطاقــة ناقــل تتابعــي مشــرت
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machines, electric, Lava rocks for use in barbecue grills, 
Refrigerators, refrigerating apparatus and machines, 
ice machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, ice-
cream making machines, Ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus, laundry dryers, electric, 
Extractor hoods for kitchens, air purifying apparatus 
and machines, filter cartridges for air purifiers, fans 
[air-conditioning], Air conditioners, Humidifiers, fabric 
steamers, air purifiers, Ventilation apparatus, filters 
for ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine preheater, 
air conditioner for automobiles, Automotive air purifier, 
Electric hair driers, Water heaters, heating apparatus, 
fog machines, Heating installations, Taps, Watering 
installations, automatic, radiators [heating], Sanitary 
apparatus and installations, toilets [water-closets], 
Steam facial apparatus [saunas], Hydromassage bath 
apparatus, Electric hot air hand dryers, Heaters for 
baths, Bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, Drinking water 
dispensers, Instant heating pipeline machine, Filters 
for water purifiers, water purifiers, kettles for filering 
water, electric sterilizer for milk bottle, disinfectant 
apparatus, Radiators, electric, pocket warmers, 
Lighters, Polymerisation installations. 

ي مشــاوي الشــواء, 
الصويــا ، كهربائيــة, صخــور الفــا لالســتخدام �ف

يــد, آالت وأجهــزة الجليــد, جهــاز تدفئــة  ثالجــات, أجهــزة وآالت الترب
وبــات الســاخنة والبــاردة, آالت صنــع االآيــس  يــد لتوزيــع المرش وترب
الهــواء[, مجففــات  ]تكييــف  التهويــة  كريــم, منشــآت وأجهــزة 
الغســيل الكهربائيــة, شــفاطات المطابــخ, أجهــزة وآالت لتنقيــة 
الهــواء, خراطيــش التصفيــة الأجهــزة تنقيــة الهــواء, مــراوح ]تكييــف 
هــواء[, مكيفــات الهــواء, المرطبــات, بواخــر النســيج, أجهــزة تنقيــة 
الهــواء, جهــاز تهويــة, مرشــحات الأجهــزة التهويــة, ســخان مروحــة, 
ــف,  ــاز التجفي ــة الهــواء, جه ــات تنقي ــف الهــواء, تركيب منشــآت تكيي
ــف  ــيارات, مكي ــرك الس ــبق لمح ف المس ــخ�ي ــة, التس ــالت الرطوب مزي
هــواء للســيارات, أجهــزة تنقيــة هــواء الســيارات, مجففــات الشــعر 
, ماكينــات الضبــاب,  ف الكهربائيــة, ســخانات ميــاه, جهــاز تســخ�ي
, تركيبــات ســقي أوتوماتيكيــة, مشــعات  تركيبــات التدفئــة, الصنابــري
كيبــات الصحيــة, مراحيــض ]خزانــات المياه[,  ]تدفئــة[, االجهــزة والرت
ــك  ــام التدلي ــاز حم ــار[, جه ــات البخ ــه ]حمام ــار للوج ــاز بخ جه
ــخانات  ــة, س ــاخن الكهربائي ــواء الس ــدي باله ــات االأي , مجفف ي

ــا�أ الم
للحمامــات, خــط رئيــ�ي للحمــام, منشــآت الحمــام, أجهــزة وآالت 
ــة  ــب التدفئ ــط أنابي ــة خ ب, آل ــرش ــاه ال ــات مي ــاه, موزع ــة المي تنقي
الفوريــة, فالتــر لتنقيــة الميــاه, أجهــزة تنقيــة الميــاه, غاليــات الميــاه 
ــر,  ــاز مطه ــب, جه ــة الحلي ي لزجاج

ــا�أ ــم كهرب ــاه, معق ــة المي لتنقي
ــات البلمــرة.  ــب, الوالعــات, تركيب ــات جي ــة, دفاي مشــعات كهربائي

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41102 العالمة التجارية رقم :  41102

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. 
Electric vehicles, Locomotives, Remote control vehicles, 
other than toys, vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail, Rearview mirrors, driverless cars [autonomous 
cars], self-driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, automobile 
hoods, automobile chains, automobile chassis, 
vehicle running boards, cars, motor cars, automobile 
bodies, bumpers for automobiles, shock absorbers for 
automobiles, signal arms for vehicles, air bags [safety 
devices for automobiles], brake pads for automobiles, 
cigar lighters for automobiles, ashtrays for automobiles, 
lug nuts for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, automobile 
wheel hubs, warning horns for automobiles, air 
pumps for automobiles, safety seats for use in cars, 
automobile spare wheel holders, electric motors for 
motor cars, axles and cardan shaft for motor vehicles, 
wheel rims [for automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, automobile 
windshields [windscreens], sun visors for automobiles, 
rearview mirrors for automobiles, direction signals 
for automobiles, doors for automobiles, spokes for 
automobiles, suspension springs for motor cars, petrol 
tank caps for motor cars, gearboxes for motor cars, 
mudguards for automobiles, wheel rims for automobiles, 
seats for automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering wheels for 
automobiles, anti-theft devices for motor cars, electric 
cars, torque converters for motor cars, automotive 
interior trim, motor car windows, automobile roof 
racks, automobile roof containers, luggage carriers 
for automobiles, automobile dashboards, fuel tanks 
[parts of land vehicles], protective rings for automobile 
wheel hubs, automobile engines, fitted vehicle covers 
for automobiles, shaped covers for motor cars, Steering 
wheel booster for automobile, steering wheel covers 
for automobiles, Automobile sunshade, Car radiator 
grille, License plate frame for automobiles, brakes for 
motor cars, body panels for vehicles, Push scooters 
[vehicles], Self-balancing electric unicycles, Bicycles, 
electric bicycles, Electric self-balancing car, electric 
scotters, self-balancing scooters, Pumps for bicycle 
tires, Aerial conveyors, Strollers, Carts, wheelchairs, 
sleighs [vehicles], Tires for vehicle wheels, Repair 
outfits for inner tubes, automobile tires, inner tubes 
for automobile tires, Aeronautical apparatus, machines 
and appliances, Civilian drones, Camera drones, 
delivery drones, air vehicles, Boats, diving bells, air 
pumps [vehicle accessories], safety seats for children,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
. مركبــات  ي

ي أو الجــوي أو المــا�أ المركبــات وأجهــزة النقــل الــرب
بخــالف   ، بعــد  عــن  التحكــم  مركبــات  القاطــرات,  كهربائيــة, 
ــاء أو  ــو أو الم ــرب أو الج ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق ــاب, مركب االألع
ــدون ســائق  ــة, ســيارات ب ــة الخلفي ــا الرؤي ــة, مراي الســكك الحديدي
القيــادة, مضخــات  ذاتيــة  القيــادة[, ســيارات  ذاتيــة  ]ســيارات 
هــواء للدراجــات الناريــة والســيارات, ســيارات ذات مقعــد )كارت), 
للمركبــات  الدفــع  آليــات  االأوتوماتيكيــة,  الموجهــة  المركبــات 
ــيارة,  ــكل الس ــيارات, هي ــل الس ــيارات, سالس ــة الس ــة, اغطي االأرضي
لوحــات تشــغيل الســيارة, ســيارات, ســيارات, أجســام الســيارات, 
ــارة  ــيارات, أذرع إش ــات للس ــص الصدم ــيارات, ممت ــدات للس مص
للمركبــات, أكيــاس هوائيــة ]أجهــزة أمــان للســيارات[, لبــادات 
مكابــح الســيارات, والعــات الســيجار للســيارات, منافــض الســجائر 
ــط  ــة لرب ــابك ُمكيَّف ــات, مش ــالت المركب ــل لعج ــيارات, صوامي للس
أجــزاء الســيارة بهيــكل الســيارات, محــاور عجــالت الســيارات, 
أبــواق تحذيــر للســيارات, مضخــات هــواء للســيارات, مقاعــد 
ــة  ــالت االحتياطي ــكات العج ــيارات, ماس ي الس

ــتخدام �ف ــان لالس أم
ــود  ــاور والعم ــيارات, المح ــة للس ــركات الكهربائي ــيارات, المح للس
كاردان للســيارات, إطــارات لعجــالت الســيارات, مســاحات الزجــاج 
االأمامــي ]للســيارات[, آليــات القابــض للســيارات, مقاعــد أمــان 
ــات  لالأطفــال للســيارات, الزجــاج االأمامــي للســيارات ]زجــاج المركب
ــة  ــة الخلفي ــا الرؤي ــيارات, مراي ــمس للس ــن الش ــة م ــي[, أقنع االأمام
للســيارات,  أبــواب  للســيارات,  االتجــاه  إشــارات  للســيارات, 
ــة  ــيارات, أغطي ــق للس ــض تعلي ــيارات, نواب ــعاعية للس ــان ش قضب
وس للســيارات, واقيــات  يــن للســيارات, علــب الــرت ف خزانــات البرف
ف للســيارات, إطــارات لعجــالت للســيارات, مقاعــد للســيارات,  الطــ�ي
الــرأس  مســاند  الســيارات,  ي 

�ف لالســتخدام  المقاعــد  أحزمــة 
ــة  ــزة مكافح ــيارات, أجه ــادة للس ــالت القي ــيارات, عج ــد الس لمقاع
ــدوران  ــزم ال ــوالت ع ــة, مح ــيارات كهربائي ــيارات, س ــة للس الرق
ــوف  ــيارات, رف ــذ الس ــيارات, نواف ــة للس ــارف داخلي ــيارات, زخ للس
ــة  ــالت االأمتع ــيارات, حام ــقف الس ــات س ــيارات, حاوي ــقف الس س
مــن  ]أجــزاء  الوقــود  خزانــات  الســيارات,  لوحــات  للســيارات, 
يــة[, حلقــات واقيــة لمحــاور عجــالت الســيارات,  المركبــات الرب
ــة  ــيارات, أغطي ــزة للس ــيارة المجه ــة الس ــيارات, أغطي ــركات الس مح
ــة  ــيارات, أغطي ــادة للس ــة القي ــود عجل ــيارات, مق ــكل للس ــى ش ع
د للســيارة,  عجلــة القيــادة للســيارات, مظلــة الســيارات, شــبكة المــرب
ــاكل  ــواح هي ــح للســيارات, أل إطــار لوحــة ترخيــص الســيارات, مكاب
ــة  ــة أحادي ــات[, دراجــات كهربائي الســيارات, دراجــات الدفــع ]مركب
التــوازن ذاتيــة, دراجــات, دراجــات كهربائيــة, ســيارة كهربائيــة ذاتيــة 
التــوازن, الدراجــات البخاريــة الكهربائيــة, دراجــات بخاريــة التــوازن 
طــارات الدراجــات, الناقــالت الهوائيــة, عربــات  , مضخــات الإ ي

الــذا�ت
ــارات  ــات[, إط ــة ]مركب ــة, مزلق ــرا�ي المتحرك ــات, الك ــال, عرب االأطف
ــارات  ــة, إط ــب الداخلي ــالح لالأنابي ــس إص ــات, مالب ــالت المركب عج
طــارات الســيارات, أجهــزة وآالت  الســيارات, أنابيــب داخليــة الإ
ــدون  ــرات ب ــة, طائ ــار مدني ــدون طي ــرات ب ان, طائ ــري ــزة الط وأجه
ــة,  ــات الجوي ــار, المركب ــدون طي ــل ب ــرات توصي ا, طائ ــري ــار للكام طي
القــوارب, أجــراس الغــوص, مضخــات الهــواء ]ملحقــات الســيارة[, 
مقاعــد أمــان لالأطفــال ، للســيارات, أغطيــة مقاعــد المركبــات,
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for vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, 
windshield wipers, anti-glare devices for vehicles, head-
rests for vehicle seats. 

ــة  ــا جانبي ــيارات, مراي ــة للس ــد الرق ــزة ض ــات, أجه ــاث المركب أث
ــاج  ــحات الزج ــات, ماس ــج للمركب ــة للتوه ــزة مانع ــيارات, أجه للس
الــرأس  للســيارات, مســاند  للتوهــج  أجهــزة مضــادة  االأمامــي, 

لمقاعــد الســيارة. 

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41103 العالمة التجارية رقم :  41103

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious, 
metals or coated therewith, not included in other 
classes, jewellery. Precious stones, horological and 
chronometric instruments. Precious metals, unwrought 
or semi-wrought, Boxes of precious metal, Jewelry 
boxes, Key chains of precious metal, Charms for 
key rings, Works of art of precious metal, Figurines 
of precious metal, jade carving artworks, Medals, 
prize cups of precious metals / trophies of precious 
metals, rings [jewelry], Jewelry, necklaces [jewelry], 
jewellery, including imitation jewellery and plastic 
jewellery, Watches, Watch bands, Clocks and watches, 
electric, Presentation boxes for watches, Chronometric 
instruments, clocks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ــرى،  ــات أخ ي فئ

ــواردة �ف ــري ال ــا، غ ــة به ــة أو المطلي ــادن نفيس مع
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 
قيــاس الوقــت الدقيقــة. معــادن نفيســة ، غــري مشــغولة أو نصــف 
مشــغولة, علــب مــن معــادن نفيســة, علــب المجوهــرات, سالســل 
ــح,  ــل المفاتي ة لسالس ــري ــىي صغ ــة, ح ــادن نفيس ــن مع ــح م مفاتي
اعمــال فــن المعــادن النفيســة, تماثيــل مــن معــادن نفيســة, نحــت 
ــز مــن المعــادن  ــة, ميداليــات, كــؤوس الجوائ أعمــال الَيْشــم الفني
]مجوهــرات[,  خواتــم  النفيســة,  المعــادن  جوائــز   / النفيســة 
ي ذلــك 

مجوهــرات, قــالدات ]مجوهــرات[, المجوهــرات ، بمــا �ف
ــوار  ــاعات, س ــتيكية, س ــرات البالس ــدة والمجوه ــرات المقل المجوه
عــرض  كهربائيــة, صناديــق  ســاعات, ســاعات وســاعات حائــط 

ــط.  ــاعات حائ ــت, س ــاس الوق ــاعات, أدوات قي للس
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Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41104 العالمة التجارية رقم :  41104

Class: 15 ي الصنف :   15
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Musical instruments. pianos, musical instruments, 
stringed musical instruments, horns [musical 
instruments], guitars, electronic musical instruments, 
tuners for musical instruments, bags specially adapted 
for holding musical instruments, musical boxes, stands 
for musical instruments, straps for musical instruments, 
keyboards for musical instruments, mutes for musical 
instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آالت موســيقية. البيانــو, آالت موســيقية, االآالت الموســيقية الوترية, 
ونيــة,  لكرت أبــواق ]آالت موســيقية[, القيثــارات, االآالت الموســيقية االإ
ــل  ــا لحم ــأة خصيص ــب مهي ــيقية, حقائ ــالآالت الموس ــات ل المضبط
لــالآالت  مناصــب  الموســيقية,  الصناديــق  الموســيقية,  االآالت 
الموســيقية, أحزمــة لــالآالت الموســيقية, لوحــات المفاتيــح لــالآالت 

ــيقية.  ــالآالت الموس ــوت ل ــات الص ــيقية, مخفف الموس

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41105 العالمة التجارية رقم :  41105

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, artists 
materials, paint brushes, typewrites and office requisites 
(except furniture), instructional and teaching material 
(except apparatus), plastic materials for packing (not 
included in other classes), printers type, printing 
blocks. Paper, paper for bags and sacks, copying paper 
[stationery], papers for painting and calligraphy, Toilet 
paper, Towels of paper, Paper coasters, kitchen paper, 
packing cardboard, signboards of paper or cardboard, 
Note books, Stickers [stationery], envelopes, 
calendars, Decorative stickers for cars, Figurines of 
papier mâché, Printed publications, Posters, books, 
Newsletters, periodicals, Pictures, Apparatus for 
mounting photographs, Boxes of paper or cardboard, 
Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging, Garbage bags of paper or of plastics, Office 
requisites, except furniture, stapling presses [office 
requisites], paper shredders for office use, Stationery, 
ink, inkstands, Stamps [seals], inkpad, pens [office 
requisites], Writing materials, Refills for gel rooler pens, 
Adhesive bands for stationery or household purposes, 
adhesives [stationery], Pantographs [drawing 
instruments], drawing instruments, Drawing materials, 
typewriters, electric or non-electric, typewriter ribbons, 
Teaching materials [except apparatus], Blackboards, 
LCD Blackboards, small blackboards, Tailors› chalk, 
Architects› models. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب،  ــد الكت ــواد تجلي ــات، م ــرى، المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية، م ــة، القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ــان  ي الده

ــرا�ش ، ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة، م لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
أو التلويــن، االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبية)عــدا االأثــاث)، مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)، م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
ي فئــات أخــرى)، حــروف الطباعــة، الكلتشــيهات 

)غــري الــواردة �ف
الــورق  نســخ  كيــاس,  واالأ للحقائــب  ورق  ورق,  )الراســمات). 
ــن  ــف م ــت, مناش ــط, ورق توالي ــم والخ ــية[, أوراق للرس ]القرطاس
ــات  ــة, الفت ــون التعبئ ــخ, كرت ــورق, ورق المطب ــون ال ــورق, صح ال
مــن الــورق أو الكرتــون, دفاتــر المالحظــات, ملصقــات ]قرطاســية[, 
مغلفــات, تقاويــم, ملصقــات زينــة للســيارات, هيــاكل مــن الــورق 
ات  المعجــن, المنشــورات المطبوعــة, ملصقــات, الكتــب, النــرش
ــن  ــب م ــور, عل ــب الص كي ــاز لرت ــور, جه ــات, الص ــة, الدوري خباري االإ
الــورق أو الكرتــون, أكيــاس ]مغلفــات وأكيــاس[ مــن الــورق أو 
ــتيك,  ــورق أو البالس ــن ال ــة م ــاس قمام ــف, أكي ــتيك للتغلي البالس
مســتلزمات المكتــب ، باســتثناء االأثــاث, مكابس التدبيــس ]متطلبات 
ادوات   ,] ي المكتــىب ]لالســتخدام  الــورق  تقديــد  آالت  المكتــب[, 
, أقــالم  ة, الطوابــع ]االأختــام[, ختامــات تحبــري , محــرب مكتبيــة, حــرب
]متطلبــات المكتــب[, مــواد الكتابــة, عبــوات أقــالم الجــل الــدوارة 
ــواد  ــة, م لي ف ــراض المرف ــية أو لالأغ ــة للقرطاس ــة الصق ط ــر[, أ�ش ]رول
الصقــة ]قرطاســية[, بنتوغــراف )أدوات نســخ التصاميــم والرســوم) 
 ، كاتبــة  آالت  الرســم,  مــواد  الرســم,  أدوات  الرســم[,  ]أدوات 
ائــط االآلــة الكاتبــة, المــواد التعليميــة  كهربائيــة أو غــري كهربائيــة, �ش
ــبورات  ــبورات, س ــس[ س ــواح تدري ــبورة ]أل ــزة[, س ــتثناء االأجه ]باس
]ألــواح تدريــس[ شاشــة العــرض البلــوري الســائل, ســبورات ]ألــواح 

 . ف ــ�ي ــاذج المعماري , نم ف ــ�ي ــري الخياط ة, طباش ــري ــس[ الصغ تدري
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Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, and not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and traveling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery. Leather, unworked or semi-worked, Bags, 
Pocket wallets, Backpacks, Trunks [luggage], Shopping 
bags, children›s bags, bags for sports, leather trimmings 
for furniture, Reins for guiding children, leather thongs, 
Umbrellas, Walking sticks, Harnesses for animals, 
Clothing for pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المدبوغــة  الجلــود  وتقليــد  المدبوغــة  الجلــود 
ي فئــات أخــرى، جلــود 

المصنوعــة مــن هــذه المــواد غــري الــواردة �ف
الحيوانــات الخــام أو المدبوغــة، الصناديــق والحقائــب الســفرية، 
الحيوانــات  الســياط وأطقــم   ، المظــالت والشــما�ي والعــىي
والــروج. جلــود مصنعــة أو شــبه مصنعــة, حقائــب, محافــظ 
الجيــب, حقائــب ظهــر, صناديــق ]أمتعــة[, أكيــاس التســوق, حقائب 
االأطفــال, حقائــب رياضيــة, زخــارف جلديــة لالأثــاث, أعنــة لتوجيــه 
, أطقــم حيوانــات,  ي

االأطفــال, ســيور جلديــة, مظــالت, عــىي المــ�ش
ــة.  ــات االأليف ــس للحيوان مالب

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41107 العالمة التجارية رقم :  41107

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, yard 
33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, 
China 

.006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل  العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي كي رود، هايديان ديسرت كسري

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Household or kitchen utensils containers (not of precious 
metal or coated therewith), combs and sponges, brushes ( 
except paint brushes), brush-making material articles for 
cleaning purpose, steelwool, unworked or semi-worked glass

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وللمطبــخ   ، ىلي ف المــرف لالســتعمال  أوعيــة  و  ي 

وأوا�ف أدوات 
)ليســت مــن معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا)، أمشــاط و 
ــواد  ــان)، م ــن أو الده ي التلوي

ــرا�ش ــدا ف ي )ع
ــرا�ش ــفنج ف أس

ــري ــاج غ ، زج ــىي ــلك ج ــف، س ، أدوات تنظي ي
ــرا�ش ــع الف صن
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(except glass used in building), glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. place mats, not 
of paper or textile, Utensils for household purposes, Kitchen 
utensils, Tableware, other than knives, forks and spoons, 
bottle openers, electric or non-electric, Filters for household 
purposes, cooking pots, Household glassware, including 
cups, dishes, kettles and jars, Ceramics for household 
purposes, porcelain imitations, Works of art of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass, Crystal art craft, 
Drinking vessels, Insulating cups, tea sets, coffee sets, Toilet 
utensils, Deodorizing apparatus for personal use, Drying 
racks for laundry, Dispensers for hand cleaners, domestic, 
toothbrush holders, scalp scratchers, sieves [household 
utensils], trash cans, Perfume burners, Aromatic oil diffusers, 
other than reed diffusers, electric and non-electric, Combs, 
Brushes, electric brushes, except parts of machines, Material 
for brush-making, Toothbrushes, electric, Heads for electric 
toothbrushes, Toothbrushes, Electric oral irrigators, 
Toothpicks, floss for dental purposes, Cosmetic utensils, 
Make-up removing appliances, Facial cleansing instrument, 
Thermally insulated containers for food, insulating flasks, 
Reusable ice cubes, Ice cube molds, Cleaning instruments, 
hand-operated, gloves for household purposes, Lint 
removers, electric or non-electric, Mops, mops for sweepers, 
non-electric carpet cleaners, mop heads, rags for cleaning, 
Glass, unworked or semi-worked, except building glass, 
crystal [glassware], Mangers for animals, Litter boxes for 
pets, Electronic pet waterers, Filters for electronic pet 
waterers, feeding vessels for pets, animal activated animal 
feeders, cages for household pets, Indoor terrariums [plant 
cultivation], indoor aquaria, indoor terrariums [vivariums], 
Electric devices for attracting and killing insects, Mosquito-
repellent apparatus, dust mite controllers, Plug-in diffusers 
for mosquito repellents, ultrasonic pest repellers. 

مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول )عــدا الزجــاج المســتعمل 
ي خزفيــة 

ي وأوا�ف
ي خــزف صيــىف

ي زجاجيــة و أوا�ف
)، أوا�ف ي

ي المبــا�ف
�ف

ــورق  ــات أخــرى. المفــارش ، ليســت مــن ال ي فئ
غــري واردة �ف

ليــة, أدوات المطبــخ, أدوات  ف ي لالأغــراض المرف
أو النســيج, أوا�ف

فتاحــات  والمالعــق,  والشــوك  ف  الســكاك�ي عــدا  المائــدة 
الزجاجــات ، كهربائيــة أو غــري كهربائيــة, مرشــحات لالأغــراض 
ي 

ــا �ف ــة ، بم لي ف ــة المرف ي الزجاجي
ــخ, االأوا�ف ي الطب

ــة, أوا�ف لي ف المرف
اميك  كــواب واالأطبــاق والغاليــات والجــرار, ســري ذلــك االأ
ــن  ــة م ــال الفني ــد, االأعم ــزف المقل ــة, الخ لي ف ــراض المرف لالأغ
ف أو الزجــاج, حرفــة  ف أو الخــزف أو الخــزف أو الطــ�ي البورســل�ي
ب, أكــواب عازلــة, أطقــم  فــن الكريســتال, أوعيــة الــرش
ي تواليــت, جهــاز إزالــة الروائــح 

الشــاي, أطقــم القهــوة, أوا�ف
, منــا�ش تجفيــف الغســيل,  الكريهــة لالســتخدام الشــخىي
ــدي, حامــالت فرشــاة االأســنان,  ــة لالأي لي ف ــف مرف ــة ت�ي أوعي
ليــة[, صناديــق  ف ي مرف

خــدش لفــروة الــرأس, غرابيــل ]أوا�ف
ات الزيــوت  نفايــات, حارقــات للطيــب أو العطــور, نــا�ش
ات القصــب ، كهربائيــة وغــري كهربائية,  العطريــة ، عــدا نــا�ش
الكهربائيــة ، باســتثناء أجــزاء  الفــرش  الفــرش,  أمشــاط, 
ــة,  ــرَش أســنان كهربائي ــع الفرشــاة, ُف مــن االآالت, مــادة لصن
ــزة  ــنان, أجه ــرش االس ــة, ف ــنان الكهربائي ــرش االأس رؤوس ف
الــري الكهربائيــة للفــم, نكاشــات أســنان, خيــوط لالأســنان, 
زالــة المكيــاج, أداة تنظيــف الوجــه,  ي التجميــل, أدوات الإ

أوا�ف
ــات  ــة, مكعب ــر عازل ــة, قواري ــاً لالأغذي ــة حراري ــات معزول حاوي
ــج,  ــات الثل ــب مكعب ــتخدام, قوال ــادة االس ع ــة الإ ــج قابل ثل
ليــة,  ف أدوات تنظيــف تــدار باليــد, قفــازات لالأغــراض المرف
ممســحة,  كهربائيــة,  غــري  او  كهربائيــة   ، الوبــر  مزيــالت 
الكهربائيــة,  غــري  الســجاد  منظفــات  للكنــس,  المماســح 
ــغول أو  ــري مش ــاج غ ــف, زج ــرق للتنظي ــحة, خ رؤوس ممس
ي 

[, الكريســتال ]االأوا�ف ي
شــبه مشــغول ]بإســتثناء زجــاج المبــا�ف

الزجاجيــة[, معالــف للحيوانــات, صناديــق قــش للحيوانــات 
ونيــة, مرشــحات  لكرت ليــة, ســقاية الحيوانــات االأليفــة االإ ف المرف
ــة  ــة تغذي ــة, أوعي وني لكرت ــة االإ ــات االأليف ــقايات الحيوان لس
ي ينشــطها 

للحيوانــات االأليفــة, مغذيــات الحيوانــات الــىت
مــر�ب  ليــة,  ف المرف االأليفــة  للحيوانــات  أقفــاص  الحيــوان, 
يــة ]لرعايــة النباتــات[, أحــواض داخليــة,  داخــىي لالأحيــاء الرب
يــة, أجهــزة كهربائيــة لجــذب وقتــل  مــر�ب داخــىي لالأحيــاء الرب
ات, جهــاز طــارد البعــوض, أجهــزة تحكــم عــث  الحــرش
ــدات  ــوض, مبي ــرد البع ــاء لط ــل بالكهرب موص ــار, نا�ش الغب

ــة.  ــوق الصوتي ــات ف ــات بالموج االآف
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Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41108 العالمة التجارية رقم :  41108

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. Fabric, fabric imitating 
animal skins, Gummed cloth, other than for stationery 
purposes, non-woven textile fabrics, filtering materials 
of textile, brocade, printers› blankets of textile, Towels 
of textile, Cloths for removing make-up, Sheets [textile], 
sleeping bags, bed linen, Household linen, Tablemats 
of textile, tablecloths, not of paper, curtains of textile 
or plastic, Fitted toilet lid covers of fabric, Marabouts 
[cloth], Hada [traditional ceremonial or offering fabric 
made of silk], Flags of textile or plastic, banners of 
textile or plastic, Shrouds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات أخــرى، أغطيــة 

المنســوجات ومنتجــات النســيج غــري واردة �ف
ــاش  ــات, قم ــود الحيوان ــد جل ــيج يقل ــاش, نس ــد. قم االأ�ة والموائ
شــمعي ، بخــالف االأغــراض المكتبيــة, أقمشــة غري منســوجة, ترشــيح 
ــة,  ــوجات المطبوع ــن المنس ــات م ــاج, بطاني ــيج, الديب ــواد النس م
زالــة المكيــاج, أوراق ]نســيج[,  مناشــف مــن النســيج, أقمشــة الإ
ــارش  ــة, مف لي ف ــات المرف ــر, المفروش ــة الري ــوم, أغطي ــاس الن أكي
مــن المنســوجات, مفــارش المائــدة وليــس مــن الــورق, ســتائر 
مــن النســيج أو البالســتيك, أغطيــة المرحــاض مــزودة بأغطيــة مــن 
القمــاش, المرابــط ]قمــاش[, الهــدى ]أقمشــة إحتفاليــة تقليديــة أو 
للعــرض مصنوعــة مــن الحريــر[, أعــالم نســيج أو بالســتيك, الفتــات 

ــان.  مــن المنســوجات أو البالســتيك, أكف
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Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, Footwear, headgear. Clothing, Ready-
made clothing, Tee-shirts, coats, Bath robes, Layettes 
[clothing], babies› pants [underwear], Bathing suits, 
motorists› clothing, Waterproof clothing, raincoats, 
Masquerade costumes, Footwear, Sports shoes, 
headbands [clothing], headwear, Hosiery, sweat-
absorbent socks, Gloves [clothing], riding gloves, Scarfs, 
Neckties, Girdles, Chasubles, Sashes for wear, Shower 
caps, Sleep masks, Wedding dresses, Hairdressing 
capes, Steam eye mask. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس ولبــاس القــدم وأغطيــة الــرأس. مالبــس, المالبــس 
ــة  ت), المعاطــف, أردي ي شــري

ة )�ت الجاهــزة, قمصــان بأكمــام قصــري
ــة[,  ــس داخلي ــال ]مالب ــل االأطف ــس[, �اوي ات ]مالب ــرت ــام, س الحم
بدلــة ســباحة, مالبــس ســائقي الدراجــات, مالبــس مضــادة للمــاء, 
رياضيــة, عصابــات  أحذيــة  االأحذيــة,  تنكريــة,  ازيــاء  معاطــف, 
ــرق,  ــة للع ــوارب الماص ــوارب, الج ــرأس, الج ــة ال ــس[, أغطي ]مالب
العنــق,  قفــازات ]مالبــس[, قفــازات ركــوب, أوشــحة, ربطــات 
ــتحمام,  ــات االس ــداء, قبع ــري لالرت ــن, الزنان ــدات, رداء الكاه المش
ــاع  ــعر, قن ــف الش ــاءات تصفي ــاف, عب ف زف ــات�ي ــوم, فس ــة الن أقنع

ــار.  ف بالبخ ــ�ي الع

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41110 العالمة التجارية رقم :  41110

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Games and playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for Christmas 
trees. Games, Apparatus for games, Electronic game 
machines for education of children, Heat sink for 
handheld game console, hand-held consoles for 
playing video games, Slides [playthings], Kites, Rocking 
horses, Drones [toys], Toy robots, Building blocks 
[toys], Stuffed toys, scooters [toys], Toys, Scale model 
vehicles, Carnival masks, Dolls, Smart toys, Toy figures, 
Children Bicycle (not of transportation facility), Toys for 
household pets, Puzzles, hand operated, Jigsaw puzzles, 
Rubik›s cube, Radio-controlled scale model vehicles, 
Toy models, Collectible toy figures, Air drumstick, 
baby gyms, Playing cards, Chess, chess games, pumps 
specially adapted for use with balls for games, Playing 
balls, rackets, Body-building apparatus, Treadmills, 
archery implements, electronic targets, Machines for 
physical exercises, skis, skateboards, climbers› harness, 
Hunting game calls, Swimming pools [play articles], 
synthetic rubber racetracks, Gloves for games, Knee 
guards [sports articles], protective paddings [parts of 
sports suits, swimming rings, In-line roller skates, ice 
skates, Ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery, Christmas trees of synthetic 
material, fishing tackle, Twirling batons, Sweatbands 
[sports articles], Camouflage screens [sports articles], 
Scratch cards for playing lottery games. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واالأدوات  الجمنازيــة  الرياضــة  أدوات  اللعــب،  وأدوات  اللعــب 
ي فئــات أخــرى، زينــة لشــجرة عيــد الميــالد. 

الرياضيــة غــري الــواردة �ف
لتعليــم  ونيــة  لكرت االإ االألعــاب  آالت  لالألعــاب,  أجهــزة  ألعــاب, 
ي االألعــاب المحمولــة, 

االأطفــال, بالوعــة الحــرارة لوحــدة التحكــم �ف
ائــح ]اللعب[,  أجهــزة محمولــة باليــد لتشــغيل ألعــاب الفيديــو, الرش
الطائــرات الورقيــة, أحصنــة خشــبية هــزازة, طائــرات بــدون طيــار 
]ألعــاب[, لعبــة الروبوتــات, كتــل بنــاء ]ألعــاب[, اللعــب المحشــوة, 
الدراجــات البخاريــة )ســكوتر) ]ألعــاب[, ألعــاب االأطفــال, المركبــات 
ــاب  ــى, ألع ــال, الدم ــة كرنف ــع, أقنع ــاق واس ــى نط ــة ع النموذجي
ــائل  ــن وس ــت م ــال )ليس ــات االأطف ــة, دراج ــخصيات لعب ــة, ش ذكي
ــد,  ــل بالي ــاز تعم ــة, ألغ لي ف ــة المرف ــات االأليف ــب للحيوان ــل), لع النق
ة يتــم  بانورامــا االألغــاز, مكعــب روبيــك, مركبــات نموذجيــة صغــري
ــن  ــة يمك ــخصيات لعب ــة, ش ــاذج لعب ــد, نم ــن بُع ــا ع ــم فيه التحك
ب الهــواء, نــوادي االأطفــال, لعــب الــورق, شــطرنج,  جمعهــا, مــ�ف
ــع  ــتخدام م ــا لالس ــف خصيًص ــات تتكي ــطرنج, مضخ ــاب الش ألع
الكــرات المخصصــة لالألعــاب, لعــب الكــرات, مضــارب, جهــاز 
ونيــة, آالت  بنــاء الجســم, المطاحــن, أدوات الرمايــة, أهــداف إلكرت
 , ف ــلق�ي ــة المتس ــج, أحزم ل ف ــواح الرت ــات, أل ــة, الزالج ــن البدني للتماري
مكالمــات لعبــة الصيــد, حمامــات الســباحة ]مقــاالت اللعــب[, 
]مقــاالت  الركبــة  واقيــات  لالألعــاب,  قفــازات  صناعــي,  مطــاط 
رياضيــة[, حشــوات واقيــة ]أجــزاء مــن البــدالت الرياضيــة[, حلقــات 
ــجار  ــة الأش ــة, زين ــات الجليدي ــة, الزالج ــات مضمن ــباحة, زالج الس
عيــد الميــالد مــا عــدا االأضــواء والشــموع والحلويــات, أشــجار عيــد 
الميــالد مــن المــواد االصطناعيــة, عــدة الصيــد, تدويــر الهــراوات, 
التمويــه  شاشــات  رياضيــة[,  ]مقــاالت  رياضيــة  رأس  عصابــات 
ــب.  ــاب اليانصي ــب ألع ــدش للع ــات الخ ــة[, بطاق ــاالت رياضي ]مق
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Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising business management, business 
administration office functions. Advertising, Publicity, 
Publicity material rental, Rental of advertising 
space, Rental of advertising time on communication 
media, Publicity agencies, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, 
Demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes, providing business 
information via a website, Providing business 
information, Opinion polling, Price comparison services, 
Business research, Public relations, Commercial 
or industrial management assistance, Commercial 
information and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, marketing, Import-export 
agency services, Sales promotion for others, auctions, 
provision of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services, employment agency services, 
Systemization of information into computer databases, 
Arranging subscriptions to telecommunication services 
for others, Book-keeping, Rental of vending machines, 
Sponsorship search, Rental of sales stands, wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشــاط  خدمــات الدعايــة واالإ
. دعايــة وإعــالن, شــهرة اعالميــة, تأجــري المــواد الدعائيــة,  ي المكتــىب
عــالن عــى وســائل  تأجــري مســاحات إعالنيــة, تأجــري وقــت االإ
االتصــال, وكاالت دعايــة, عــرض المنتجــات عــى وســائط االتصــال 
الأغــراض البيــع بالتجزئــة, عــرض المنتجــات, استشــارات بخصــوص 
الأغــراض  المعــارض  تنظيــم   , ي

عــال�ف االإ االتصــال  اتيجيات  اســرت
اف عــى مخططــات  �ش تجاريــة أو دعائيــة, تنظيــم وتشــغيل واالإ
الــوالء وخطــط الحوافــز, توفــري المعلومــات التجاريــة عــرب موقــع 
نــت, توفــري المعلومــات التجاريــة, اســتطالع الــرأي,  نرت عــى شــبكة االإ
خدمــات مقارنــة االأســعار, البحــوث التجاريــة, عالقــات عامــة, 
دارة التجاريــة أو الصناعيــة, المعلومــات والمشــورة  ي االإ

المســاعدة �ف
دارة  االإ المســتهلك[,  استشــارات  ]محــل  ف  للمســتهلك�ي التجاريــة 
, تســويق, خدمــات وكاالت  خيــص ســلع وخدمــات الغــري التجاريــة لرت
اد والتصديــر, ترويــج المبيعــات لالآخريــن, المــزادات, توفــري  االســتري
ي وبائعــي الســلع والخدمــات, خدمــات  نــت لمشــرت نرت ســوق عــرب االإ
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر, 

وكاالت التوظيــف, تنظيــم المعلومــات �ف
ــر,  , مســك الدفات ي خدمــات االتصــاالت للغــري

اكات �ف ترتيــب االشــرت
تأجــري آالت البيــع, بحــث الكفــاالت, تأجــري منصــات البيــع, خدمــات 
ــة  ــة والصحي ــة والبيطري ات الصيدالني ــتح�ف ــة للمس ــع بالجمل البي
ات  والمســتلزمات الطبيــة, خدمــات البيــع بالتجزئــة للمســتح�ف

ــة.  ــتلزمات الطبي ــة والمس ــة والصحي ــة والبيطري الصيدالني
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. Providing information relating to insurance, 
insurance brokerage, insurance underwriting, 
Providing financial information, financial evaluation 
[insurance, banking, real estate], lease-purchase 
financing, financial management, Automobile lease 
financing, instalment loans, Land vehicle credit sale 
(Financing lease), loans [financing], e-wallet payment 
services, art appraisal, real estate brokerage, financial 
customs brokerage services, surety services, charitable 
fund raising, fiduciary, lending against security. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، الشــؤون التمويليــة، الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي
ســمرة   , ف بالتأمــ�ي المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم  العقاريــة. 
ــم  ــة, التقيي ــات المالي ــم المعلوم , تقدي ف ــ�ي ــاب التأم , اكتت ف ــ�ي التأم
اء,  ــرش ــار وال يج ــل االإ ــارات[, تموي ــوك ، العق ف ، البن ــ�ي ــاىلي ]التأم الم
ادارة ماليــة, تمويــل إيجــار الســيارات, قــروض التقســيط, بيــع 
), قــروض ]تمويــل[,  ائتمــان المركبــات االأرضيــة )عقــد إيجــار تمويــىي
ونيــة, تقييــم الفــن, الســمرة  لكرت خدمــات دفــع المحفظــة االإ
العقاريــة, خدمــات الوســاطة الماليــة الجمركيــة, خدمــات الضمــان, 
قــراض بضمان.  يــة, مستشــار توزيــع أصــول, االإ جمــع االأمــوال الخري
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building construction; repair; installation services. 
Providing information relating to repairs, construction 
consultancy, plumbing, construction, mining extraction, 
Upholstering, cleaning of buildings, heating equipment 
installation and repair, installation, maintenance and 
repair of computer hardware, installation and repair

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــع. توف ــب أو التجمي كي ــات الرت ــالح وخدم ص ي واالإ

ــا�ف ــاء المب إنش
ــباكة,  ــاء, الس ــارات البن ــات, استش صالح ــة باالإ ــات المتعلق المعلوم
, تركيــب  ي

ــا�ف ــد, تنظيــف المب ــن, تنجي ــاء, اســتخراج التعدي اعمــال بن
معــدات التدفئــة وإصالحهــا, تركيــب وصيانــة وإصــالح أجهــزة 
الكمبيوتــر, تركيــب وإصــالح أجهــزة التكييــف, تركيــب وإصــالح 
االأجهــزة الكهربائيــة, تركيــب معــدات المطبــخ, قمــع التداخــل
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of air-conditioning apparatus, electric appliance 
installation and repair, kitchen equipment installation, 
interference suppression in electrical apparatus, motor 
vehicle maintenance and repair, vehicle breakdown 
repair services, vehicle battery charging, Vehicle 
repair services, photographic apparatus repair, safe 
maintenance and repair, re-tinning, tyre balancing, 
furniture maintenance, Cleaning of clothing, leather 
care, cleaning and repair, sterilization of washing 
machine, disinfecting, vermin exterminating, other 
than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry, elevator installation and repair, burglar alarm 
installation and repair, shoe polishing, telephone 
installation and repair, parasol repair, restoration of 
works of art, tuning of musical instruments, swimming-
pool maintenance, Rental of drainage pumps, repair 
of power lines, hand tools repair, jewellery repair, 
installation and repair of entertainment and sports 
facilities, Rental of dishwashing machines, Luggage 
repair, binoculars repair, toys or dolls repair, Cell phone 
battery renewal services, Cell phone back cover renewal 
services, Cell phone screen cover renewal services, 
repair of apparatus and devices for games, computers 
repair, fire alarms repair and maintenance, cell phone 
repair, repair and maintenance of smartphones, cell 
phone battery charging services. 

خدمــات  المركبــات,  وإصــالح  صيانــة  الكهربائيــة,  االأجهــزة  ي 
�ف

خدمــات  الســيارة,  بطاريــة  شــحن  المركبــات,  أعطــال  إصــالح 
ــالح  ص ــة واالإ ــر, الصيان ــزة التصوي ــالح أجه ــات, إص ــالح المركب إص
طــارات, صيانــة االأثــاث, تنظيــف  االآمــن, إعــادة تعليــب, موازنــة االإ
المالبــس, العنايــة بالجلــد وتنظيفــه وإصالحــه, تعقيــم الغســالة, 
ات ، فيمــا عــدا الزراعــة وتربيــة االأحيــاء  , إبــادة الحــرش تطهــري
المائيــة والبســتنة والحراجــة, تركيــب المصاعــد واصالحهــا, تركيــب 
ــب  ــة, تركي ــع االأحذي ــة, تلمي ــد الرق ــذار ض ن ــزة االإ ــالح أجه وإص
الهاتــف وإصالحــه, إصــالح المظلــة, ترميــم االأعمــال الفنيــة, ضبــط 
ــات  ــري مضخ ــباحة, تأج ــات الس ــة حمام ــيقية, صيان االآالت الموس
االأدوات  إصــالح  الكهربــاء,  خطــوط  إصــالح  الصحــي,  الــ�ف 
فيهيــة  اليدويــة, إصــالح المجوهــرات, تركيــب وإصــالح المرافــق الرت
والرياضيــة, تأجــري ماكينــات غســيل االأطبــاق, إصــالح االأمتعــة, 
, إصــالح اللعــب أو الدمــى, خدمــات تجديــد  إصــالح المناظــري
بطاريــة الهاتــف المحمــول, خدمــات تجديــد الغطــاء الخلفــي 
للهاتــف الخلــوي, خدمــات تجديــد غطــاء شاشــة الهاتــف الخليــوي, 
تصليــح اجهــزة و اجهــزة االلعــاب, إصــالح أجهــزة الكمبيوتــر, 
ــف  ــالح الهات ــق, إص ــذار الحري ــزة إن ــة أجه ــالح وصيان ــات إص خدم
الخليــوي, إصــالح وصيانــة الهواتــف الذكيــة, خدمــات شــحن 

ــوي.  ــف الخلي ــة الهات بطاري

  

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41114 العالمة التجارية رقم :  41114

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Telecommunications. news agency services, 
broadcasting services, Television broadcasting, 
broadcasting of programmes via the internet, 
Providing internet chatrooms, Streaming of data, 
Providing instant message transmission services, 
Message sending, Communications by cellular phones, 
Providing telecommunications connections to a global 
computer network, Providing user access to global 
computer networks, provision of on-line forums, 
Providing access to databases, Video-on-demand 
transmission, Electronic bulletin board services 
[telecommunications services], Telephone services, 
transmission of electronic mail, videoconferencing 
services, chatroom services for social networking, 
communications by computer terminals, rental of 
smartphones. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , ي

االتصاالت. خدمات وكالة االأنباء, خدمات البث, البث التلفزيو�ف
نت, تدفق  نرت نت, توفري غرف دردشة عى االإ نرت امج عرب االإ بث الرب
البيانات, تقديم خدمات نقل الرسائل الفورية, إرسال الرسائل, 

االتصاالت عن طريق الهواتف الخلوية, توفري روابط اتصاالت 
بشبكة كمبيوتر عالمية, توفري وصول المستخدم إىل شبكات 

نت, توفري الوصول إىل  نرت الكمبيوتر العالمية, توفري منتديات عى االإ
عالنات  قواعد البيانات, نقل الفيديو عند الطلب, خدمات لوحة االإ

يد  ونية ]خدمات االتصاالت[, خدمات الهاتف, نقل الرب لكرت االإ
, خدمات مؤتمرات الفيديو, خدمات غرف الدردشة  ي

و�ف لكرت االإ
للشبكات االجتماعية, االتصاالت عن طريق محطات الكمبيوتر, تأجري 

الهواتف الذكية. 

  
 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41115 العالمة التجارية رقم :  41115

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Transport, packaging and storage of goods, 
organization of trips and travel. transportation 
logistics, unloading cargo, providing traffic information, 
transport, passenger transport, packaging of goods, 
piloting, hauling, vehicle breakdown towing services, 
freight [shipping of goods], car transport, Automobile 
rescue, Rental car transport, Automobile lease service 
with drivers, air transport, vehicle rental, car sharing 
services, Electrical vehicle rental, garage rental, car

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل وتغليــف وتخزيــن الســلع وتنظيــم الرحــالت والســفر. النقــل 
المعلومــات  توفــري  البضائــع,  تفريــغ  اللوجســتية,  والخدمــات 
المروريــة, المواصــالت, نقــل الــركاب, تغليــف البضائــع, قيــادة 
طائــرة, الجــر أو النقــل, تقديــم المســاعدة عنــد تعطــل المركبــات 
ــع[, نقــل الســيارات, إنقــاذ  ــة[, الشــحن ]شــحن البضائ ]جــر المركب
ــع  ــيارات م ــري الس ــة تأج ــل, خدم ــيارات النق ــري س ــيارات, تأج الس
تأجــري مركبــات, خدمــات مشــاركة  الجــوي,  النقــل   , ف الســائق�ي
الســيارة, تأجــري الســيارات الكهربائيــة, تأجــري المــرآب, تاجري ســيارة,
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rental, chauffeur services, car parking, horse rental, 
storage, rental of diving suits, distribution of energy, 
operating canal locks, courier services [messages or 
merchandise], parcel delivery, delivery of goods, Travel 
information, travel reservation, transport by pipeline, 
rental of wheelchairs, launching of satellites for others, 
bottling services, Rental of strollers. 

خدمــات الســائق, مواقــف الســيارات, تأجــري خيــول, تخزيــن, تأجــري 
بــدالت الغــوص, توزيــع الطاقــة, تشــغيل أقفــال القنــاة, خدمــات 
ــل  ــع[, تســليم الطــرود, توصي ــع ]الرســائل أو البضائ ــد الري ي الرب
البضائــع, معلومــات الســفر, حجــز الســفر, النقــل عــن طريــق 
خطــوط االأنابيــب, تأجــري الكــرا�ي المتحركــة, إطــالق االأقمــار 

ــال.  ــات االأطف ــري عرب ــة, تأج ــات التعبئ , خدم ــري ــة للغ الصناعي

  

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41116 العالمة التجارية رقم :  41116

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; Entertainment; 
sporting and cultural activities. educational services, 
training services provided via simulators, instruction 
services, arranging and conducting of colloquiums, 
Arranging and conducting of conferences, organization 
of shows [impresario services], Organization of cultural 
events, Organization of competitions [education or 
entertainment], Lending library services, bookmobile 
services, Providing online electronic publications, not 
downloadable, Publication of books, Online publication 
of electronic books and journals, publication of texts, 
other than publicity texts, Publishing of videotape, 
Providing online videos, not downloadable, Video 
producing, Production of radio and television 
programmes, Translation, subtitling, Photography, 
providing television programmes, not downloadable, 
via video-on-demand services, Providing online 
music, not downloadable, providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services, Game

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرياضيــة  االأنشــطة  فيــه،  الرت التدريــب،  والتهذيــب،  التعليــم 
المقدمــة  التدريــب  خدمــات  تعليميــة,  خدمــات  والثقافيــة. 
عــرب أجهــزة المحــاكاة, خدمــات التعليمــات, تنظيــم النــدوات 
ــم العــروض ]خدمــات  ــم وعقــد المؤتمــرات, تنظي ــا, تنظي وإدارته
يســاريو[, تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة, تنظيــم المســابقات  إمرب
فيــه[, إعــارة خدمــات المكتبــة, خدمــات الموبايــل,  ]التعليــم أو الرت
نــت ، غــري قابلــة للتحميــل,  نرت ونيــة عــى االإ توفــري منشــورات إلكرت
ــة,  وني لكرت ــالت االإ ــب والمج ي للكت

و�ف ــرت لك ــرش االإ ــب, الن ــرش الكت ن
ــو,  ــط فيدي ي ــرش �ش ــة, ن ــوص الدعاي ــالف نص ــوص بخ ــرش النص ن
ــاج  ــل, إنت ي ف ــة للترف ــت ، غــري قابل ن نرت ــو عــرب االإ ــري مقاطــع فيدي توف
جمــة,  الفيديــو, إنتــاج برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة, ترجمــة, الرت
ــرب  ــل ، ع ي ف ــة للترف ــري قابل ــة ، غ ــج تلفزيوني ــم برام ــر, تقدي التصوي
ــت ،  ن نرت ــرب االإ ــيقى ع ــري موس ــب, توف ــد الطل ــو عن ــات الفيدي خدم
يــل عــرب خدمــات  ف يــل, توفــري أفــالم غــري قابلــة للترف ف غــري قابلــة للترف
ــت  ن نرت ــب, خدمــات االألعــاب المقدمــة عــرب االإ ــد الطل ــو عن الفيدي
مــن شــبكة الكمبيوتــر, خدمــات ترفيهيــة, تقديــم المعلومــات 
التعليــم[ أو  فيــه  ]الرت النــادي  خدمــات  فيــه,  الرت مجــال  ي 

�ف
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services provided online from a computer network, 
Entertainment services, providing information in the 
field of entertainment, Club services [entertainment 
or education], virtual reality game services provided 
on-line from a computer network, Health club services 
[health and fitness training], conducting fitness classes, 
Toy rental, Games equipment rental, Conducting 
guided tours, Art exhibitions, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], zoological garden 
services, Modelling for artists, Organization of lotteries, 
Rental of indoor aquaria, Organization of lottery draw. 

ــت مــن  ن نرت ي المقدمــة عــرب االإ
ا�ف , خدمــات ألعــاب الواقــع االفــرت

شــبكة الكمبيوتــر, خدمــات النــوادي الصحيــة ]تدريــب الصحــة 
ــاب,  ــري االألع ــة, تأج ــة بدني ــول لياق ــراء فص ــة[, إج ــة البدني واللياق
ــة بمرشــدين,  تأجــري معــدات االألعــاب, إجــراء الجــوالت المصحوب
ــارض[,  ــرض ، مع ــف ]ع ــق المتاح ــري مراف ــة, توف ــارض الفني المع
, تنظيــم اليانصيــب,  ف خدمــات حدائــق الحيــوان, النمذجــة للفنانــ�ي

ــب.  ــة اليانصي ــم قرع ــة, تنظي ــة داخلي ــواض مائي ــري أح تأج

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41117 العالمة التجارية رقم :  41117

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis 
and research services design and development of 
computer hardware and software. scientific research, 
research and development of new products for others, 
technological research, Quality control, Quality testing, 
Surveying, exploration services in the field of the oil, 
gas and mining industries, Cosmetic research, chemical 
research, Biological research, Weather forecasting, 
meteorological information, vehicle roadworthiness 
testing, industrial design, packaging design, design 
of telephones, design of mobile telephones, interior 
design, dress designing, computer software design, 
updating of computer software, Maintenance of 
computer software, Consultancy in the design and 
development of computer hardware, Recovery of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 
ــاد وبرامــج الحاســوب. بحــث علمــي, البحــث  ــر عت ــم وتطوي تصمي
والتطويــر لمنتجــات جديــدة لالآخريــن, البحــث التكنولوجــي, رقابــة 
ــال  ي مج

ــاف �ف ــات االستكش ــح, خدم ــودة, المس ــار الج ــودة, اختب ج
النفــط والغــاز والتعديــن, بحــوث التجميــل, بحــث  صناعــات 
, البحــث البيولوجــي, التنبــؤ بالطقــس, معلومــات االأرصــاد  ي

كيميــا�أ
التصميــم  الطريــق,  عــى  الســيارة  صالحيــة  اختبــار  الجويــة, 
الصناعــي, تصميــم العبــوات, تصميــم الهواتــف, تصميــم الهواتــف 
, تصميــم االأزيــاء, تصميــم برامــج  المحمولــة, تصميــم داخــىي
ــر,  ــج الكمبيوت ــة برام ــر, صيان ــج الكمبيوت ــث برام ــر, تحدي الكمبيوت
اســتعادة  الحاســوب,  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم  ي 

�ف استشــارات 
بيانــات الكمبيوتــر, تحليــل نظــام الحاســوب, تصميــم نظــام 
, , تحديــث برامــج الهاتــف الــذكي الحاســوب, برمجــة الحاســب االآىلي
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computer data, Computer system analysis, Computer 
system design, Computer programming, Updating of 
smartphone software, mobile phone software design, 
recovery of smartphone data, unlocking of mobile 
phones, Software as a service [SaaS], development of 
computer platforms, Hosting computer sites [web sites], 
platform as a services [PaaS], Creating and maintaining 
web sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable software 
tools, cloud computing, Electronic data storage, Off-site 
data backup, server hosting, Monitoring of computer 
systems by remote access, Data encryption services, 
Computer virus protection services, information 
technology [IT] consultancy, internet security 
consultancy, Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, Providing search engines 
for the internet, authenticating works of art, Graphic 
arts design, Graphic design of promotional materials, 
Weighing of goods for others, Cartography services, 
cloud seeding, handwriting analysis [graphology], 
business card design, rental of meters for the recording 
of energy consumption. 

 , تصميــم برامــج الهاتــف المحمــول, اســتعادة بيانــات الهاتــف الذكي
ــات  ــر منص ــة, تطوي ــات كخدم مجي ــة, الرب ــف المحمول ــح الهوات فت
نــت[,  الكمبيوتــر, اســتضافة مواقــع الكمبيوتــر ]مواقــع شــبكة االأنرت
ــت  ن ــبكة االأنرت ــى ش ــع ع ــة المواق ــاء وصيان ــة, إنش ــة كخدم المنص
ــري  ــة غ ــري أدوات برمجي ــق, توف ــزودي التطبي ــات م ــن, خدم لالآخري
ــات  ــن البيان ــحابية, تخزي ــبة س ــت, حوس ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف قابل
ونيــة, النســخ االحتياطــي للبيانــات خــارج الموقــع, اســتضافة  لكرت االإ
الخــادم, مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول عــن 
وســات  بعــد, خدمــات تشــفري البيانــات, خدمــات الحمايــة مــن فري
ــن  ــارات أم ــات, استش ــا المعلوم ــارات تكنولوجي ــر, استش الكمبيوت
ــة  ــات أو المســتندات مــن الوســائط المادي ــل البيان نــت, تحوي نرت االإ
ــق  ــت, توثي ن نرت ــري محــركات بحــث لالإ ــة, توف وني لكرت إىل الوســائط االإ
ــ�ي  ــم الجرافي ــك, التصمي ــون الجرافي ــم فن ــة, تصمي االأعمــال الفني
ويجيــة, وزن البضائــع لالآخريــن, خدمات رســم الخرائط,  للمــواد الرت
اســتمطار الســحب, تحليــل خــط اليــد ]دراســة الخطــوط[, تصميــم 

ــة.  ــة العمــل, تأجــري عــدادات لتســجيل اســتهالك الطاق بطاق

  

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41118 العالمة التجارية رقم :  41118

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals. 
monitoring of burglar and security alarms, monitoring 
of alarms, personal background investigations,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات 
ــة  ــراد. مراقب ــكات واالأف ــة الممتل ــة لحماي ــات أمني ــراد، وخدم االأف
نــذارات, تحقيقــات  نــذار ضــد الرقــة واالأمــن, مراقبــة االإ أجهــزة االإ
ــة ــة, المرافق جتماعي ــالت االإ ي الحف

ــة �ف ــخصية, المرافق ــة الش خلفي
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chaperoning, escorting in society [chaperoning], 
housework services, clothing rental, personal wardrobe 
styling consultancy, conducting religious ceremonies, 
dating services, online social networking services, 
opening of security locks, adoption agency services, 
lost property return, rental of safes, genealogical 
research, planning and arranging of wedding 
ceremonies, releasing doves for special occasions, 
leasing of internet domain names, bomb detection 
services, rental of life jacket, fire-fighting, organization 
of religious meetings, licensing of intellectual property, 
legal research, licensing of computer software [legal 
services], licensing [legal services] in the framework 
of software publishing, licensing of registered designs 
[legal services], legal services, providing information 
about legal services via a website. 

ــة,  لي ف ــال المرف ــات االأعم ــة[, خدم ــة ]المرافق جتماعي ــالت االإ ي الحف
�ف

تأجــري المالبــس, استشــارات تصميــم خزانــة المالبــس الشــخصية, 
إجــراء االحتفــاالت الدينيــة, خدمــات المواعــدة, خدمــات الشــبكات 
ــة  ــات وكال ــان, خدم ــال االأم ــح أقف ــت, فت ن نرت ــرب االإ ــة ع االجتماعي
, إعــادة الممتلــكات المفقــودة, تأجــري الخزائــن, بحــوث  ي

التبــىف
االأنســاب, تخطيــط وترتيــب حفــالت الزفــاف, إطــالق الحمــام 
نــت,  نرت للمناســبات الخاصــة, تأجــري أســماء النطاقــات عــى االإ
ة نجــاة, مكافحــة  القنابــل, تأجــري ســرت خدمــات الكشــف عــن 
ــة,  ــة الفكري ــص الملكي ــة, ترخي ــات ديني ــم اجتماع ــق, تنظي الحري
ــة[,  ــات القانوني ــر ]الخدم ــج الكمبيوت ــص برام , ترخي ي

ــو�ف ــث قان بح
مجيــات, ترخيــص  ي إطــار نــرش الرب

خيــص ]الخدمــات القانونيــة[ �ف الرت
التصاميــم المســجلة ]خدمــات قانونيــة[, خدمــات قانونيــة, تقديــم 

ــب.  ــع وي ــرب موق ــة ع ــات القانوني ــول الخدم ــات ح معلوم

 

Date: 17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41122 العالمة التجارية رقم :  41122

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Raghda Imad Younes Beshawi بإسم :  رغده عماد يونس بيشاوي 

Applicant Address: nablus alma›ajeen jawal 
0597989697raghdadesign@gmail.com 

ف جوال  0597989697  العنوان :  نابلس المعاج�ي
  com.gmail@raghdadesign

Applicant for Correspondence : nablus alma’ajeen  ف عنوان التبليغ  : نابلس المعاج�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothes, footwear and headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم واغطية الراس
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Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41123 العالمة التجارية رقم :  41123

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Marvel Activity Entertainment  
Company 

فيهية  ي لالنشطة الرت
كة مارفل أكتفيىت بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus - Asera Street - Mobile: 
0594212161_ Email: info@marvel.ps. 

ه    _موبايل : .0594212161_     العنوان :  نابلس -   شارع عصري
  ps.marvel@info              : ي

و�ف بريد الكرت

Applicant for Correspondence:Nablus - Sufian 
Street / Antar Building. seventh floor  . Lawyer 
Zina Al-Nabulsi’s office _ Mobile: 0597034343 _ 
Email: info@marvel.ps                  

عنوان التبليغ  : نابلس -   شارع سفيان / عمارة عنرت  . الطابق السابع. 
_موبايل : .0597034343 _ مكتب المحامية زينة النابل�ي

ps.marvel@info: ي
و�ف بريد الكرت

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Amusements  , Camp services (Holiday—) 
[entertainment] . Club services [entertainment 
or education] . Competitions (Organization of-) 
[education or entertainment. Conducting of concerts 
(Arranging and-). Competitions (Organization of 
sports-). Entertainment. Nursery schools. Organization 
of competitions [education or entertainment  
Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes. Theatre productions. Tuition 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه ، _خدمــات  التســليه ،_خدمــات معســكرات العطــالت للرت
فيــه او التعليــم ) . تنظيــم المباريــات او المنافســات  النــوادي ) للرت
ــم  ــذ حفــالت موســيقيه . تنظي ــم وتنفي ــه . تنظي في ــم او الرت للتعلي
ــم  ــه ، _ تنظي ــدارس الحضان ــه ، م في ــه _، الرت ــات الرياضي المباري
فيــه ، تنظيــم المعــارض لالغــراض  المباريــات للتعليــم او الرت

ــس  ــي ، التدري ــاج المرح ــة ، االنت ــة او التعليمي الثقافي

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41124 العالمة التجارية رقم :  41124

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Muamar aboaisheh  بإسم :  معمر أبوعيشه
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Applicant Address: Hebron-Duwerban   العنوان :  الخليل-دويربان

Applicant for Correspondence : Hebron  عنوان التبليغ  : الخليل
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; nonelectric cables 
and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــا�ف ــاء معدنية,مب ــواد بن ــا ,م ــظ منه ــة و كل خلي ــري نفيس ــادن غ مع
ــال  ــكك الحديدية,حب ــوط الس ــة لخط ــواد معدني ــة معدنية,م متنقل
و اســالك غــري كهربائيــة مــن معــادن غــري نفيســة ,مصنوعــات 
ة,مــوا� و انابيــب معدنية,خزائــن  حدادة,خــردوات معدنيــة صغري
ــادن  ــن مع ــة م ــات مصنوع ــياء الثمينة,منج ــق و االش ــظ الوثائ حف

ــادن ــات مع ــرى ,خام ــات اخ ي فئ
ــري واردة �ف ــة غ ــري نفيس غ

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41125 العالمة التجارية رقم :  41125

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components implements other than hand-
operated, incubators for eggs. Agricultural machines, 
Aerating pumps for aquaria, Mechanized livestock 
feeders, Incubators for eggs, milking machines, Hair 
clipping machines for animals, salt scooping machines, 
Woodworking machines, saws [machines], papermaking 
machines, diaper producing equipment, printing 
machines, spinning machines, dyeing machines, tea 
manufacturing machines, Mixing machines, Mills 
[machines], Mixers [machines], bread cutting machines,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن )ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة)، قارن ي الرب
يــة)، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد)، أجهــزة  للمركبــات الرب
ــواض,  ــة لالأح ــات التهوي ــة, مضخ ــض. االآالت الزراعي ــس البي تفقي
الحلــب,  آالت  البيــض,  حاضنــات  االآليــة,  ي 

المــوا�ش مغذيــات 
آالت  الملــح,  تجريــف  آالت  الحيوانــات,  شــعر  قــص  ماكينــات 
النجــارة, مناشــري ]آالت[, آالت صناعــة الــورق, معــدات إنتــاج 
آالت  الصباغــة,  آالت  الغــزل,  آالت  الطباعــة,  آالت  حفاضــات, 
ــات ]آالت[,  ــن ]آالت[, خالط ــط, مطاح ــاي, آالت الخل ــع الش تصني
ــات  ــق, ماكين ــع النقان ــن, آالت صن , آالت العج ف ــرب ــع الخ آالت تقطي

, آالت تحضــري تحضــري الطعــام كهروميكانيكيــة, آالت التقشــري
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kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, Beverage preparation machines, 
electromechanical, cigarette making machines, 
Leather-working machines, sewing machines, ironing 
machines, bicycle assembling machines, potters› 
wheels, Engraving machines, industrial inkjet printing 
machines, machines for battery industry, Cord 
making machines, enamel making machinery, light 
bulb making machines, packaging machines, briquet 
making machines, Dishwashers, blenders, electric, for 
household purposes, juice extractors, electric, Coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food processors, 
electric, Washing machines [laundry], dry-cleaning 
machines, Disintegrators, Embossing machines, Glass-
working machines, fertilizer manufacturing equipment, 
Electromechanical machines for chemical industry, 
Rinsing machines, extractors for mines, Cutters 
[machines], Drilling rigs, floating or non-floating, 
excavators, Elevating apparatus, elevators [lifts], 
pneumatic jacks, metalworking machines, electric 
hammers, Foundry machines, steam engines, igniting 
devices for internal combustion engines, automobile 
Motor Spark Plug, automobile Motor Igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper making 
machines, Industrial robots, tools [parts of machines], 
electric wire and cable manufacturing machines, 
Screwdrivers, electric, Hand-held tools, other than hand-
operated, Hand-held electric drill, Machines for the 
electronic industry, static electricity eliminators, optical 
cold working machines, gas separating installations, 
machines for making oxygen and nitrogen, Painting 
machines, dynamos, Filters for cleaning cooling air, 
for engines, engines, other than for land vehicles, 
automobile Motor cooling Radiator, automobile 
Motor cooling Water Tank, automobile Motor cooling 
Radiator Pipe, automobile Motor cooling Radiator 
Lid, automobile Motor cooling Fan, automobile Motor 
cooling Fan cover, automobile Motor cooling Fan clutch, 
automobile Motor Exhausting and decontaminating 
device (catalyzing Reaction device), automobile Motor 
Waste Gas Recycle System, automobile Motor Muffler, 
automobile Motor Muffler air Pipe, automobile Motor 
Resonator, automobile Motor Piston, Cylinder for 
car engine, Air filters for car engines, Automobile 
engine block, automobile oil Pump, automobile Water 
Pump, pumps [machines], Valves [parts of machines], 
Aerocondensers, compressed air machines, air suction 
machines, pnumatic cylinders [parts of machines], Axles 
for machines, door openers, electric, window closers, 
electric, Bearings [parts of machines], automobile Motor

ــة  ــجائر, آالت صناع ــع الس ــة, آالت صن ــات ، كهروميكانيكي وب المرش
, آالت تجميــع الدراجات, عجالت  الجلــود, آالت الخياطــة, آالت الــ�ي
ــة,  ــرب الصناعي ــة للح ــة النافث ــر, آالت الطباع , آالت الحف ف ــ�ي الخزاف
آالت لصناعــة البطاريــات, آالت صنــع االأســالك, آالت صنــع المينــا, 
, ماكينــات التعبئــة والتغليــف, آالت  ي

آالت صنــع المصبــاح الكهربــا�أ
ــراض  ــة لالأغ ــات كهربائي ــون, خالط ــاالت الصح ــم, غس ــع الفح صن
ــن  ــالف المطاح ــوة ، بخ ــن القه ــة, مطاح ــارة كهربائي ــة, عص لي ف المرف
ليــة, فتاحــات كهربائيــة  ف اليدويــة, غســاالت الصحــون لالأغــراض المرف
للعلــب, آالت المطبــخ الكهربائيــة, معالجــات طعــام كهربائيــة, 
ــككات, آالت  ــاف, المف ــف الج ــيل[, آالت التنظي ــاالت ]غس آالت غس
ــمدة, االآالت  ــع االأس ــدات تصني ــاج, مع ــع الزج ــش, آالت تصني النق
أجهــزة  الشــطف,  آالت  الكيماويــة,  للصناعــات  الكهروميكانيكيــة 
إســتخراج المعــادن مــن المناجــم, قواطــع ]آالت[, منصــات الحفــر 
العائمــة أو غــري العائمــة, حفــارات, جهــاز الرفــع, المصاعــد, 
رافعــات نقالــة تــدار بالهــواء المضغــوط, آالت تشــغيل المعــادن, 
مطــارق كهربائيــة, آالت الســبك, المحــركات البخاريــة, أجهزة إشــعال 
ارة محرك الســيارات, لفائف  , قابــس �ش اق الداخــىي لمحــركات االحــرت
ــع مشــابك  ــاح, آالت صن ــات الري إشــعال محــرك الســيارات, توربين
الــورق, آالت صنــع السوســتة, الروبوتــات الصناعيــة, أدوات ]أجــزاء 
مــن االآالت[, آالت تصنيــع االأســالك والكابــالت الكهربائيــة, مفــكات 
كهربائيــة, االأدوات اليدويــة ، بخــالف االأدوات اليدويــة, مثقــاب 
ونيــة, مثاقــب كهربائيــة تــدار  لكرت ي يــدوي, آالت الصناعــة االإ

كهربــا�أ
ــات فصــل الغــاز,  ــارد البــ�ي, تركيب ــاً, آالت العمــل عــى الب يدوي
ــر  ــو, فالت ــالء, دينام , آالت الط ف ــ�ي وج ف والنيرت ــج�ي ــع االأكس آالت صن
يــد للمحــركات, المحــركات ، بخــالف المركبــات  لتنظيــف هــواء الترب
يــد الســيارات,  د محــرك الســيارات, خــزان ميــاه ترب يــة, مــرب الرب
د للســيارات, مروحــة  يــد محــرك الســيارات, غطــاء المــرب أنابيــب ترب
ــض  ــد محــرك الســيارات, قاب ي ــد الســيارات, غطــاء مروحــة ترب ي ترب
ــرك  ــري مح ــتنفاد وتطه ــاز اس ــيارات, جه ــرك الس ــد مح ي ــة ترب مروح
ف التفاعــل), نظــام إعــادة تدويــر غــاز  الســيارات )جهــاز تحفــري
ــم  ــواء كات ــب ه ــيارات, أنابي ــوت للس ــم ص ــيارات, كات ــات الس نفاي
ــيارات,  ــرك الس ــس مح ــيارات, مكب ــان للس ــيارات, مرن ــوت للس الص
اســطوانة لمحــرك الســيارة, فالتــر هــواء لمحــركات الســيارات, كتلــة 
محــرك الســيارات, مضخــة زيــت الســيارات, مضخــة مياه الســيارات, 
مضخــات ]آالت[, صمامــات ]أجــزاء مــن االآالت[, مكثفــات الهــواء, 
ــة  ــطوانات نفاذي ــواء, اس ــفط اله ــوط, آالت ش ــواء المضغ آالت اله
]أجــزاء مــن االآالت[, محــاور لــالآالت, فتاحــات أبــواب كهربائيــة, غلق 
النوافــذ الكهربائيــة, محامــل ]أجــزاء مــن االآالت[, حذافة الســيارات, 
, آالت  ي

كرنــك الســيارات, أحزمــة لــالآالت, جهــاز لحــام كهربــا�أ
ــة,  ــل ببطاري ــة تعم ــس كهربائي ــة., مكان ــف الكهربائي ــزة التنظي وأجه
ــرش  ــار, ف ــح بالبخ ــار, مماس ــتخدام البخ ــف باس ــات التنظي تطبيق
ــر  ــة, فالت ــس الكهربائي ــة, فوهــات شــفط للمكان ــس الكهربائي المكان
ــة الفرشــاة االأساســية  ــة, أغطي ــار للمكانــس الكهربائي صنــدوق الغب
للمكانــس الكهربائيــة, خزانــات المكانــس الكهربائيــة, الروبوتــات 
, آالت  الماســحة, جهــاز الغســيل, مكنســة كهربائيــة, آالت التكســري
شــيح, أجهــزة ســحب الســتائر تعمــل بالكهربــاء, براميــل ]أجــزاء  الرت
ــة,  ــة كهربائي ــات احذي ــة االأبعاد,ملمع ــات ثالثي ــن االآالت[, طابع م
ب, آالت البيــع, واضعــو البطاقــات ]آالت[, آالت التوتــري المــ�ف
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Flywheel, automobile Motor crank, Belts for machines, 
electric welding apparatus, Machines and apparatus for 
cleaning, electric., Cordless sweepers, electric, cleaning 
applicances utilizing steam, Steam mops, Brushes for 
vacuum cleaners, Suction nozzles for vacuum cleaners, 
Dust box filters for vacuum cleaners, Main brush covers 
for vacuum cleaners, Tanks for vacuum cleaners, 
Sweeping robots, washing apparatus, vacuum cleaners, 
crushing machines, Filtering machines, Curtain 
drawing devices, electrically operated, Drums [parts of 
machines], 3D printers, Shoe polishers, electric, Racket 
stringing machines, Vending machines, Labellers 
[machines], Robotic exoskeleton suits, other than for 
medical purposes, Electroplating machines. 

ــة,  ــراض الطبي ــالف االأغ ــة ، بخ ــي الروبوتي ــكل الخارج ــدالت الهي ب
 . ي

ــا�أ ــالء الكهرب آالت الط

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41126 العالمة التجارية رقم :  41126

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording transmission or reproduction 
of sound of images, magnetic data carriers, recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus. computers, bags

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات الب�يــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف) واالإ �ش شــارة المراقبــة )االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
ي تعمــل بقطــع 

أقــراص تســجيل، ماكينــات بيــع آليــة لالأجهــزة الــىت
النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات وأجهــزة 
ــزة  ــق. أجه ــاء الحرائ ــزة إطف ــات، أجه ــة البيان ــيب لمعالج الحواس
ــزة  ــة, أجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــبة الأجه ــاس مناس ــر, أكي الكمبيوت

ــات ــجلة, تطبيق ــر المس ــج الكمبيوت ــداء, برام ــة لالرت ــر قابل كمبيوت
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adapted for laptops, Wearable computers, computer 
software, recorded, Computer software applications, 
downloadable, Computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating machines, 
central processing units [processors], computer 
game software, recorded, computer memory devices, 
Interactive touch screen terminals, mobile phone 
software applications, downloadable, computer 
peripheral devices, data processing apparatus, encoded 
identification bracelets, magnetic, Smart band, Bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded magnetic 
cards, readers [data processing equipment], scanners 
[data processing equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring tones for 
mobile phones, electronic pens [visual display units], 
electronic publications, downloadable, electronic 
pocket translators, smart glasses (data processing), 
magnetic data media, magnetic encoded credit cards, 
SIM cards, monitors [computer hardware], mouse pads, 
Mouse [computer peripheral], Humanoid robots with 
artificial intelligence, printers for use with computers, 
Photo printers, E-book, Ink cartridges, unfilled, for 
printers and photocopiers, pens with conductive point 
for touch screen devices, computer keyboards, inkjet 
printers, laptop sleeves, Smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo printers, 
cases adapted for computers, computer programs, 
recorded, identity cards, magnetic, microprocessors, 
monitors [computer programs], optical discs, electronic 
tags for goods, integrated circuit cards [smart 
cards], smart cards [integrated circuit cards], pocket 
calculators, USB flash drives, laptop computers, sleeves 
for laptops, protective films adapted for computer 
screens, security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive whiteboards, 
personal digital assistants [PDAs], computer software 
platforms, recorded or downloadable, computer game 
software, downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, Counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin detectors, 
credit card terminals, mechanisms for coin-operated 
apparatus, dictating machines, holograms, fingerprint 
identifier, Facial recognition apparatus, photocopiers 
(photographic, eletrostatic, thermic), time clocks 
[time recording devices], Bathroom scales, Weighing 
apparatus and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for household 
purposes, Measures, compasses for measuring, rulers 
[measuring instruments], electronic notice boards, 
signal lanterns, cellular phones, Cell phone holders, 
smart phones, Protective films adapted for smartphones,

أجهــزة  الكمبيوتــر,  أجــزاء  يــل,  ف للترف قابلــة   ، الكمبيوتــر  برامــج 
كمبيوتــر محمولــة, أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة, آالت الحســاب, 
ألعــاب  برنامــج  ]المعالجــات[,  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات 
ــة  ــات شاش ــر, محط ــرة الكمبيوت ــزة ذاك ــجلة, أجه ــر ، مس الكمبيوت
تفاعليــة تعمــل باللمــس, تطبيقــات برامــج الهاتــف المحمــول 
بالكمبيوتــر, جهــاز معالجــة  أجهــزة ملحقــة  يــل,  ف للترف قابلــة   ،
 , البيانــات, أســاور مغناطيســية مشــفرة لتحديــد الهويــة, ســوار ذكي
ــية  ــات المغناطيس ــد, البطاق ــن بع ــات ع ــه, الروبوت ــوار معصم س
ــة  ــات[, ماســحات ضوئي المشــفرة, القــراء ]معــدات معالجــة البيان
يــل,  ف ]معــدات معالجــة البيانــات[, ملفــات الصــور القابلــة للترف
ــل للهواتــف  ي ف يــل, نغمــات للترف ف ملفــات الموســيقى القابلــة للترف
ونيــة ]وحــدات عــرض مرئيــة[, منشــورات  النقالــة, أقــالم إلكرت
, النظــارات  ف ونيــ�ي لكرت جمــي الجيــب االإ يــل, مرت ف ونيــة قابلــة للترف إلكرت
المغناطيســية,  البيانــات  وســائط  البيانــات),  )معالجــة  الذكيــة 
بطاقــات االئتمــان المغناطيســية المشــفرة, بطاقــات وحــدة تعريــف 
ــوب,  ــأرة الحاس ــند ف ــر[, مس ــزة الكمبيوت ــات ]أجه ك, شاش ــرت المش
فــأرة الحاســوب ]ملحقــات الكمبيوتــر[, الروبوتــات ذات الــذكاء 
االصطناعــي, طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الكمبيوتــر, طابعــات 
, خراطيــش حــرب فارغــة للطابعــات  ي

و�ف الصــور, الكتــاب االلكــرت
ي 

وآالت التصويــر, أقــالم مــع نقطــة موصلــة الأجهــزة الشاشــات الــىت
ــة  ــات النافث ــر, الطابع ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــس, لوح ــل باللم تعم
ــاز  ــة )جه ــاعات الذكي ــول, الس ــر المحم ــام الكمبيوت كم , االأ ــرب للح
ي باعــث للضــوء, شاشــات عــرض, 

معالجــة البيانــات), شاشــات ثنــا�أ
طابعــات الصــور الرقميــة, حقائــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتــر, 
مغناطيســية,  هويــة  بطاقــات  المســجلة,  الكمبيوتــر  برامــج 
االأقــراص  الكمبيوتــر[,  ]برامــج  شاشــات  الدقيقــة,  المعالجــات 
ونيــة للبضائــع, بطاقــات الدوائــر  لكرت الضوئيــة, بطاقــات الشــعار االإ
المتكاملــة ]البطاقــات الذكيــة[, البطاقــات الذكيــة ]بطاقــات الدوائر 
ي لناقــل تتابعــي 

المتكاملــة[, حاســبات الجيــب, مشــغل ومــىف
كمــام الأجهــزة الكمبيوتــر  ك, أجهــزة الكمبيوتــر المحمــول, االأ مشــرت
المحمولــة, أغشــية واقيــة مهيــأة لشاشــات الكمبيوتــر, رمــوز االأمــان 
[, أغطيــة الأجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي, ألــواح  ]أجهــزة التشــفري
ونيــة, المســاعدون الرقميــون الشــخصيون  لكرت الكتابــة التفاعليــة االإ
ــر  [, منصــات برامــج الكمبيوت ]أجهــزة المســاعد الرقمــي الشــخىي
يــل, برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ، يمكــن  ف ، المســجلة أو القابلــة للترف
يلــه, مناصــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة, محافــظ  ف ترف
ية, حلقــات ذكية  يــل, بطاقــات الهويــة البيومرت ف ونيــة قابلــة للترف إلكرت
ونيــة, عــداد الخطــى, عــدادات,  ]معالجــة البيانــات[, أجنــدات إلكرت
يديــة,  الرب الدمغــات  فحــص  أجهــزة  الوقــت,  تســجيل  جهــاز 
كاشــفات العمــالت المزيفــة, محطــات بطاقــة االئتمــان, آليــات 
ي تعمــل بقطــع النقــود المعدنيــة, آالت إمــالء, صــور 

لالأجهــزة الــىت
صبــع, جهــاز التعــرف عــى الوجــه, آالت  مجســمة, معــرّف بصمــة االإ
التصويــر )الفوتوغرافيــة ، الكهروســتاتيكية ، الحراريــة), ســاعات 
ــزة  ــات, أجه ــس الحمام ــت[, مقايي ــجيل الوق ــزة تس ــت ]أجه الوق
وأدوات قيــاس الــوزن, الموازيــن مــع أجهــزة تحليــل كتلــة الجســم, 
الجســم  ي 

�ف الدهــون  مقيــاس  الجســم,  ي 
�ف الدهــون  مقيــاس 

المســاطر  للقيــاس,  بوصــالت  جــراءات,  االإ ليــة,  ف المرف لالأغــراض 
فوانيــس ونيــة,  لكرت االإ عالنــات  االإ لوحــات  القيــاس[,  ]أدوات 
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Smartphones in the shape of a watch, smartphone cases, 
smartphone accessories, mobile telephones, cell phone 
straps, hands free kits for phones, global positioning 
system [gps] apparatus, intercommunication apparatus, 
Intercoms, navigational instruments, Wearable activity 
trackers, Smartphones in the form of wristbands, parts 
for mobile telephones and smartphones, holders, 
straps, armbands, lanyards and clips for mobile phones 
and smartphones, protective film covers for mobile 
telephones and smartphones, telephone apparatus, 
transmitters [telecommunication], video telephones, 
electronic communication equipment, apparatus and 
instruments, Network routers, gateway, Heat sink for 
cellular phones, routers, selfie sticks for mobile phones, 
monopods used to take photographs by positiioning a 
smartphone or camera beyond the normal range of the 
arm, multiple-function gateway, multimode gateway, 
bluetooth anti-lost alarm, children›s telephone watches, 
WIFI signal amplifier, power line communication, 
wireless LAN controller, electronic navigation and 
positioning apparatus and instruments, cell phone 
cases, branch boxes [electricity], radios, protective film 
for mobile phone screen, Automobile navigation device, 
Car antennas, camcorders, security surveillance robots, 
Rearview cameras for vehicles, compact discs [audio-
video], Headsets, juke boxes, musical, loudspeakers, 
Cabinets for loudspeakers, microphones, portable 
media players, receivers (audio-- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting apparatus, 
television apparatus, video recorders, Wearable video 
display monitors, Virtual reality headsets, wireless 
headsets for smartphones, audio mixers, Dashboard 
cameras, Learning machines, Translation machine, 
Electronic book readers, Set-top boxes, television 
displays, cabinets, cabinets with touch screen, TV audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, cameras, pan 
tilt camera, Laser projection TV set, Laser projection 
television, rearview recorders, intelligent rearview 
mirror, early education machines, talking pens, story 
tellers, cards learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for camcorders, 
high definition televisions, digital sound processors, 
cameras for personal computer, acoustic equipment, 
radio sets, WEB camera, DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting] televisions, noise cancelling earphones, 
tape recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, Car 
speaker, Car audio equipments, cameras [photography], 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments, Video projectors, filters [photography], 
rojection apparatus, stands for photographic apparatus, 
Selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, laser 
projectors, projection screens, multimedia projectors,

شــارة, الهواتــف الخلويــة, حامــىي الهواتــف المحمولــة, الهواتــف  االإ
الذكيــة, أفــالم واقيــة تتكيــف مــع الهواتــف الذكيــة, هواتــف 
ذكيــة عــى شــكل ســاعة, حــاالت الهواتــف الذكيــة, ملحقــات 
ــوي,  ــف الخلي ــة الهات ــة, أحزم ــف المحمول ــة, الهوات ــف الذكي الهوات
ــع  ــد المواق ــام تحدي ــاز نظ ــف, جه ــن للهوات ــر اليدي ــات ح مجموع
أدوات   , الداخــىي تصــال  االإ نظــام  التواصــل,  جهــاز  العالمــي, 
ــة  ــف ذكي ــداء, هوات ــة لالرت ــاط القابل ــب النش ــزة تعق ــة, أجه مالحي
ــة  ــم, قطــع غيــار الهواتــف المحمول عــى شــكل أســاور للمعص
ائــط تعليــق  والهواتــف الذكيــة, حامــالت وأحزمــة وشــارات و�ش
ــالم  ــة أف ــة, أغطي ــف الذكي ــة والهوات ــف المحمول ــابك للهوات ومش
واقيــة للهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة, جهــاز الهاتــف, 
ــزة وأدوات  ــدات وأجه ــو, مع ــف الفيدي ــاالت[, هوات ــالت ]اتص مرس
ونيــة, موجهــات الشــبكة, بوابــة )شــبكات), جهــاز  لكرت االتصــاالت االإ
تقليــل الحــرارة للهواتــف الخلويــة, أجهــزة التوجيــه, عــىي ســيلفي 
للهواتــف المحمولــة, مناصــب أحاديــة تســتخدم اللتقــاط صــور عن 
ا خــارج النطــاق الطبيعــي للــذراع,  طريــق وضــع هاتــف ذكي أو كامــري
بوابــة )شــبكات) متعــددة الوظائــف, بوابــة )شــبكات) متعــددة 
االأوضــاع, بلوتــوث إنــذار ضــد الضيــاع, ســاعات هاتــف االأطفــال, 
ــم  ــدة تحك ــة, وح ــط الطاق ــاالت خ ــاي, اتص ــارة واي-ف ــرب إش مك
ــة  وني لكرت ــة االإ ــزة وأدوات المالح ــلكية, أجه ــة الالس ــبكة المحلي الش
ــروع  ــق الف ــوي, صنادي ــف الخلي ــاالت الهات ــع, ح ــد المواق وتحدي
ــول,  ــف المحم ــة الهات ي لشاش

ــم وا�ت ــو, فل ــزة الرادي ــاء[, أجه ]كهرب
ات الفيديــو,  جهــاز مالحــة الســيارات, هوائيــات الســيارة, كامــري
ــيارات,  ــة للس ــة الخلفي ات الرؤي ــري ــة, كام ــة االأمني ــات المراقب روبوت
صناديــق  ســماعات,  وفيديــو[,  ]صــوت  مضغوطــة  أقــراص 
ــن  ــوت, خزائ ات الص ــرب ــيقي, مك ــس) الموس ــوك بوك ــيقى )ج الموس
ات الصــوت, الميكروفونــات, مشــغالت الوســائط المحمولــة,  لمكــرب
أجهــزة اســتقبال )صــوت وفيديــو), جهــاز تســجيل الصــوت, جهــاز 
نقــل الصــوت, جهــاز تلفزيــون, مســجالت الفيديــو, شاشــات عــرض 
, ســماعات  ي

ا�ف الفيديــو القابلــة لالرتــداء, ســماعات الواقــع االفــرت
ات لوحــة  الســلكية للهواتــف الذكيــة, خالطــات الصــوت, كامــري
ونيــة,  لكرت جمــة, قارئــات الكتــب االإ القيــادة, آالت التعلــم, آلــة الرت
قمــة مجموعــة صناديــق, شاشــات عــرض التلفزيــون, خزائــن, 
ــات  ــون, شاش ــوت التلفزي ــس, ص ــل باللم ــة تعم ــع شاش ــن م خزائ
ات الــذكاء االصطناعــي,  عــرض الفيديــو المثبتــة عــى الــرأس, كامــري
ر للتلفــاز,  ف ا, جهــاز عــرض لــري ات, تغيــري إمالــة الكامــري الكامــري
ــة  ــرآة الرؤي ــة, م ــة الخلفي ر, مســجالت الرؤي ف ــري ــون بإســقاط ل تلفزي
الخلفيــة الذكيــة, آالت التعليــم المبكــر, أقــالم تتحــدث, رواة 
ــماعة  , س ــفري ــك التش ــبكة ف ــم, ش ــات تعلي ــص, آالت بطاق القص
ات الفيديــو, تلفزيونــات  بلوتــوث, غطــاء مقــاوم للمــاء لكامــري
ات للكمبيوتــر  عاليــة الوضــوح, معالجــات الصــوت الرقميــة, كامــري
ا ويــب,  , المعــدات الصوتيــة, أجهــزة الراديــو, كامــري الشــخىي
إلغــاء  ســماعات  المتعــددة,  للوســائط  الرقمــي  البــث  أجهــزة 
ــرأس, إطــارات الصــور  ــط تســجيالت, ســماعات ال ي الضوضــاء, �ش
ونيــة المســموعة  لكرت الرقميــة, أجهــزة مراقبــة االأطفــال, االأجهــزة االإ
مــع الكتــب, مكــرب صــوت للســيارة, معــدات صــوت الســيارة, 
التصويــر  وأدوات  الأجهــزة  ]تصويــر[, حقائــب خاصــة  ات  كامــري
ــاز ــر[, جه ــحات ]تصوي ــو, مرش ــرض الفيدي ــزة ع , أجه ي

ــرا�ف الفوتوغ



116

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

projection screens for movie films, viewfinders, 
photographic, diaphragms [photography], filters 
for ultraviolet rays, for photography, tripods for 
cameras, flashlights [photography], selfie lenses, 
bags adapted for photographic apparatus, surveying 
apparatus and instruments, measuring apparatus, 
Outdoor air quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, Automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires, tire-pressure 
measurers, speed checking apparatus for vehicles, 
diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
Connected bracelets [measuring instruments], Water 
quality TDS testing pen, Hygrothermograph, tool 
measuring instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, Teaching 
robots, laboratory robots, audiovisual teaching 
apparatus, chemistry apparatus and instruments, 
measuring devices, electric, inductors [electricity], 
Simulators for the steering and control of vehicles, 
probes for scientific purposes, Optical apparatus and 
instruments, microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, telescopes, 
USB cables for cellphones, telephone wires, electricity 
mains (materials for -) [wires, cables], data cables, 
USB cables, audio connection line;, electric adapter 
cables, electric wire harnesses for automobiles, 
semi-conductors, wafers for integrated circuits, 
chips [integrated circuits], Electronic control unit 
for automobiles, Conductors, electric, commutators, 
magnetic materials and devices, light-emitting diodes 
[LED], Power adapters, switches, electric, Electric 
plugs, Electric sockets, Electrical adapters, sensors, 
Motion sensors, Temperature sensors, Infrared 
sensors, humidity sensors, Door and window sensors, 
Light sensors, waterlogging and leak sensor, high 
speed charging plug, wireless switches, wall switches, 
smart switches, deconcentrator, sockets, plugs and 
other contacts [electric connections], touchscreen 
sensors, touch sensors, adapter plugs, alarm sensors, 
sensors for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, junction 
boxes [electricity], distribution consoles [electricity], 
connections for electric lines, connections, electric, 
parking sensors for vehicles, video screens, touch 
screens, Special anti-glare screen for laser projection 
television, remote control apparatus, Optical fibers 
[light conducting filaments], Heat regulating apparatus, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
Lightning rods, lightning arresters, electrolysers, Fire 
extinguishing apparatus, fire extinguishing apparatus 
for automobiles, apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical purposes,

الطــرد, لتقــف عــى جهــاز التصويــر, عــىي الصــور الذاتيــة ]مناصب 
ر,  ف أحاديــة محمولــة باليــد[, أجهــزة العــرض, أجهــزة عــرض لــري
ــات  ــددة, شاش ــائط المتع ــرض الوس ــزة ع ــرض, أجه ــات الع شاش
, أغشــية  ي

عــرض لالأفــالم, محــددات المناظــر ، التصويــر الفوتوغــرا�ف
]تصويــر[, مرشــحات لالأشــعة فــوق البنفســجية للتصويــر, مناصــب 
ات, أجهــزة إضــاءة وّماضــة ]للتصويــر  ثالثيــة القوائــم للكامــري
ــر  ــاز التصوي ــأة لجه ــاس مهي ــيلفي, أكي ــات س [, عدس ي

ــرا�ف الفوتوغ
, أجهــزة وأدوات المســح, جهــاز قيــاس, كاشــف جــودة  ي

الفوتوغــرا�ف
الهــواء الخارجــي, أجهــزة القيــاس عــن بعــد, جهــاز تحليــل الهــواء, 
ات  مقيــاس الرطوبــة, كاشــفات االأشــعة تحــت الحمــراء, مــؤ�ش
ي إطــارات الســيارة, أجهــزة قياس 

أوتوماتيكيــة للضغــط المنخفــض �ف
طــارات, جهــاز فحــص �عــة المركبــات, جهــاز تشــخيص  ضغــط االإ
، ليــس لالأغــراض الطبيــة, االأســاور المتصلــة ]أدوات القيــاس[, 
قلــم اختبــار جــودة الميــاه إجمــاىلي المــواد المذابــة, مقيــاس 
ات درجــة  الرطوبــة, أدوات القيــاس, جهــاز قيــاس الضغــط, مــؤ�ش
 , ــرب ــات المخت ــم, روبوت ــات تعلي ــس, روبوت ــاز التدري ــرارة, جه الح
الكيميــاء,  أجهــزة وأدوات  البــ�ي,  الســمعي  التدريــس  جهــاز 
أجهــزة قيــاس كهربائيــة, محاثــات ]كهربــاء[, أجهــزة محــاكاة لتوجيــه 
ــة, االأجهــزة  ــات والتحكــم فيهــا, تحقيقــات لالأغــراض العلمي المركب
ــات[, أجهــزة  ة ]ب�ي ــة, المجاهــر, عدســات مكــرب واالأدوات الب�ي
ك  وأدوات لعلــم الفلــك, التلســكوبات, كبــالت ناقــل تتابعــي مشــرت
للهواتــف المحمولــة, أســالك الهاتــف, مــواد مصــادر الرئيســية للتيار 
ي ]أســالك وكبــالت[, كبــالت البيانــات, كبــالت ناقــل تتابعــي 

الكهربــا�أ
, أحزمــة  ي

ك, خــط اتصــال الصــوت, كابــالت المحــول الكهربــا�أ مشــرت
االأســالك الكهربائيــة للســيارات, أشــباه الموصــالت, رقائــق للدوائــر 
ونيــة  المتكاملــة, رقائــق ]دوائــر متكاملــة[, وحــدة تحكــم الكرت
 , ي

الكهربــا�أ التيــار  الت  مبــدِّ الكهربائيــة,  الموصــالت  للســيارات, 
ي 

ــا�أ ــة للضــوء ]ثن ــات الباعث المــواد واالأجهــزة المغناطيســية, الثنائي
ــس  ــة, المقاب ــح كهربائي ــة, مفاتي ــوالت الطاق ــوء[, مح ــث للض باع
الكهربائيــة, مآخــذ كهربائيــة, محــوالت كهربائية, مجســات, مجســات 
الحركــة, مجســات درجــة الحــرارة, مجســات االأشــعة تحــت الحمراء, 
مجســات الرطوبــة, مجســات البــاب والنافــذة, مستشــعرات الضــوء, 
مستشــعر التشــبع بالميــاه والتــرب, قابــس شــحن عــاىلي الرعــة, 
ــة, الغــري مكثفــة,  ــح ذكي ــط, مفاتي ــح الحائ ــح الســلكية, مفاتي مفاتي
الكهربائيــة[,  ]التوصيــالت  االأخــرى  االتصــال  ونقــاط  المقابــس 
أجهــزة استشــعار تعمــل باللمــس, مجســات اللمــس, مقابــس 
الحــرارة,  لتحديــد درجــة  التنبيــه, مجســات  محــول, مجســات 
مجســات الرقاقــة الحيويــة, مجســات التعــرف عــى الحركــة, لفائــف 
كهربائيــة, مربعــات التوصيــل ]كهربــاء[, لوحــات التوزيــع ]كهربــاء[, 
وصــالت للخطــوط الكهربائيــة, الوصــالت الكهربائيــة, مجســات 
ــس,  ــل باللم ــات تعم ــو, شاش ــات الفيدي ــيارات, شاش ــوف الس وق
ر, جهــاز  ف ــري ــون العــرض بالل شاشــة خاصــة مضــادة للوهــج لتلفزي
التحكــم عــن بعــد, أليــاف ب�يــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[, 
ــد  ــن بع ــم ع ــة للتحك ــات الكهربائي كيب ــرارة, الرت ــم الح ــاز تنظي جه
ــاءة,  ض ــا االإ ــل, عص ي للتبدي

ــا�أ ــاز كهرب ــة, جه ــات الصناعي ي العملي
�ف

, جهــاز اطفــاء حريــق,  ي
ــا�أ مانعــات الصواعــق, أجهــزة تحليــل كهرب

نتــاج االأشــعة  أجهــزة إطفــاء حريــق للســيارات, أجهــزة ومنشــآت الإ
ــزة ــة, أجه ــوذات الواقي ــة, الخ ــراض الطبي ــس لالأغ ــينية ، ولي الس
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protective helmets, Protection devices for personal 
use against accidents, Protective masks, ski goggles, 
swimming goggles, swimming face masks, helmets for 
motorcyclists, goggles for scuba diving, ski glasses, 
snowboard helmets, underwater breathing apparatus, 
nose clips for swimming, protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or injury, 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, anti-glare glasses, visors for helmets, snorkels, 
goggles, alarms, anti-theft warning apparatus, 
sound alarms, theft prevention installations, electric, 
Biometric fingerprint door locks, smart locks, peepholes 
[magnifying lenses] for doors, Electric door bells, Fire 
alarms, Smoke detectors, Water intrusion alarms, 
Digital door locks, Locks, electric, electronic access 
control systems for interlocking doors, Eyeglasses, 
Sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, battery 
chargers, Wireless charger, USB charger, portable power 
source (rechargeable batteries), chargers for car mobile 
phone, batteries, electric, for vehicles, Car battery, 
Automobile accumulator, Animated cartoons, Sports 
whistles, Decorative magnets, Electronic collars to 
train animals, egg-candlers, electrified fences, portable 
remote-controlled car retarders. 

حمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث, أقنعــة واقيــة, 
نظــارات تزلــج, نظــارات الســباحة, أقنعــة للســباحة, خــوذات 
لــج,  ف ي الدراجــات الناريــة, نظــارات للغطــس, نظــارات الرت لراكــىب
خــوذات الجليــد, جهــاز التنفــس تحــت المــاء, مشــابك أنــف 
ي يرتديهــا راكبــو الدراجــات الناريــة 

للســباحة, المالبــس الواقيــة الــىت
صابــة, مالبــس للحمايــة مــن الحوادث  للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
شــعاع والحريــق, نظــارات مضــادة للوهــج, أقنعــة للخــوذات,  واالإ
ــر  ــاز تحذي ــذار, جه ــة, إن ــارات واقي ــس, نظ ــس للغط ــب التنف أنابي
, منشــآت منــع الرقــة  ي

نــذار الصــو�ت ضــد الرقــة, أجهــزة االإ
يــة, أقفــال ذكيــة, ثقــوب البــاب  الكهربائيــة, أقفــال االأبــواب البيومرت
ــة, الحريــق,  ة[ لالأبــواب, أجــراس االأبــواب الكهربائي ]عدســات مكــرب
أجهــزة كشــف الدخــان, أجهــزة إنــذار تــرب الميــاه, أقفــال أبــواب 
ونيــة  لكرت ي الوصــول االإ

رقميــة, أقفــال كهربائيــة, أنظمــة التحكــم �ف
لالأبــواب المتشــابكة, نظــارة طبيــة, نظــارة شمســيه, نظــارات ثالثيــة 
 , االأبعــاد, بطاريــات كهربائيــة, شــواحن البطاريــات, شــاحن الســل�ي
ــات  ــول )بطاري ــة محم ــدر طاق ك, مص ــرت ــي مش ــل تتابع ــاحن ناق ش
عــادة الشــحن), شــواحن هواتــف نقالــة للســيارة, البطاريات  قابلــة الإ
الســيارات,  بطاريــات  الســيارة,  بطاريــة  للســيارات,  الكهربائيــة 
الرســوم المتحركــة, صفــارات رياضيــة, مغناطيــس ديكــور, أطــواق 
ونيــة لتدريــب الحيوانــات, شــمعدانات فحــص البيــض, أســوار  إلكرت
ي يتــم التحكــم فيهــا عــن 

مكهربــة, مثبطــات الســيارة المحمولــة الــىت
بعــد. 
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. Lamps, automobile 
lights, Automotive indicator lights, Anti-glare device 
for automobile (lamp fittings), Lanterns for lighting, 
electric lamps, Electric torches, light bulbs, Lights for 
vehicles, Germicidal lamps for purifying air, ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, Cooking 
apparatus and installations, Electric cooking pots, 
[for household purposes], Kettles, electric, Induction 
cookers, autoclaves, electric, for cooking, Gas burners, 
Microwave ovens [cooking apparatus], Pressure 
cookers, electric, Roasting apparatus, Air fryers, Electric 
Baking Pan, Egg boilers, electric, Electric cups, Food 
steamers, electric, coffee brewers, steam oven, health 
pot, electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking stoves, 
bread toasters, kitchen ranges [ovens], heaters, electric, 
for feeding bottles, deep fryers, electric, bread-making 
machines, USB-powered cup heaters, soya milk making 
machines, electric, Lava rocks for use in barbecue grills, 
Refrigerators, refrigerating apparatus and machines, 
ice machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, ice-
cream making machines, Ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus, laundry dryers, electric, 
Extractor hoods for kitchens, air purifying apparatus 
and machines, filter cartridges for air purifiers, fans 
[air-conditioning], Air conditioners, Humidifiers, fabric 
steamers, air purifiers, Ventilation apparatus, filters 
for ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine preheater, 
air conditioner for automobiles, Automotive air purifier, 
Electric hair driers, Water heaters, heating apparatus, 
fog machines, Heating installations, Taps, Watering 
installations, automatic, radiators [heating], Sanitary 
apparatus and installations, toilets [water-closets], 
Steam facial apparatus [saunas], Hydromassage bath 
apparatus, Electric hot air hand dryers, Heaters for 
baths, Bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, Drinking water 
dispensers, Instant heating pipeline machine, Filters 
for water purifiers, water purifiers, kettles for filering 
water, electric sterilizer for milk bottle, disinfectant 
apparatus, Radiators, electric, pocket warmers, 
Lighters, Polymerisation installations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــي  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
والتجفيــف والتهويــة وتوريــد الميــاه واالأغــراض الصحيــة. مصابيــح, 
أضــواء الســيارات, أضــواء مــؤ�ش الســيارات, جهــاز مضــاد للوهــج 
مصابيــح  لالإضــاءة,  فوانيــس  المصبــاح),  )تركيبــات  للســيارات 
كهربائيــة, المشــاعل الكهربائيــة, المصابيــح الكهربائيــة, أضــواء 
للمركبــات, مصابيــح مبيــد للجراثيــم لتنقيــة الهــواء, مصابيــح 
ــح  ــة, مصابي ــراض الطبي ــت لالأغ ــجية ، ليس ــوق البنفس ــعة ف االأش
ــزة  ــتعلة, أجه ــاعل مش ــة, مش ــراض الطبي ــت لالأغ ــة ، ليس المعالج
ــة[,  لي ف ــراض المرف ــة ]لالأغ ــخ الكهربائي ي الطب

ــات, أوا�ف كيب ــي والرت الطه
غاليــات كهربائيــة, طباخــات بالتحريــض, االأوتــوكالف )طناجــر) 
الكهربائيــة للطبــخ, شــعالت غــاز, أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[, 
ــالة  ــة, مق ــاىلي هوائي ــص, مق ــاز تحمي ــة, جه ــط كهربائي ــدور ضغ ق
ــدر  ــة, ق ــواب كهربائي ــة, أك ــض كهربائي ــات بي ــة, غالي ف كهربائي ــرب خ
ــاء  ــار, وع ــرن البخ ــوة, ف ــع القه , مصان ي

ــا�أ ــام ، كهرب ــاري للطع بخ
محامــص  ليــة[,  ف المرف ]لالأغــراض  كهربائيــة  محمصــات  الصحــة, 
 , ف ــرب ــات الخ ــي, محمص ــد الطه ــة, مواق ــخ الكهربائي ي الطب

ــن, أوا�ف ب
لزجاجــات  كهربائيــة  ســخانات  ]االأفــران[,  المطبــخ  نطاقــات 
ــخانات  , س ف ــرب ــع الخ ــة, آالت صن ــة كهربائي ــاىلي عميق ــة, مق الرضاع
ــات صنــع حليــب  ك, ماكين كأس تعمــل بطاقــة ناقــل تتابعــي مشــرت
ي مشــاوي الشــواء, 

الصويــا ، كهربائيــة, صخــور الفــا لالســتخدام �ف
الجليــد, جهــاز  وأجهــزة  آالت  يــد,  الترب وآالت  أجهــزة  ثالجــات, 
وبــات الســاخنة والبــاردة, آالت صنــع  يــد لتوزيــع المرش تدفئــة وترب
االآيــس كريــم, منشــآت وأجهــزة التهويــة ]تكييــف الهــواء[, مجففات 
الغســيل الكهربائيــة, شــفاطات المطابــخ, أجهــزة وآالت لتنقيــة 
الهــواء, خراطيــش التصفيــة الأجهــزة تنقيــة الهــواء, مــراوح ]تكييــف 
هــواء[, مكيفــات الهــواء, المرطبــات, بواخــر النســيج, أجهــزة تنقيــة 
الهــواء, جهــاز تهويــة, مرشــحات الأجهــزة التهويــة, ســخان مروحــة, 
ــف,  ــاز التجفي ــة الهــواء, جه ــات تنقي ــف الهــواء, تركيب منشــآت تكيي
ــف  ــيارات, مكي ــرك الس ــبق لمح ف المس ــخ�ي ــة, التس ــالت الرطوب مزي
هــواء للســيارات, أجهــزة تنقيــة هــواء الســيارات, مجففــات الشــعر 
, ماكينــات الضبــاب,  ف الكهربائيــة, ســخانات ميــاه, جهــاز تســخ�ي
, تركيبــات ســقي أوتوماتيكيــة, مشــعات  تركيبــات التدفئــة, الصنابــري
كيبــات الصحيــة, مراحيــض ]خزانــات المياه[,  ]تدفئــة[, االجهــزة والرت
ــك  ــام التدلي ــاز حم ــار[, جه ــات البخ ــه ]حمام ــار للوج ــاز بخ جه
ــخانات  ــة, س ــاخن الكهربائي ــواء الس ــدي باله ــات االأي , مجفف ي

ــا�أ الم
للحمامــات, خــط رئيــ�ي للحمــام, منشــآت الحمــام, أجهــزة وآالت 
ــة  ــب التدفئ ــط أنابي ــة خ ب, آل ــرش ــاه ال ــات مي ــاه, موزع ــة المي تنقي
الفوريــة, فالتــر لتنقيــة الميــاه, أجهــزة تنقيــة الميــاه, غاليــات الميــاه 
ــر,  ــاز مطه ــب, جه ــة الحلي ي لزجاج

ــا�أ ــم كهرب ــاه, معق ــة المي لتنقي
ــرة.  ــات البلم ــات, تركيب ــب, الوالع ــات جي ــة, دفاي ــعات كهربائي مش
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Goods/Services:
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. 
Electric vehicles, Locomotives, Remote control vehicles, 
other than toys, vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail, Rearview mirrors, driverless cars [autonomous 
cars], self-driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, automobile 
hoods, automobile chains, automobile chassis, 
vehicle running boards, cars, motor cars, automobile 
bodies, bumpers for automobiles, shock absorbers for 
automobiles, signal arms for vehicles, air bags [safety 
devices for automobiles], brake pads for automobiles, 
cigar lighters for automobiles, ashtrays for automobiles, 
lug nuts for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, automobile 
wheel hubs, warning horns for automobiles, air 
pumps for automobiles, safety seats for use in cars, 
automobile spare wheel holders, electric motors for 
motor cars, axles and cardan shaft for motor vehicles, 
wheel rims [for automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, automobile 
windshields [windscreens], sun visors for automobiles, 
rearview mirrors for automobiles, direction signals 
for automobiles, doors for automobiles, spokes for 
automobiles, suspension springs for motor cars, petrol 
tank caps for motor cars, gearboxes for motor cars,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
. مركبــات  ي

ي أو الجــوي أو المــا�أ المركبــات وأجهــزة النقــل الــرب
بخــالف   ، بعــد  عــن  التحكــم  مركبــات  القاطــرات,  كهربائيــة, 
ــاء أو  ــو أو الم ــرب أو الج ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق ــاب, مركب االألع
ــدون ســائق  ــة, ســيارات ب ــة الخلفي ــا الرؤي ــة, مراي الســكك الحديدي
القيــادة, مضخــات  ذاتيــة  القيــادة[, ســيارات  ذاتيــة  ]ســيارات 
هــواء للدراجــات الناريــة والســيارات, ســيارات ذات مقعــد )كارت), 
للمركبــات  الدفــع  آليــات  االأوتوماتيكيــة,  الموجهــة  المركبــات 
ــيارة,  ــكل الس ــيارات, هي ــل الس ــيارات, سالس ــة الس ــة, اغطي االأرضي
لوحــات تشــغيل الســيارة, ســيارات, ســيارات, أجســام الســيارات, 
ــارة  ــيارات, أذرع إش ــات للس ــص الصدم ــيارات, ممت ــدات للس مص
للمركبــات, أكيــاس هوائيــة ]أجهــزة أمــان للســيارات[, لبــادات 
مكابــح الســيارات, والعــات الســيجار للســيارات, منافــض الســجائر 
ــط  ــة لرب ــابك ُمكيَّف ــات, مش ــالت المركب ــل لعج ــيارات, صوامي للس
أجــزاء الســيارة بهيــكل الســيارات, محــاور عجــالت الســيارات, 
أبــواق تحذيــر للســيارات, مضخــات هــواء للســيارات, مقاعــد 
ــة  ــالت االحتياطي ــكات العج ــيارات, ماس ي الس

ــتخدام �ف ــان لالس أم
ــود  ــاور والعم ــيارات, المح ــة للس ــركات الكهربائي ــيارات, المح للس
كاردان للســيارات, إطــارات لعجــالت الســيارات, مســاحات الزجــاج 
االأمامــي ]للســيارات[, آليــات القابــض للســيارات, مقاعــد أمــان 
ــات  لالأطفــال للســيارات, الزجــاج االأمامــي للســيارات ]زجــاج المركب
ــة  ــة الخلفي ــا الرؤي ــيارات, مراي ــمس للس ــن الش ــة م ــي[, أقنع االأمام
للســيارات, إشــارات االتجــاه للســيارات, أبــواب للســيارات, قضبــان 
ــات  ــة خزان ــيارات, أغطي ــق للس ــض تعلي ــيارات, نواب ــعاعية للس ش
ف  وس للســيارات, واقيــات الطــ�ي يــن للســيارات, علــب الــرت ف البرف
للســيارات, مقاعــد  للســيارات,  لعجــالت  إطــارات  للســيارات, 
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mudguards for automobiles, wheel rims for automobiles, 
seats for automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering wheels for 
automobiles, anti-theft devices for motor cars, electric 
cars, torque converters for motor cars, automotive 
interior trim, motor car windows, automobile roof 
racks, automobile roof containers, luggage carriers 
for automobiles, automobile dashboards, fuel tanks 
[parts of land vehicles], protective rings for automobile 
wheel hubs, automobile engines, fitted vehicle covers 
for automobiles, shaped covers for motor cars, Steering 
wheel booster for automobile, steering wheel covers 
for automobiles, Automobile sunshade, Car radiator 
grille, License plate frame for automobiles, brakes for 
motor cars, body panels for vehicles, Push scooters 
[vehicles], Self-balancing electric unicycles, Bicycles, 
electric bicycles, Electric self-balancing car, electric 
scotters, self-balancing scooters, Pumps for bicycle 
tires, Aerial conveyors, Strollers, Carts, wheelchairs, 
sleighs [vehicles], Tires for vehicle wheels, Repair 
outfits for inner tubes, automobile tires, inner tubes 
for automobile tires, Aeronautical apparatus, machines 
and appliances, Civilian drones, Camera drones, 
delivery drones, air vehicles, Boats, diving bells, air 
pumps [vehicle accessories], safety seats for children, 
for vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, 
windshield wipers, anti-glare devices for vehicles, head-
rests for vehicle seats. 

الــرأس  مســاند  الســيارات,  ي 
�ف لالســتخدام  المقاعــد  أحزمــة 

ــة  ــزة مكافح ــيارات, أجه ــادة للس ــالت القي ــيارات, عج ــد الس لمقاع
ــدوران  ــزم ال ــوالت ع ــة, مح ــيارات كهربائي ــيارات, س ــة للس الرق
ــوف  ــيارات, رف ــذ الس ــيارات, نواف ــة للس ــارف داخلي ــيارات, زخ للس
ــة  ــالت االأمتع ــيارات, حام ــقف الس ــات س ــيارات, حاوي ــقف الس س
مــن  ]أجــزاء  الوقــود  خزانــات  الســيارات,  لوحــات  للســيارات, 
يــة[, حلقــات واقيــة لمحــاور عجــالت الســيارات,  المركبــات الرب
ــة  ــيارات, أغطي ــزة للس ــيارة المجه ــة الس ــيارات, أغطي ــركات الس مح
ــة  ــيارات, أغطي ــادة للس ــة القي ــود عجل ــيارات, مق ــكل للس ــى ش ع
د للســيارة,  عجلــة القيــادة للســيارات, مظلــة الســيارات, شــبكة المــرب
ــاكل  ــواح هي ــح للســيارات, أل إطــار لوحــة ترخيــص الســيارات, مكاب
ــة  ــة أحادي ــات[, دراجــات كهربائي الســيارات, دراجــات الدفــع ]مركب
التــوازن ذاتيــة, دراجــات, دراجــات كهربائيــة, ســيارة كهربائيــة ذاتيــة 
التــوازن, الدراجــات البخاريــة الكهربائيــة, دراجــات بخاريــة التــوازن 
طــارات الدراجــات, الناقــالت الهوائيــة, عربــات  , مضخــات الإ ي

الــذا�ت
ــارات  ــات[, إط ــة ]مركب ــة, مزلق ــرا�ي المتحرك ــات, الك ــال, عرب االأطف
ــارات  ــة, إط ــب الداخلي ــالح لالأنابي ــس إص ــات, مالب ــالت المركب عج
طــارات الســيارات, أجهــزة وآالت  الســيارات, أنابيــب داخليــة الإ
ــدون  ــرات ب ــة, طائ ــار مدني ــدون طي ــرات ب ان, طائ ــري ــزة الط وأجه
ــة,  ــات الجوي ــار, المركب ــدون طي ــل ب ــرات توصي ا, طائ ــري ــار للكام طي
القــوارب, أجــراس الغــوص, مضخــات الهــواء ]ملحقــات الســيارة[, 
مقاعــد أمــان لالأطفــال ، للســيارات, أغطيــة مقاعــد المركبــات, 
ــة  ــا جانبي ــيارات, مراي ــة للس ــد الرق ــزة ض ــات, أجه ــاث المركب أث
ــاج  ــحات الزج ــات, ماس ــج للمركب ــة للتوه ــزة مانع ــيارات, أجه للس
الــرأس  للســيارات, مســاند  للتوهــج  أجهــزة مضــادة  االأمامــي, 

ــيارة.  ــد الس لمقاع
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Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising business management, business 
administration office functions. Advertising, Publicity, 
Publicity material rental, Rental of advertising 
space, Rental of advertising time on communication 
media, Publicity agencies, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, 
Demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes, providing business 
information via a website, Providing business 
information, Opinion polling, Price comparison services, 
Business research, Public relations, Commercial 
or industrial management assistance, Commercial 
information and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, marketing, Import-export 
agency services, Sales promotion for others, auctions, 
provision of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services, employment agency services, 
Systemization of information into computer databases, 
Arranging subscriptions to telecommunication services 
for others, Book-keeping, Rental of vending machines, 
Sponsorship search, Rental of sales stands, wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشــاط  خدمــات الدعايــة واالإ
. دعايــة وإعــالن, شــهرة اعالميــة, تأجــري المــواد الدعائيــة,  ي المكتــىب
عــالن عــى وســائل  تأجــري مســاحات إعالنيــة, تأجــري وقــت االإ
االتصــال, وكاالت دعايــة, عــرض المنتجــات عــى وســائط االتصــال 
الأغــراض البيــع بالتجزئــة, عــرض المنتجــات, استشــارات بخصــوص 
الأغــراض  المعــارض  تنظيــم   , ي

عــال�ف االإ االتصــال  اتيجيات  اســرت
اف عــى مخططــات  �ش تجاريــة أو دعائيــة, تنظيــم وتشــغيل واالإ
الــوالء وخطــط الحوافــز, توفــري المعلومــات التجاريــة عــرب موقــع 
نــت, توفــري المعلومــات التجاريــة, اســتطالع الــرأي,  نرت عــى شــبكة االإ
خدمــات مقارنــة االأســعار, البحــوث التجاريــة, عالقــات عامــة, 
دارة التجاريــة أو الصناعيــة, المعلومــات والمشــورة  ي االإ

المســاعدة �ف
دارة  االإ المســتهلك[,  استشــارات  ]محــل  ف  للمســتهلك�ي التجاريــة 
, تســويق, خدمــات وكاالت  خيــص ســلع وخدمــات الغــري التجاريــة لرت
اد والتصديــر, ترويــج المبيعــات لالآخريــن, المــزادات, توفــري  االســتري
ي وبائعــي الســلع والخدمــات, خدمــات  نــت لمشــرت نرت ســوق عــرب االإ
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر, 

وكاالت التوظيــف, تنظيــم المعلومــات �ف
ــر,  , مســك الدفات ي خدمــات االتصــاالت للغــري

اكات �ف ترتيــب االشــرت
تأجــري آالت البيــع, بحــث الكفــاالت, تأجــري منصــات البيــع, خدمــات 
ــة  ــة والصحي ــة والبيطري ات الصيدالني ــتح�ف ــة للمس ــع بالجمل البي
ات  والمســتلزمات الطبيــة, خدمــات البيــع بالتجزئــة للمســتح�ف

ــة.  ــتلزمات الطبي ــة والمس ــة والصحي ــة والبيطري الصيدالني
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis 
and research services design and development of 
computer hardware and software. scientific research, 
research and development of new products for others, 
technological research, Quality control, Quality testing, 
Surveying, exploration services in the field of the oil, 
gas and mining industries, Cosmetic research, chemical 
research, Biological research, Weather forecasting, 
meteorological information, vehicle roadworthiness 
testing, industrial design, packaging design, design 
of telephones, design of mobile telephones, interior 
design, dress designing, computer software design, 
updating of computer software, Maintenance of 
computer software, Consultancy in the design and 
development of computer hardware, Recovery of 
computer data, Computer system analysis, Computer 
system design, Computer programming, Updating of 
smartphone software, mobile phone software design, 
recovery of smartphone data, unlocking of mobile 
phones, Software as a service [SaaS], development of 
computer platforms, Hosting computer sites [web sites], 
platform as a services [PaaS], Creating and maintaining 
web sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable software 
tools, cloud computing, Electronic data storage, Off-site 
data backup, server hosting, Monitoring of computer 
systems by remote access, Data encryption services, 
Computer virus protection services, information 
technology [IT] consultancy, internet security 
consultancy, Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, Providing search engines 
for the internet, authenticating works of art, Graphic 
arts design, Graphic design of promotional materials, 
Weighing of goods for others, Cartography services, 
cloud seeding, handwriting analysis [graphology], 
business card design, rental of meters for the recording 
of energy consumption. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 
ــاد وبرامــج الحاســوب. بحــث علمــي, البحــث  ــر عت ــم وتطوي تصمي
والتطويــر لمنتجــات جديــدة لالآخريــن, البحــث التكنولوجــي, رقابــة 
ــال  ي مج

ــاف �ف ــات االستكش ــح, خدم ــودة, المس ــار الج ــودة, اختب ج
النفــط والغــاز والتعديــن, بحــوث التجميــل, بحــث  صناعــات 
, البحــث البيولوجــي, التنبــؤ بالطقــس, معلومــات االأرصــاد  ي

كيميــا�أ
التصميــم  الطريــق,  عــى  الســيارة  صالحيــة  اختبــار  الجويــة, 
الصناعــي, تصميــم العبــوات, تصميــم الهواتــف, تصميــم الهواتــف 
, تصميــم االأزيــاء, تصميــم برامــج  المحمولــة, تصميــم داخــىي
ــر,  ــج الكمبيوت ــة برام ــر, صيان ــج الكمبيوت ــث برام ــر, تحدي الكمبيوت
ي تصميــم وتطويــر أجهــزة الحاســوب, اســتعادة بيانات 

استشــارات �ف
ــم نظــام الحاســوب,  ــل نظــام الحاســوب, تصمي ــر, تحلي الكمبيوت
ــم  , تصمي ــذكي ــف ال ــج الهات ــث برام , تحدي ــب االآىلي ــة الحاس برمج
 , الــذكي الهاتــف  بيانــات  اســتعادة  المحمــول,  الهاتــف  برامــج 
ــات  ــر منص ــة, تطوي ــات كخدم مجي ــة, الرب ــف المحمول ــح الهوات فت
نــت[,  الكمبيوتــر, اســتضافة مواقــع الكمبيوتــر ]مواقــع شــبكة االأنرت
ــت  ن ــبكة االأنرت ــى ش ــع ع ــة المواق ــاء وصيان ــة, إنش ــة كخدم المنص
ــري  ــة غ ــري أدوات برمجي ــق, توف ــزودي التطبي ــات م ــن, خدم لالآخري
ــات  ــن البيان ــحابية, تخزي ــبة س ــت, حوس ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف قابل
ونيــة, النســخ االحتياطــي للبيانــات خــارج الموقــع, اســتضافة  لكرت االإ
الخــادم, مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول عــن 
وســات  بعــد, خدمــات تشــفري البيانــات, خدمــات الحمايــة مــن فري
ــن  ــارات أم ــات, استش ــا المعلوم ــارات تكنولوجي ــر, استش الكمبيوت
ــة  ــات أو المســتندات مــن الوســائط المادي ــل البيان نــت, تحوي نرت االإ
ــق  ــت, توثي ن نرت ــري محــركات بحــث لالإ ــة, توف وني لكرت إىل الوســائط االإ
ــ�ي  ــم الجرافي ــك, التصمي ــون الجرافي ــم فن ــة, تصمي االأعمــال الفني
ويجيــة, وزن البضائــع لالآخريــن, خدمات رســم الخرائط,  للمــواد الرت
اســتمطار الســحب, تحليــل خــط اليــد ]دراســة الخطــوط[, تصميــم 

ــة.  ــتهالك الطاق ــجيل اس ــدادات لتس ــري ع ــل, تأج ــة العم بطاق
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components implements other than hand-
operated, incubators for eggs. Agricultural machines, 
Aerating pumps for aquaria, Mechanized livestock 
feeders, Incubators for eggs, milking machines, Hair 
clipping machines for animals, salt scooping machines, 
Woodworking machines, saws [machines], papermaking 
machines, diaper producing equipment, printing 
machines, spinning machines, dyeing machines, tea 
manufacturing machines, Mixing machines, Mills 
[machines], Mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, Beverage preparation machines, 
electromechanical, cigarette making machines, 
Leather-working machines, sewing machines, ironing 
machines, bicycle assembling machines, potters› 
wheels, Engraving machines, industrial inkjet printing 
machines, machines for battery industry, Cord 
making machines, enamel making machinery, light 
bulb making machines, packaging machines, briquet 
making machines, Dishwashers, blenders, electric, for 
household purposes, juice extractors, electric, Coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food processors,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن )ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة)، قارن ي الرب
يــة)، معــدات زراعيــة )عــدا مــا يــدار باليــد)، أجهــزة  للمركبــات الرب
ــواض,  ــة لالأح ــات التهوي ــة, مضخ ــض. االآالت الزراعي ــس البي تفقي
الحلــب,  آالت  البيــض,  حاضنــات  االآليــة,  ي 

المــوا�ش مغذيــات 
آالت  الملــح,  تجريــف  آالت  الحيوانــات,  شــعر  قــص  ماكينــات 
النجــارة, مناشــري ]آالت[, آالت صناعــة الــورق, معــدات إنتــاج 
آالت  الصباغــة,  آالت  الغــزل,  آالت  الطباعــة,  آالت  حفاضــات, 
ــات ]آالت[,  ــن ]آالت[, خالط ــط, مطاح ــاي, آالت الخل ــع الش تصني
ــات  ــق, ماكين ــع النقان ــن, آالت صن , آالت العج ف ــرب ــع الخ آالت تقطي
, آالت تحضــري  تحضــري الطعــام كهروميكانيكيــة, آالت التقشــري
ــة  ــجائر, آالت صناع ــع الس ــة, آالت صن ــات ، كهروميكانيكي وب المرش
الدراجــات,  تجميــع  آالت   , الــ�ي آالت  الخياطــة,  آالت  الجلــود, 
, آالت الحفــر, آالت الطباعــة النافثــة للحــرب  ف عجــالت الخزافــ�ي
الصناعيــة, آالت لصناعــة البطاريــات, آالت صنــع االأســالك, آالت 
ــة  ــات التعبئ , ماكين ي

ــا�أ ــاح الكهرب ــع المصب ــا, آالت صن ــع المين صن
والتغليــف, آالت صنــع الفحــم, غســاالت الصحــون, خالطــات 
ليــة, عصــارة كهربائيــة, مطاحــن القهــوة ،  ف ــة لالأغــراض المرف كهربائي
ليــة,  ف بخــالف المطاحــن اليدويــة, غســاالت الصحــون لالأغــراض المرف
ــات  ــة, معالج ــخ الكهربائي ــب, آالت المطب ــة للعل ــات كهربائي فتاح
طعــام كهربائيــة, آالت غســاالت ]غســيل[, آالت التنظيــف الجــاف, 
ــع  ــدات تصني ــاج, مع ــع الزج ــش, آالت تصني ــككات, آالت النق المف
آالت  الكيماويــة,  للصناعــات  الكهروميكانيكيــة  االآالت  االأســمدة, 
الشــطف, أجهــزة إســتخراج المعــادن مــن المناجــم, قواطــع ]آالت[, 
منصــات الحفــر العائمــة أو غــري العائمــة, حفــارات, جهــاز الرفــع,
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electric, Washing machines [laundry], dry-cleaning 
machines, Disintegrators, Embossing machines, Glass-
working machines, fertilizer manufacturing equipment, 
Electromechanical machines for chemical industry, 
Rinsing machines, extractors for mines, Cutters 
[machines], Drilling rigs, floating or non-floating, 
excavators, Elevating apparatus, elevators [lifts], 
pneumatic jacks, metalworking machines, electric 
hammers, Foundry machines, steam engines, igniting 
devices for internal combustion engines, automobile 
Motor Spark Plug, automobile Motor Igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper making 
machines, Industrial robots, tools [parts of machines], 
electric wire and cable manufacturing machines, 
Screwdrivers, electric, Hand-held tools, other than hand-
operated, Hand-held electric drill, Machines for the 
electronic industry, static electricity eliminators, optical 
cold working machines, gas separating installations, 
machines for making oxygen and nitrogen, Painting 
machines, dynamos, Filters for cleaning cooling air, 
for engines, engines, other than for land vehicles, 
automobile Motor cooling Radiator, automobile 
Motor cooling Water Tank, automobile Motor cooling 
Radiator Pipe, automobile Motor cooling Radiator 
Lid, automobile Motor cooling Fan, automobile Motor 
cooling Fan cover, automobile Motor cooling Fan clutch, 
automobile Motor Exhausting and decontaminating 
device (catalyzing Reaction device), automobile Motor 
Waste Gas Recycle System, automobile Motor Muffler, 
automobile Motor Muffler air Pipe, automobile Motor 
Resonator, automobile Motor Piston, Cylinder for 
car engine, Air filters for car engines, Automobile 
engine block, automobile oil Pump, automobile Water 
Pump, pumps [machines], Valves [parts of machines], 
Aerocondensers, compressed air machines, air suction 
machines, pnumatic cylinders [parts of machines], Axles 
for machines, door openers, electric, window closers, 
electric, Bearings [parts of machines], automobile Motor 
Flywheel, automobile Motor crank, Belts for machines, 
electric welding apparatus, Machines and apparatus for 
cleaning, electric., Cordless sweepers, electric, cleaning 
applicances utilizing steam, Steam mops, Brushes for 
vacuum cleaners, Suction nozzles for vacuum cleaners, 
Dust box filters for vacuum cleaners, Main brush covers 
for vacuum cleaners, Tanks for vacuum cleaners, 
Sweeping robots, washing apparatus, vacuum cleaners, 
crushing machines, Filtering machines, Curtain 
drawing devices, electrically operated, Drums [parts of 
machines], 3D printers, Shoe polishers, electric, Racket 
stringing machines, Vending machines, Labellers 
[machines], Robotic exoskeleton suits, other than for 
medical purposes, Electroplating machines. 

المصاعــد, رافعــات نقالــة تــدار بالهــواء المضغــوط, آالت تشــغيل 
ــة,  ــركات البخاري ــبك, المح ــة, آالت الس ــارق كهربائي ــادن, مط المع
ارة محــرك  , قابــس �ش اق الداخــىي أجهــزة إشــعال لمحــركات االحــرت
الســيارات, لفائف إشــعال محــرك الســيارات, توربينــات الرياح, آالت 
صنــع مشــابك الــورق, آالت صنــع السوســتة, الروبوتــات الصناعيــة, 
والكابــالت  االأســالك  تصنيــع  آالت  االآالت[,  مــن  ]أجــزاء  أدوات 
ــالف االأدوات  ــة ، بخ ــة, االأدوات اليدوي ــكات كهربائي ــة, مف الكهربائي
ونيــة, مثاقب  لكرت ي يــدوي, آالت الصناعــة االإ

اليدويــة, مثقــاب كهربــا�أ
كهربائيــة تــدار يدويــاً, آالت العمــل عــى البــارد البــ�ي, تركيبــات 
ــالء,  , آالت الط ف ــ�ي وج ف والنيرت ــج�ي ــع االأكس ــاز, آالت صن ــل الغ فص
يــد للمحــركات, المحــركات ،  دينامــو, فالتــر لتنظيــف هــواء الترب
د محــرك الســيارات, خــزان ميــاه  يــة, مــرب بخــالف المركبــات الرب
د  ــرب ــاء الم ــيارات, غط ــرك الس ــد مح ي ــب ترب ــيارات, أنابي ــد الس ي ترب
يــد محــرك  يــد الســيارات, غطــاء مروحــة ترب للســيارات, مروحــة ترب
يــد محــرك الســيارات, جهــاز اســتنفاد  الســيارات, قابــض مروحــة ترب
ف التفاعــل), نظــام إعــادة  وتطهــري محــرك الســيارات )جهــاز تحفــري
ــب  ــيارات, أنابي ــوت للس ــم ص ــيارات, كات ــات الس ــاز نفاي ــر غ تدوي
هــواء كاتــم الصــوت للســيارات, مرنــان للســيارات, مكبــس محــرك 
الســيارات, اســطوانة لمحــرك الســيارة, فالتــر هــواء لمحــركات 
الســيارات,  زيــت  الســيارات, مضخــة  محــرك  كتلــة  الســيارات, 
ــن  ــزاء م ــات ]أج ــات ]آالت[, صمام ــيارات, مضخ ــاه الس ــة مي مضخ
االآالت[, مكثفــات الهــواء, آالت الهــواء المضغــوط, آالت شــفط 
ــالآالت,  ــاور ل ــن االآالت[, مح ــزاء م ــة ]أج ــطوانات نفاذي ــواء, اس اله
فتاحــات أبــواب كهربائيــة, غلــق النوافــذ الكهربائيــة, محامــل ]أجــزاء 
ــالآالت,  ــك الســيارات, أحزمــة ل مــن االآالت[, حذافــة الســيارات, كرن
, آالت وأجهــزة التنظيــف الكهربائيــة., مكانــس  ي

جهــاز لحــام كهربــا�أ
كهربائيــة تعمــل ببطاريــة, تطبيقــات التنظيــف باســتخدام البخــار, 
مماســح بالبخــار, فــرش المكانــس الكهربائيــة, فوهــات شــفط 
للمكانــس الكهربائيــة, فالتــر صنــدوق الغبــار للمكانــس الكهربائيــة, 
أغطيــة الفرشــاة االأساســية للمكانــس الكهربائيــة, خزانــات المكانــس 
مكنســة  الغســيل,  جهــاز  الماســحة,  الروبوتــات  الكهربائيــة, 
شــيح, أجهــزة ســحب الســتائر  , آالت الرت كهربائيــة, آالت التكســري
تعمــل بالكهربــاء, براميــل ]أجــزاء مــن االآالت[, طابعــات ثالثيــة 
ب,  المــ�ف التوتــري  آالت  كهربائيــة,  احذيــة  ملمعــات  االأبعــاد, 
ــي  ــكل الخارج ــدالت الهي ــات ]آالت[, ب ــو البطاق ــع, واضع آالت البي

 . ي
ــا�أ ــالء الكهرب ــة, آالت الط ــراض الطبي ــالف االأغ ــة ، بخ الروبوتي
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Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41132 العالمة التجارية رقم :  41132

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording transmission or reproduction 
of sound of images, magnetic data carriers, recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus. computers, bags 
adapted for laptops, Wearable computers, computer 
software, recorded, Computer software applications, 
downloadable, Computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating machines, 
central processing units [processors], computer 
game software, recorded, computer memory devices, 
Interactive touch screen terminals, mobile phone 
software applications, downloadable, computer 
peripheral devices, data processing apparatus, encoded 
identification bracelets, magnetic, Smart band, Bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded magnetic 
cards, readers [data processing equipment], scanners 
[data processing equipment], downloadable image 
files, downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, downloadable,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات الب�يــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف) واالإ �ش شــارة المراقبــة )االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
ي تعمــل بقطــع 

أقــراص تســجيل، ماكينــات بيــع آليــة لالأجهــزة الــىت
النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات وأجهــزة 
ــزة  ــق. أجه ــاء الحرائ ــزة إطف ــات، أجه ــة البيان ــيب لمعالج الحواس
ــزة  ــة, أجه ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــبة الأجه ــاس مناس ــر, أكي الكمبيوت
ــات  ــجلة, تطبيق ــر المس ــج الكمبيوت ــداء, برام ــة لالرت ــر قابل كمبيوت
أجهــزة  الكمبيوتــر,  أجــزاء  يــل,  ف للترف قابلــة   ، الكمبيوتــر  برامــج 
كمبيوتــر محمولــة, أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة, آالت الحســاب, 
ألعــاب  برنامــج  ]المعالجــات[,  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات 
ــة  ــات شاش ــر, محط ــرة الكمبيوت ــزة ذاك ــجلة, أجه ــر ، مس الكمبيوت
ــول ،  ــف المحم ــج الهات ــات برام ــس, تطبيق ــل باللم ــة تعم تفاعلي
يــل, أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر, جهــاز معالجــة البيانات,  ف قابلــة للترف
ــوار  , س ــوار ذكي ــة, س ــد الهوي ــفرة لتحدي ــية مش ــاور مغناطيس أس
معصمــه, الروبوتــات عــن بعــد, البطاقــات المغناطيســية المشــفرة, 
ــدات  ــة ]مع ــحات ضوئي ــات[, ماس ــة البيان ــدات معالج ــراء ]مع الق
يــل, ملفــات  ف معالجــة البيانــات[, ملفــات الصــور القابلــة للترف
ــة,  ــف النقال ــل للهوات ي ف ــات للترف ــل, نغم ي ف ــة للترف ــيقى القابل الموس
ــة  وني ــورات إلكرت ــة[, منش ــرض مرئي ــدات ع ــة ]وح وني ــالم إلكرت أق
ــة  ــارات الذكي , النظ ف ــ�ي وني لكرت ــب االإ ــي الجي جم ــل, مرت ي ف ــة للترف قابل
)معالجــة البيانــات), وســائط البيانــات المغناطيســية, بطاقــات
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electronic pocket translators, smart glasses (data 
processing), magnetic data media, magnetic 
encoded credit cards, SIM cards, monitors [computer 
hardware], mouse pads, Mouse [computer peripheral], 
Humanoid robots with artificial intelligence, printers 
for use with computers, Photo printers, E-book, Ink 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers, 
pens with conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop sleeves, 
Smartwatches (data processing apparatus), LED 
displays, displays, digital photo printers, cases adapted 
for computers, computer programs, recorded, identity 
cards, magnetic, microprocessors, monitors [computer 
programs], optical discs, electronic tags for goods, 
integrated circuit cards [smart cards], smart cards 
[integrated circuit cards], pocket calculators, USB 
flash drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive whiteboards, 
personal digital assistants [PDAs], computer software 
platforms, recorded or downloadable, computer game 
software, downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, Counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin detectors, 
credit card terminals, mechanisms for coin-operated 
apparatus, dictating machines, holograms, fingerprint 
identifier, Facial recognition apparatus, photocopiers 
(photographic, eletrostatic, thermic), time clocks 
[time recording devices], Bathroom scales, Weighing 
apparatus and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for household 
purposes, Measures, compasses for measuring, 
rulers [measuring instruments], electronic notice 
boards, signal lanterns, cellular phones, Cell phone 
holders, smart phones, Protective films adapted for 
smartphones, Smartphones in the shape of a watch, 
smartphone cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [gps] apparatus, 
intercommunication apparatus, Intercoms, navigational 
instruments, Wearable activity trackers, Smartphones 
in the form of wristbands, parts for mobile telephones 
and smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and instruments, 
Network routers, gateway, Heat sink for cellular phones, 
routers, selfie sticks for mobile phones, monopods used

تعريــف  وحــدة  بطاقــات  المشــفرة,  المغناطيســية  االئتمــان 
ــوب,  ــأرة الحاس ــند ف ــر[, مس ــزة الكمبيوت ــات ]أجه ك, شاش ــرت المش
فــأرة الحاســوب ]ملحقــات الكمبيوتــر[, الروبوتــات ذات الــذكاء 
االصطناعــي, طابعــات لالســتخدام مــع أجهــزة الكمبيوتــر, طابعــات 
, خراطيــش حــرب فارغة للطابعــات وآالت  ي

و�ف الصــور, الكتــاب االلكــرت
ي تعمــل 

التصويــر, أقــالم مــع نقطــة موصلــة الأجهــزة الشاشــات الــىت
 , ــرب ــة للح ــات النافث ــر, الطابع ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــس, لوح باللم
ــة )جهــاز معالجــة  ــر المحمــول, الســاعات الذكي كمــام الكمبيوت االأ
ي باعــث للضــوء, شاشــات عــرض, طابعــات 

البيانــات), شاشــات ثنــا�أ
الصــور الرقميــة, حقائــب مهيــأة الأجهــزة الكمبيوتر, برامــج الكمبيوتر 
المســجلة, بطاقــات هويــة مغناطيســية, المعالجــات الدقيقــة, 
شاشــات ]برامــج الكمبيوتــر[, االأقــراص الضوئيــة, بطاقــات الشــعار 
ونيــة للبضائــع, بطاقــات الدوائــر المتكاملــة ]البطاقــات  لكرت االإ
الذكيــة[, البطاقــات الذكيــة ]بطاقــات الدوائــر المتكاملــة[, حاســبات 
ك, أجهــزة الكمبيوتــر  ي لناقــل تتابعــي مشــرت

الجيــب, مشــغل ومــىف
ــة  ــية واقي ــة, أغش ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــام الأجه كم ــول, االأ المحم
[, أغطيــة  مهيــأة لشاشــات الكمبيوتــر, رمــوز االأمــان ]أجهــزة التشــفري
ــة,  وني لكرت ــة االإ ــة التفاعلي ــواح الكتاب ــر اللوحــي, أل الأجهــزة الكمبيوت
ــي  ــاعد الرقم ــزة المس ــخصيون ]أجه ــون الش ــاعدون الرقمي المس
[, منصــات برامــج الكمبيوتــر ، المســجلة أو القابلــة  الشــخىي
يلــه, مناصــب مهيــأة  ف يــل, برنامــج ألعــاب الكمبيوتــر ، يمكــن ترف ف للترف
ــل,  ي ف ــة للترف ــة قابل وني ــظ إلكرت ــة, محاف ــر المحمول ــزة الكمبيوت الأجه
ــات[,  ــة البيان ــة ]معالج ــات ذكي ــة, حلق ي ــة البيومرت ــات الهوي بطاق
ونيــة, عــداد الخطــى, عــدادات, جهــاز تســجيل  أجنــدات إلكرت
ــالت  ــفات العم ــة, كاش يدي ــات الرب ــص الدمغ ــزة فح ــت, أجه الوق
ــل  ي تعم

ــىت ــزة ال ــات لالأجه ــان, آلي ــة االئتم ــات بطاق ــة, محط المزيف
بقطــع النقــود المعدنيــة, آالت إمــالء, صــور مجســمة, معــرّف 
التصويــر  آالت  الوجــه,  عــى  التعــرف  جهــاز  صبــع,  االإ بصمــة 
الوقــت  الحراريــة), ســاعات   ، الكهروســتاتيكية   ، )الفوتوغرافيــة 
]أجهــزة تســجيل الوقــت[, مقاييــس الحمامــات, أجهــزة وأدوات 
قيــاس الــوزن, الموازيــن مــع أجهــزة تحليــل كتلــة الجســم, مقيــاس 
لالأغــراض  الجســم  ي 

�ف الدهــون  الجســم, مقيــاس  ي 
�ف الدهــون 

]أدوات  المســاطر  للقيــاس,  بوصــالت  جــراءات,  االإ ليــة,  ف المرف
شــارة,  االإ فوانيــس  ونيــة,  لكرت االإ عالنــات  االإ لوحــات  القيــاس[, 
الهواتــف الخلويــة, حامــىي الهواتــف المحمولــة, الهواتــف الذكيــة, 
ــى  ــة ع ــف ذكي ــة, هوات ــف الذكي ــع الهوات ــف م ــة تتكي ــالم واقي أف
شــكل ســاعة, حــاالت الهواتــف الذكيــة, ملحقــات الهواتــف الذكيــة, 
ــر  ــات ح ــوي, مجموع ــف الخلي ــة الهات ــة, أحزم ــف المحمول الهوات
ــد المواقــع العالمــي, جهــاز  ــن للهواتــف, جهــاز نظــام تحدي اليدي
أجهــزة  مالحيــة,  أدوات   , الداخــىي تصــال  االإ نظــام  التواصــل, 
تعقــب النشــاط القابلــة لالرتــداء, هواتــف ذكيــة عــى شــكل أســاور 
للمعصــم, قطــع غيــار الهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة, 
ائــط تعليــق ومشــابك للهواتــف  حامــالت وأحزمــة وشــارات و�ش
المحمولــة والهواتــف الذكيــة, أغطيــة أفــالم واقيــة للهواتــف 
المحمولــة والهواتــف الذكيــة, جهــاز الهاتــف, مرســالت ]اتصــاالت[, 
ونيــة,  لكرت هواتــف الفيديــو, معــدات وأجهــزة وأدوات االتصــاالت االإ
موجهــات الشــبكة, بوابــة )شــبكات), جهــاز تقليــل الحــرارة للهواتــف 
الخلويــة, أجهــزة التوجيــه, عــىي ســيلفي للهواتــف المحمولــة,
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to take photographs by positiioning a smartphone or 
camera beyond the normal range of the arm, multiple-
function gateway, multimode gateway, bluetooth 
anti-lost alarm, children›s telephone watches, WIFI 
signal amplifier, power line communication, wireless 
LAN controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, branch 
boxes [electricity], radios, protective film for mobile 
phone screen, Automobile navigation device, Car 
antennas, camcorders, security surveillance robots, 
Rearview cameras for vehicles, compact discs [audio-
video], Headsets, juke boxes, musical, loudspeakers, 
Cabinets for loudspeakers, microphones, portable 
media players, receivers (audio-- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting apparatus, 
television apparatus, video recorders, Wearable video 
display monitors, Virtual reality headsets, wireless 
headsets for smartphones, audio mixers, Dashboard 
cameras, Learning machines, Translation machine, 
Electronic book readers, Set-top boxes, television 
displays, cabinets, cabinets with touch screen, TV audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, cameras, pan 
tilt camera, Laser projection TV set, Laser projection 
television, rearview recorders, intelligent rearview 
mirror, early education machines, talking pens, story 
tellers, cards learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for camcorders, 
high definition televisions, digital sound processors, 
cameras for personal computer, acoustic equipment, 
radio sets, WEB camera, DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting] televisions, noise cancelling earphones, 
tape recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, Car 
speaker, Car audio equipments, cameras [photography], 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments, Video projectors, filters [photography], 
rojection apparatus, stands for photographic apparatus, 
Selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, laser 
projectors, projection screens, multimedia projectors, 
projection screens for movie films, viewfinders, 
photographic, diaphragms [photography], filters 
for ultraviolet rays, for photography, tripods for 
cameras, flashlights [photography], selfie lenses, 
bags adapted for photographic apparatus, surveying 
apparatus and instruments, measuring apparatus, 
Outdoor air quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, Automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires, tire-pressure 
measurers, speed checking apparatus for vehicles, 
diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
Connected bracelets [measuring instruments], Water 
quality TDS testing pen, Hygrothermograph, tool 
measuring instruments, pressure measuring apparatus,

مناصــب أحاديــة تســتخدم اللتقــاط صــور عــن طريــق وضــع 
ا خــارج النطــاق الطبيعــي للــذراع, بوابــة  هاتــف ذكي أو كامــري
)شــبكات) متعــددة الوظائــف, بوابــة )شــبكات) متعــددة االأوضــاع, 
بلوتــوث إنــذار ضــد الضيــاع, ســاعات هاتــف االأطفــال, مكــرب 
ــة, وحــدة تحكــم الشــبكة  ــاي, اتصــاالت خــط الطاق إشــارة واي-ف
ونيــة وتحديــد  لكرت المحليــة الالســلكية, أجهــزة وأدوات المالحــة االإ
ــاء[,  ــروع ]كهرب ــق الف ــوي, صنادي ــف الخلي ــاالت الهات ــع, ح المواق
ي لشاشــة الهاتــف المحمــول, جهــاز مالحــة 

أجهــزة الراديــو, فلــم وا�ت
ات الفيديــو, روبوتــات المراقبــة  الســيارات, هوائيــات الســيارة, كامــري
ــة  ــراص مضغوط ــيارات, أق ــة للس ــة الخلفي ات الرؤي ــري ــة, كام االأمني
)جــوك  الموســيقى  صناديــق  ســماعات,  وفيديــو[,  ]صــوت 
ــوت,  ات الص ــرب ــن لمك ــوت, خزائ ات الص ــرب ــيقي, مك ــس) الموس بوك
ــتقبال  ــزة اس ــة, أجه ــائط المحمول ــغالت الوس ــات, مش الميكروفون
ــوت,  ــل الص ــاز نق ــوت, جه ــجيل الص ــاز تس ــو), جه ــوت وفيدي )ص
جهــاز تلفزيــون, مســجالت الفيديــو, شاشــات عــرض الفيديــو 
, ســماعات الســلكية  ي

ا�ف القابلــة لالرتــداء, ســماعات الواقــع االفــرت
ات لوحــة القيــادة, آالت  للهواتــف الذكيــة, خالطــات الصــوت, كامــري
ونيــة, قمــة مجموعــة  لكرت جمــة, قارئــات الكتــب االإ التعلــم, آلــة الرت
ــن مــع شاشــة  ــن, خزائ ــون, خزائ ــق, شاشــات عــرض التلفزي صنادي
تعمــل باللمــس, صــوت التلفزيــون, شاشــات عــرض الفيديــو 
ات, تغيري  ات الــذكاء االصطناعــي, الكامــري المثبتــة عــى الــرأس, كامــري
ر,  ف ر للتلفــاز, تلفزيــون بإســقاط لــري ف ا, جهــاز عــرض لــري إمالــة الكامــري
ــة, آالت  ــة الذكي ــة الخلفي ــرآة الرؤي ــة, م ــة الخلفي ــجالت الرؤي مس
ــات  ــص, آالت بطاق ــدث, رواة القص ــالم تتح ــر, أق ــم المبك التعلي
, ســماعة بلوتــوث, غطــاء مقــاوم للمــاء  تعليــم, شــبكة فــك التشــفري
ات الفيديــو, تلفزيونــات عاليــة الوضــوح, معالجــات الصــوت  لكامــري
المعــدات الصوتيــة,   , الشــخىي للكمبيوتــر  ات  كامــري الرقميــة, 
ا ويــب, أجهــزة البــث الرقمــي للوســائط  أجهــزة الراديــو, كامــري
يط تســجيالت, ســماعات  المتعــددة, ســماعات إلغــاء الضوضــاء, �ش
الــرأس, إطــارات الصــور الرقميــة, أجهــزة مراقبــة االأطفــال, االأجهزة 
ونيــة المســموعة مــع الكتــب, مكــرب صــوت للســيارة, معــدات  لكرت االإ
ات ]تصويــر[, حقائــب خاصــة الأجهــزة وأدوات  صــوت الســيارة, كامــري
, أجهــزة عــرض الفيديــو, مرشــحات ]تصويــر[,  ي

التصويــر الفوتوغــرا�ف
جهــاز الطــرد, لتقــف عــى جهــاز التصويــر, عــىي الصــور الذاتيــة 
]مناصــب أحاديــة محمولــة باليــد[, أجهــزة العــرض, أجهــزة عــرض 
ر, شاشــات العــرض, أجهزة عــرض الوســائط المتعددة, شاشــات  ف لــري
, أغشــية  ي

عــرض لالأفــالم, محــددات المناظــر ، التصويــر الفوتوغــرا�ف
]تصويــر[, مرشــحات لالأشــعة فــوق البنفســجية للتصويــر, مناصــب 
ات, أجهــزة إضــاءة وّماضــة ]للتصويــر  ثالثيــة القوائــم للكامــري
ــر  ــاز التصوي ــأة لجه ــاس مهي ــيلفي, أكي ــات س [, عدس ي

ــرا�ف الفوتوغ
, أجهــزة وأدوات المســح, جهــاز قيــاس, كاشــف جــودة  ي

الفوتوغــرا�ف
الهــواء الخارجــي, أجهــزة القيــاس عــن بعــد, جهــاز تحليــل الهــواء, 
ات  مقيــاس الرطوبــة, كاشــفات االأشــعة تحــت الحمــراء, مــؤ�ش
ي إطــارات الســيارة, أجهــزة قياس 

أوتوماتيكيــة للضغــط المنخفــض �ف
طــارات, جهــاز فحــص �عــة المركبــات, جهاز تشــخيص ،  ضغــط االإ
ليــس لالأغــراض الطبيــة, االأســاور المتصلــة ]أدوات القيــاس[, قلــم 
ــة,  ــاس الرطوب ــة, مقي ــاه إجمــاىلي المــواد المذاب ــار جــودة المي اختب
ات درجــة الحــرارة, ــاس الضغــط, مــؤ�ش ــاس, جهــاز قي أدوات القي
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temperature indicators, teaching apparatus, Teaching 
robots, laboratory robots, audiovisual teaching 
apparatus, chemistry apparatus and instruments, 
measuring devices, electric, inductors [electricity], 
Simulators for the steering and control of vehicles, 
probes for scientific purposes, Optical apparatus and 
instruments, microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, telescopes, 
USB cables for cellphones, telephone wires, electricity 
mains (materials for -) [wires, cables], data cables, 
USB cables, audio connection line;, electric adapter 
cables, electric wire harnesses for automobiles, 
semi-conductors, wafers for integrated circuits, 
chips [integrated circuits], Electronic control unit 
for automobiles, Conductors, electric, commutators, 
magnetic materials and devices, light-emitting diodes 
[LED], Power adapters, switches, electric, Electric 
plugs, Electric sockets, Electrical adapters, sensors, 
Motion sensors, Temperature sensors, Infrared 
sensors, humidity sensors, Door and window sensors, 
Light sensors, waterlogging and leak sensor, high 
speed charging plug, wireless switches, wall switches, 
smart switches, deconcentrator, sockets, plugs and 
other contacts [electric connections], touchscreen 
sensors, touch sensors, adapter plugs, alarm sensors, 
sensors for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, junction 
boxes [electricity], distribution consoles [electricity], 
connections for electric lines, connections, electric, 
parking sensors for vehicles, video screens, touch 
screens, Special anti-glare screen for laser projection 
television, remote control apparatus, Optical fibers 
[light conducting filaments], Heat regulating apparatus, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
Lightning rods, lightning arresters, electrolysers, Fire 
extinguishing apparatus, fire extinguishing apparatus 
for automobiles, apparatus and installations for 
the production of X-rays, not for medical purposes, 
protective helmets, Protection devices for personal 
use against accidents, Protective masks, ski goggles, 
swimming goggles, swimming face masks, helmets for 
motorcyclists, goggles for scuba diving, ski glasses, 
snowboard helmets, underwater breathing apparatus, 
nose clips for swimming, protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or injury, 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, anti-glare glasses, visors for helmets, snorkels, 
goggles, alarms, anti-theft warning apparatus, 
sound alarms, theft prevention installations, electric, 
Biometric fingerprint door locks, smart locks, peepholes 
[magnifying lenses] for doors, Electric door bells, Fire 
alarms, Smoke detectors, Water intrusion alarms,

, جهــاز  جهــاز التدريــس, روبوتــات تعليــم, روبوتــات المختــرب
التدريــس الســمعي البــ�ي, أجهــزة وأدوات الكيميــاء, أجهــزة 
لتوجيــه  محــاكاة  أجهــزة  ]كهربــاء[,  محاثــات  كهربائيــة,  قيــاس 
ــة, االأجهــزة  ــات والتحكــم فيهــا, تحقيقــات لالأغــراض العلمي المركب
ــات[, أجهــزة  ة ]ب�ي ــة, المجاهــر, عدســات مكــرب واالأدوات الب�ي
ك  وأدوات لعلــم الفلــك, التلســكوبات, كبــالت ناقــل تتابعــي مشــرت
للهواتــف المحمولــة, أســالك الهاتــف, مــواد مصــادر الرئيســية للتيار 
ي ]أســالك وكبــالت[, كبــالت البيانــات, كبــالت ناقــل تتابعــي 

الكهربــا�أ
, أحزمــة  ي

ك, خــط اتصــال الصــوت, كابــالت المحــول الكهربــا�أ مشــرت
االأســالك الكهربائيــة للســيارات, أشــباه الموصــالت, رقائــق للدوائــر 
ونيــة  المتكاملــة, رقائــق ]دوائــر متكاملــة[, وحــدة تحكــم الكرت
 , ي

الكهربــا�أ التيــار  الت  مبــدِّ الكهربائيــة,  الموصــالت  للســيارات, 
ي 

ــا�أ ــة للضــوء ]ثن ــات الباعث المــواد واالأجهــزة المغناطيســية, الثنائي
ــس  ــة, المقاب ــح كهربائي ــة, مفاتي ــوالت الطاق ــوء[, مح ــث للض باع
الكهربائيــة, مآخــذ كهربائيــة, محــوالت كهربائية, مجســات, مجســات 
الحركــة, مجســات درجــة الحــرارة, مجســات االأشــعة تحــت الحمراء, 
مجســات الرطوبــة, مجســات البــاب والنافــذة, مستشــعرات الضــوء, 
مستشــعر التشــبع بالميــاه والتــرب, قابــس شــحن عــاىلي الرعــة, 
ــة, الغــري مكثفــة,  ــح ذكي ــط, مفاتي ــح الحائ ــح الســلكية, مفاتي مفاتي
الكهربائيــة[,  ]التوصيــالت  االأخــرى  االتصــال  ونقــاط  المقابــس 
أجهــزة استشــعار تعمــل باللمــس, مجســات اللمــس, مقابــس 
الحــرارة,  لتحديــد درجــة  التنبيــه, مجســات  محــول, مجســات 
مجســات الرقاقــة الحيويــة, مجســات التعــرف عــى الحركــة, لفائــف 
كهربائيــة, مربعــات التوصيــل ]كهربــاء[, لوحــات التوزيــع ]كهربــاء[, 
وصــالت للخطــوط الكهربائيــة, الوصــالت الكهربائيــة, مجســات 
ــس,  ــل باللم ــات تعم ــو, شاش ــات الفيدي ــيارات, شاش ــوف الس وق
ر, جهــاز  ف ــري ــون العــرض بالل شاشــة خاصــة مضــادة للوهــج لتلفزي
التحكــم عــن بعــد, أليــاف ب�يــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[, 
ــد  ــن بع ــم ع ــة للتحك ــات الكهربائي كيب ــرارة, الرت ــم الح ــاز تنظي جه
ــاءة,  ض ــا االإ ــل, عص ي للتبدي

ــا�أ ــاز كهرب ــة, جه ــات الصناعي ي العملي
�ف

, جهــاز اطفــاء حريــق,  ي
ــا�أ مانعــات الصواعــق, أجهــزة تحليــل كهرب

نتــاج االأشــعة  أجهــزة إطفــاء حريــق للســيارات, أجهــزة ومنشــآت الإ
ــزة  ــة, أجه ــوذات الواقي ــة, الخ ــراض الطبي ــس لالأغ ــينية ، ولي الس
حمايــة لالســتخدام الشــخىي ضــد الحــوادث, أقنعــة واقيــة, 
نظــارات تزلــج, نظــارات الســباحة, أقنعــة للســباحة, خــوذات 
لــج,  ف ي الدراجــات الناريــة, نظــارات للغطــس, نظــارات الرت لراكــىب
خــوذات الجليــد, جهــاز التنفــس تحــت المــاء, مشــابك أنــف 
ي يرتديهــا راكبــو الدراجــات الناريــة 

للســباحة, المالبــس الواقيــة الــىت
صابــة, مالبــس للحمايــة مــن الحوادث  للحمايــة مــن الحــوادث أو االإ
شــعاع والحريــق, نظــارات مضــادة للوهــج, أقنعــة للخــوذات,  واالإ
ــر  ــاز تحذي ــذار, جه ــة, إن ــارات واقي ــس, نظ ــس للغط ــب التنف أنابي
, منشــآت منــع الرقــة  ي

نــذار الصــو�ت ضــد الرقــة, أجهــزة االإ
يــة, أقفــال ذكيــة, ثقــوب البــاب  الكهربائيــة, أقفــال االأبــواب البيومرت
ــة, الحريــق,  ة[ لالأبــواب, أجــراس االأبــواب الكهربائي ]عدســات مكــرب
أجهــزة كشــف الدخــان, أجهــزة إنــذار تــرب الميــاه, أقفــال أبــواب 
ونيــة  لكرت ي الوصــول االإ

رقميــة, أقفــال كهربائيــة, أنظمــة التحكــم �ف
لالأبــواب المتشــابكة, نظــارة طبيــة, نظــارة شمســيه, نظــارات ثالثيــة 
, االأبعــاد, بطاريــات كهربائيــة, شــواحن البطاريــات, شــاحن الســل�ي
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Digital door locks, Locks, electric, electronic access 
control systems for interlocking doors, Eyeglasses, 
Sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, battery 
chargers, Wireless charger, USB charger, portable power 
source (rechargeable batteries), chargers for car mobile 
phone, batteries, electric, for vehicles, Car battery, 
Automobile accumulator, Animated cartoons, Sports 
whistles, Decorative magnets, Electronic collars to 
train animals, egg-candlers, electrified fences, portable 
remote-controlled car retarders. 

ــات  ــول )بطاري ــة محم ــدر طاق ك, مص ــرت ــي مش ــل تتابع ــاحن ناق ش
عــادة الشــحن), شــواحن هواتــف نقالــة للســيارة, البطاريات  قابلــة الإ
الســيارات,  بطاريــات  الســيارة,  بطاريــة  للســيارات,  الكهربائيــة 
الرســوم المتحركــة, صفــارات رياضيــة, مغناطيــس ديكــور, أطــواق 
ونيــة لتدريــب الحيوانــات, شــمعدانات فحــص البيــض, أســوار  إلكرت
ي يتــم التحكــم فيهــا عــن 

مكهربــة, مثبطــات الســيارة المحمولــة الــىت
بعــد. 

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41133 العالمة التجارية رقم :  41133

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. Lamps, automobile 
lights, Automotive indicator lights, Anti-glare device 
for automobile (lamp fittings), Lanterns for lighting, 
electric lamps, Electric torches, light bulbs, Lights for 
vehicles, Germicidal lamps for purifying air, ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, Cooking 
apparatus and installations, Electric cooking pots, 
[for household purposes], Kettles, electric, Induction 
cookers, autoclaves, electric, for cooking, Gas burners, 
Microwave ovens [cooking apparatus], Pressure 
cookers, electric, Roasting apparatus, Air fryers, Electric 
Baking Pan, Egg boilers, electric, Electric cups, Food 
steamers, electric, coffee brewers, steam oven, health 
pot, electric toasters [for household purposes], coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــي  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
والتجفيــف والتهويــة وتوريــد الميــاه واالأغــراض الصحيــة. مصابيــح, 
أضــواء الســيارات, أضــواء مــؤ�ش الســيارات, جهــاز مضــاد للوهــج 
مصابيــح  لالإضــاءة,  فوانيــس  المصبــاح),  )تركيبــات  للســيارات 
كهربائيــة, المشــاعل الكهربائيــة, المصابيــح الكهربائيــة, أضــواء 
للمركبــات, مصابيــح مبيــد للجراثيــم لتنقيــة الهــواء, مصابيــح 
ــح  ــة, مصابي ــراض الطبي ــت لالأغ ــجية ، ليس ــوق البنفس ــعة ف االأش
ــزة  ــتعلة, أجه ــاعل مش ــة, مش ــراض الطبي ــت لالأغ ــة ، ليس المعالج
ــة[,  لي ف ــراض المرف ــة ]لالأغ ــخ الكهربائي ي الطب

ــات, أوا�ف كيب ــي والرت الطه
غاليــات كهربائيــة, طباخــات بالتحريــض, االأوتــوكالف )طناجــر) 
الكهربائيــة للطبــخ, شــعالت غــاز, أفــران ميكروويــف ]أجهــزة طهــو[, 
ــالة  ــة, مق ــاىلي هوائي ــص, مق ــاز تحمي ــة, جه ــط كهربائي ــدور ضغ ق
ــدر  ــة, ق ــواب كهربائي ــة, أك ــض كهربائي ــات بي ــة, غالي ف كهربائي ــرب خ
ــاء  ــار, وع ــرن البخ ــوة, ف ــع القه , مصان ي

ــا�أ ــام ، كهرب ــاري للطع بخ
محامــص ليــة[,  ف المرف ]لالأغــراض  كهربائيــة  محمصــات  الصحــة, 
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roasters, cooking utensils, electric, cooking stoves, 
bread toasters, kitchen ranges [ovens], heaters, electric, 
for feeding bottles, deep fryers, electric, bread-making 
machines, USB-powered cup heaters, soya milk making 
machines, electric, Lava rocks for use in barbecue grills, 
Refrigerators, refrigerating apparatus and machines, 
ice machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, ice-
cream making machines, Ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus, laundry dryers, electric, 
Extractor hoods for kitchens, air purifying apparatus 
and machines, filter cartridges for air purifiers, fans 
[air-conditioning], Air conditioners, Humidifiers, fabric 
steamers, air purifiers, Ventilation apparatus, filters 
for ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine preheater, 
air conditioner for automobiles, Automotive air purifier, 
Electric hair driers, Water heaters, heating apparatus, 
fog machines, Heating installations, Taps, Watering 
installations, automatic, radiators [heating], Sanitary 
apparatus and installations, toilets [water-closets], 
Steam facial apparatus [saunas], Hydromassage bath 
apparatus, Electric hot air hand dryers, Heaters for 
baths, Bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, Drinking water 
dispensers, Instant heating pipeline machine, Filters 
for water purifiers, water purifiers, kettles for filering 
water, electric sterilizer for milk bottle, disinfectant 
apparatus, Radiators, electric, pocket warmers, 
Lighters, Polymerisation installations. 

 , ف ــرب ــات الخ ــي, محمص ــد الطه ــة, مواق ــخ الكهربائي ي الطب
ــن, أوا�ف ب

لزجاجــات  كهربائيــة  ســخانات  ]االأفــران[,  المطبــخ  نطاقــات 
ــخانات  , س ف ــرب ــع الخ ــة, آالت صن ــة كهربائي ــاىلي عميق ــة, مق الرضاع
ــات صنــع حليــب  ك, ماكين كأس تعمــل بطاقــة ناقــل تتابعــي مشــرت
ي مشــاوي الشــواء, 

الصويــا ، كهربائيــة, صخــور الفــا لالســتخدام �ف
يــد, آالت وأجهــزة الجليــد, جهــاز تدفئــة  ثالجــات, أجهــزة وآالت الترب
وبــات الســاخنة والبــاردة, آالت صنــع االآيــس  يــد لتوزيــع المرش وترب
الهــواء[, مجففــات  ]تكييــف  التهويــة  كريــم, منشــآت وأجهــزة 
الغســيل الكهربائيــة, شــفاطات المطابــخ, أجهــزة وآالت لتنقيــة 
الهــواء, خراطيــش التصفيــة الأجهــزة تنقيــة الهــواء, مــراوح ]تكييــف 
هــواء[, مكيفــات الهــواء, المرطبــات, بواخــر النســيج, أجهــزة تنقيــة 
الهــواء, جهــاز تهويــة, مرشــحات الأجهــزة التهويــة, ســخان مروحــة, 
ــف,  ــاز التجفي ــة الهــواء, جه ــات تنقي ــف الهــواء, تركيب منشــآت تكيي
ــف  ــيارات, مكي ــرك الس ــبق لمح ف المس ــخ�ي ــة, التس ــالت الرطوب مزي
هــواء للســيارات, أجهــزة تنقيــة هــواء الســيارات, مجففــات الشــعر 
, ماكينــات الضبــاب,  ف الكهربائيــة, ســخانات ميــاه, جهــاز تســخ�ي
, تركيبــات ســقي أوتوماتيكيــة, مشــعات  تركيبــات التدفئــة, الصنابــري
كيبــات الصحيــة, مراحيــض ]خزانــات المياه[,  ]تدفئــة[, االجهــزة والرت
ــك  ــام التدلي ــاز حم ــار[, جه ــات البخ ــه ]حمام ــار للوج ــاز بخ جه
ــخانات  ــة, س ــاخن الكهربائي ــواء الس ــدي باله ــات االأي , مجفف ي

ــا�أ الم
للحمامــات, خــط رئيــ�ي للحمــام, منشــآت الحمــام, أجهــزة وآالت 
ــة  ــب التدفئ ــط أنابي ــة خ ب, آل ــرش ــاه ال ــات مي ــاه, موزع ــة المي تنقي
الفوريــة, فالتــر لتنقيــة الميــاه, أجهــزة تنقيــة الميــاه, غاليــات الميــاه 
ــر,  ــاز مطه ــب, جه ــة الحلي ي لزجاج

ــا�أ ــم كهرب ــاه, معق ــة المي لتنقي
ــرة.  ــات البلم ــات, تركيب ــب, الوالع ــات جي ــة, دفاي ــعات كهربائي مش
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Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. 
Electric vehicles, Locomotives, Remote control vehicles, 
other than toys, vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail, Rearview mirrors, driverless cars [autonomous 
cars], self-driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, automobile 
hoods, automobile chains, automobile chassis, 
vehicle running boards, cars, motor cars, automobile 
bodies, bumpers for automobiles, shock absorbers for 
automobiles, signal arms for vehicles, air bags [safety 
devices for automobiles], brake pads for automobiles, 
cigar lighters for automobiles, ashtrays for automobiles, 
lug nuts for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, automobile 
wheel hubs, warning horns for automobiles, air 
pumps for automobiles, safety seats for use in cars, 
automobile spare wheel holders, electric motors for 
motor cars, axles and cardan shaft for motor vehicles, 
wheel rims [for automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, automobile 
windshields [windscreens], sun visors for automobiles, 
rearview mirrors for automobiles, direction signals 
for automobiles, doors for automobiles, spokes for 
automobiles, suspension springs for motor cars, petrol 
tank caps for motor cars, gearboxes for motor cars, 
mudguards for automobiles, wheel rims for automobiles, 
seats for automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering wheels for 
automobiles, anti-theft devices for motor cars, electric 
cars, torque converters for motor cars, automotive 
interior trim, motor car windows, automobile roof 
racks, automobile roof containers, luggage carriers 
for automobiles, automobile dashboards, fuel tanks 
[parts of land vehicles], protective rings for automobile 
wheel hubs, automobile engines, fitted vehicle covers 
for automobiles, shaped covers for motor cars, Steering 
wheel booster for automobile, steering wheel covers 
for automobiles, Automobile sunshade, Car radiator 
grille, License plate frame for automobiles, brakes for 
motor cars, body panels for vehicles, Push scooters 
[vehicles], Self-balancing electric unicycles, Bicycles, 
electric bicycles, Electric self-balancing car, electric

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
. مركبــات  ي

ي أو الجــوي أو المــا�أ المركبــات وأجهــزة النقــل الــرب
بخــالف   ، بعــد  عــن  التحكــم  مركبــات  القاطــرات,  كهربائيــة, 
ــاء أو  ــو أو الم ــرب أو الج ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق ــاب, مركب االألع
ــدون ســائق  ــة, ســيارات ب ــة الخلفي ــا الرؤي ــة, مراي الســكك الحديدي
القيــادة, مضخــات  ذاتيــة  القيــادة[, ســيارات  ذاتيــة  ]ســيارات 
هــواء للدراجــات الناريــة والســيارات, ســيارات ذات مقعــد )كارت), 
للمركبــات  الدفــع  آليــات  االأوتوماتيكيــة,  الموجهــة  المركبــات 
ــيارة,  ــكل الس ــيارات, هي ــل الس ــيارات, سالس ــة الس ــة, اغطي االأرضي
لوحــات تشــغيل الســيارة, ســيارات, ســيارات, أجســام الســيارات, 
ــارة  ــيارات, أذرع إش ــات للس ــص الصدم ــيارات, ممت ــدات للس مص
للمركبــات, أكيــاس هوائيــة ]أجهــزة أمــان للســيارات[, لبــادات 
مكابــح الســيارات, والعــات الســيجار للســيارات, منافــض الســجائر 
ــط  ــة لرب ــابك ُمكيَّف ــات, مش ــالت المركب ــل لعج ــيارات, صوامي للس
أجــزاء الســيارة بهيــكل الســيارات, محــاور عجــالت الســيارات, 
أبــواق تحذيــر للســيارات, مضخــات هــواء للســيارات, مقاعــد 
ــة  ــالت االحتياطي ــكات العج ــيارات, ماس ي الس

ــتخدام �ف ــان لالس أم
ــود  ــاور والعم ــيارات, المح ــة للس ــركات الكهربائي ــيارات, المح للس
كاردان للســيارات, إطــارات لعجــالت الســيارات, مســاحات الزجــاج 
االأمامــي ]للســيارات[, آليــات القابــض للســيارات, مقاعــد أمــان 
ــات  لالأطفــال للســيارات, الزجــاج االأمامــي للســيارات ]زجــاج المركب
ــة  ــة الخلفي ــا الرؤي ــيارات, مراي ــمس للس ــن الش ــة م ــي[, أقنع االأمام
للســيارات,  أبــواب  للســيارات,  االتجــاه  إشــارات  للســيارات, 
ــة  ــيارات, أغطي ــق للس ــض تعلي ــيارات, نواب ــعاعية للس ــان ش قضب
وس للســيارات, واقيــات  يــن للســيارات, علــب الــرت ف خزانــات البرف
ف للســيارات, إطــارات لعجــالت للســيارات, مقاعــد للســيارات,  الطــ�ي
الــرأس  مســاند  الســيارات,  ي 

�ف لالســتخدام  المقاعــد  أحزمــة 
ــة  ــزة مكافح ــيارات, أجه ــادة للس ــالت القي ــيارات, عج ــد الس لمقاع
ــدوران  ــزم ال ــوالت ع ــة, مح ــيارات كهربائي ــيارات, س ــة للس الرق
ــوف  ــيارات, رف ــذ الس ــيارات, نواف ــة للس ــارف داخلي ــيارات, زخ للس
ــة  ــالت االأمتع ــيارات, حام ــقف الس ــات س ــيارات, حاوي ــقف الس س
مــن  ]أجــزاء  الوقــود  خزانــات  الســيارات,  لوحــات  للســيارات, 
يــة[, حلقــات واقيــة لمحــاور عجــالت الســيارات,  المركبــات الرب
ــة  ــيارات, أغطي ــزة للس ــيارة المجه ــة الس ــيارات, أغطي ــركات الس مح
ــة  ــيارات, أغطي ــادة للس ــة القي ــود عجل ــيارات, مق ــكل للس ــى ش ع
د للســيارة,  عجلــة القيــادة للســيارات, مظلــة الســيارات, شــبكة المــرب
ــاكل  ــواح هي ــح للســيارات, أل إطــار لوحــة ترخيــص الســيارات, مكاب
ــة  ــة أحادي ــات[, دراجــات كهربائي الســيارات, دراجــات الدفــع ]مركب
التــوازن ذاتيــة, دراجــات, دراجــات كهربائيــة, ســيارة كهربائيــة ذاتيــة 
التــوازن, الدراجــات البخاريــة الكهربائيــة, دراجــات بخاريــة التــوازن 
طــارات الدراجــات, الناقــالت الهوائيــة, عربــات , مضخــات الإ ي

الــذا�ت
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scotters, self-balancing scooters, Pumps for bicycle 
tires, Aerial conveyors, Strollers, Carts, wheelchairs, 
sleighs [vehicles], Tires for vehicle wheels, Repair 
outfits for inner tubes, automobile tires, inner tubes 
for automobile tires, Aeronautical apparatus, machines 
and appliances, Civilian drones, Camera drones, 
delivery drones, air vehicles, Boats, diving bells, air 
pumps [vehicle accessories], safety seats for children, 
for vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, 
windshield wipers, anti-glare devices for vehicles, head-
rests for vehicle seats. 

ــارات  ــات[, إط ــة ]مركب ــة, مزلق ــرا�ي المتحرك ــات, الك ــال, عرب االأطف
ــارات  ــة, إط ــب الداخلي ــالح لالأنابي ــس إص ــات, مالب ــالت المركب عج
طــارات الســيارات, أجهــزة وآالت  الســيارات, أنابيــب داخليــة الإ
ــدون  ــرات ب ــة, طائ ــار مدني ــدون طي ــرات ب ان, طائ ــري ــزة الط وأجه
ــة,  ــات الجوي ــار, المركب ــدون طي ــل ب ــرات توصي ا, طائ ــري ــار للكام طي
القــوارب, أجــراس الغــوص, مضخــات الهــواء ]ملحقــات الســيارة[, 
مقاعــد أمــان لالأطفــال ، للســيارات, أغطيــة مقاعــد المركبــات, 
ــة  ــا جانبي ــيارات, مراي ــة للس ــد الرق ــزة ض ــات, أجه ــاث المركب أث
ــاج  ــحات الزج ــات, ماس ــج للمركب ــة للتوه ــزة مانع ــيارات, أجه للس
الــرأس  للســيارات, مســاند  للتوهــج  أجهــزة مضــادة  االأمامــي, 

ــيارة.  ــد الس لمقاع

  

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41135 العالمة التجارية رقم :  41135

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising business management, business 
administration office functions. Advertising, Publicity, 
Publicity material rental, Rental of advertising 
space, Rental of advertising time on communication 
media, Publicity agencies, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, 
Demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes, providing business 
information via a website, Providing business 
information, Opinion polling, Price comparison services, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأعمــال وتفعيــل  وإدارة وتوجيــه  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
ــواد  ــري الم ــة, تأج ــهرة اعالمي ــالن, ش ــة وإع . دعاي ي ــىب ــاط المكت النش
ــى  ــالن ع ع ــت االإ ــري وق ــة, تأج ــاحات إعالني ــري مس ــة, تأج الدعائي
ــائط  ــى وس ــات ع ــرض المنتج ــة, ع ــال, وكاالت دعاي ــائل االتص وس
ــارات  ــات, استش ــرض المنتج ــة, ع ــع بالتجزئ ــراض البي ــال الأغ االتص
, تنظيــم المعــارض  ي

عــال�ف اتيجيات االتصــال االإ بخصــوص اســرت
اف  �ش واالإ وتشــغيل  تنظيــم  دعائيــة,  أو  تجاريــة  الأغــراض 
عــى مخططــات الــوالء وخطــط الحوافــز, توفــري المعلومــات 
نــت, توفــري المعلومــات  نرت التجاريــة عــرب موقــع عــى شــبكة االإ
ــوث  ــعار, البح ــة االأس ــات مقارن ــرأي, خدم ــتطالع ال ــة, اس التجاري
أو  التجاريــة  دارة  االإ ي 

�ف المســاعدة  عامــة,  عالقــات  التجاريــة, 
ف  للمســتهلك�ي والمشــورةءالتجارية  المعلومــات  الصناعيــة, 
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Business research, Public relations, Commercial 
or industrial management assistance, Commercial 
information and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, marketing, Import-export 
agency services, Sales promotion for others, auctions, 
provision of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services, employment agency services, 
Systemization of information into computer databases, 
Arranging subscriptions to telecommunication services 
for others, Book-keeping, Rental of vending machines, 
Sponsorship search, Rental of sales stands, wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. 

ــلع  ــص س خي ــة لرت دارة التجاري ــتهلك[, االإ ــارات المس ــل استش ]مح
ــر,  اد والتصدي ــتري ــات وكاالت االس ــويق, خدم , تس ــري ــات الغ وخدم
نــت  نرت ترويــج المبيعــات لالآخريــن, المــزادات, توفــري ســوق عــرب االإ
ــف,  ــات وكاالت التوظي ــات, خدم ــلع والخدم ــي الس ي وبائع ــرت لمش
اكات  ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر, ترتيب االشــرت

تنظيــم المعلومــات �ف
ــر, تأجــري آالت البيــع,  , مســك الدفات ي خدمــات االتصــاالت للغــري

�ف
ــة  ــع بالجمل ــات البي ــع, خدم ــات البي ــري منص ــاالت, تأج ــث الكف بح
ات الصيدالنيــة والبيطريــة والصحيــة والمســتلزمات  للمســتح�ف
الصيدالنيــة  ات  للمســتح�ف بالتجزئــة  البيــع  خدمــات  الطبيــة, 

ــة.  ــتلزمات الطبي ــة والمس ــة والصحي والبيطري

  

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41136 العالمة التجارية رقم :  41136

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Xiaomi Inc.  .بإسم :  شاومي إنك

Applicant Address: No.006, floor 6, building 6, 
yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 

كي  .006، فلور 6، بيلدينغ 6، يارد 33، ميدل كسري العنوان :  نمرب
ف   ، الص�ي ف يكت، بك�ي رود، هايديان ديسرت

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis 
and research services design and development of 
computer hardware and software. scientific research, 
research and development of new products for others, 
technological research, Quality control, Quality testing, 
Surveying, exploration services in the field of the oil, 
gas and mining industries, Cosmetic research, chemical 
research, Biological research, Weather forecasting, 
meteorological information, vehicle roadworthiness

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصناعيــة، خدمــات 
ــاد وبرامــج الحاســوب. بحــث علمــي, البحــث  ــر عت ــم وتطوي تصمي
والتطويــر لمنتجــات جديــدة لالآخريــن, البحــث التكنولوجــي, رقابــة 
ــال  ي مج

ــاف �ف ــات االستكش ــح, خدم ــودة, المس ــار الج ــودة, اختب ج
النفــط والغــاز والتعديــن, بحــوث التجميــل, بحــث  صناعــات 
, البحــث البيولوجــي, التنبــؤ بالطقــس, معلومــات االأرصــاد  ي

كيميــا�أ
التصميــم  الطريــق,  عــى  الســيارة  صالحيــة  اختبــار  الجويــة, 
الصناعــي, تصميــم العبــوات, تصميــم الهواتــف, تصميــم الهواتــف
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testing, industrial design, packaging design, design 
of telephones, design of mobile telephones, interior 
design, dress designing, computer software design, 
updating of computer software, Maintenance of 
computer software, Consultancy in the design and 
development of computer hardware, Recovery of 
computer data, Computer system analysis, Computer 
system design, Computer programming, Updating of 
smartphone software, mobile phone software design, 
recovery of smartphone data, unlocking of mobile 
phones, Software as a service [SaaS], development of 
computer platforms, Hosting computer sites [web sites], 
platform as a services [PaaS], Creating and maintaining 
web sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable software 
tools, cloud computing, Electronic data storage, Off-site 
data backup, server hosting, Monitoring of computer 
systems by remote access, Data encryption services, 
Computer virus protection services, information 
technology [IT] consultancy, internet security 
consultancy, Conversion of data or documents from 
physical to electronic media, Providing search engines 
for the internet, authenticating works of art, Graphic 
arts design, Graphic design of promotional materials, 
Weighing of goods for others, Cartography services, 
cloud seeding, handwriting analysis [graphology], 
business card design, rental of meters for the recording 
of energy consumption. 

, تصميــم االأزيــاء, تصميــم برامــج  المحمولــة, تصميــم داخــىي
ــر,  ــج الكمبيوت ــة برام ــر, صيان ــج الكمبيوت ــث برام ــر, تحدي الكمبيوت
اســتعادة  الحاســوب,  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم  ي 

�ف استشــارات 
بيانــات الكمبيوتــر, تحليــل نظــام الحاســوب, تصميــم نظــام 
 , , تحديــث برامــج الهاتــف الــذكي الحاســوب, برمجــة الحاســب االآىلي
تصميــم برامــج الهاتــف المحمــول, اســتعادة بيانــات الهاتــف 
مجيــات كخدمــة, تطويــر  , فتــح الهواتــف المحمولــة, الرب الــذكي
ــبكة  ــع ش ــر ]مواق ــع الكمبيوت ــتضافة مواق ــر, اس ــات الكمبيوت منص
نــت[, المنصــة كخدمــة, إنشــاء وصيانــة المواقــع عــى شــبكة  االأنرت
أدوات  توفــري  التطبيــق,  مــزودي  خدمــات  لالآخريــن,  نــت  االأنرت
نــت, حوســبة ســحابية,  نرت يــل عــرب االإ ف برمجيــة غــري قابلــة للترف
ــارج  ــات خ ــي للبيان ــخ االحتياط ــة, النس وني لكرت ــات االإ ــن البيان تخزي
الموقــع, اســتضافة الخــادم, مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق 
ــة  ــات الحماي ــات, خدم ــفري البيان ــات تش ــن بعــد, خدم الوصــول ع
وســات الكمبيوتــر, استشــارات تكنولوجيــا المعلومــات,  مــن فري
ــن  ــتندات م ــات أو المس ــل البيان ــت, تحوي ن نرت ــن االإ ــارات أم استش
ونيــة, توفــري محــركات بحــث  لكرت الوســائط الماديــة إىل الوســائط االإ
نــت, توثيــق االأعمــال الفنيــة, تصميــم فنــون الجرافيــك,  نرت لالإ
ــن,  ــع لالآخري ــة, وزن البضائ ويجي ــواد الرت ــ�ي للم ــم الجرافي التصمي
ــد  ــط الي ــل خ ــحب, تحلي ــتمطار الس ــط, اس ــم الخرائ ــات رس خدم
]دراســة الخطــوط[, تصميــم بطاقــة العمــل, تأجــري عــدادات 

ــة.  ــتهالك الطاق ــجيل اس لتس

  

 

Date: 18/08/2021  التاريخ :18/08/2021

Trademark No.:41137 العالمة التجارية رقم :  41137

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: SAP Beauty Company for 
cosmetics and nutritional supplements 

ات التجميل والمكمالت  ي لمستح�ف
كة ساب بيو�ت بإسم :  �ش

الغذائية 

Applicant Address: Nablus, Almeyah  Street, 
Public Housing/Mobile: 0592349006, Email: 
amanagreen2011@windowslive.com 

العنوان :  نابلس شارع المياه المساكن الشعبية/
جوال: 0592349006،

  com.windowslive@amanagreen2011 :إيميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Appetite suppressants for medical purposes, Adjuvants 
for medical purposes, Chemical preparations for medical 
purposes,  Chemical preparations for pharmaceutical 
purposes, Cod liver oil, Constipation (Medicines for 
alleviating), Dietetic substances adapted for medical 
use, Drinks medicinal, Ethers for pharmaceutical 
purposes, Haemorrhoid preparations, Hair growth 
preparations (medical), Herbs (Medicinal), Herbs teas 
for  Medicinal purposes,  Hormones for Medicinal 
purposes, Medicinal infusions, Medicinal oils 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــل مقوي ــة، عوام ــات طبي ــهية لغاي ــات الش كابت
ات كيميائيــة  لغايــات طبيــة، مســتح�ف ات كيميائيــة  مســتح�ف
لعــالج  أدويــة  القــد،  ســمك  كبــد  زيــت  صيدالنيــة،  لغايــات 
 ، ي

اب دوا�أ ، �ش ي ــىب ــتخدام الط ــدة لالس ــة مع ــواد حمي ــاك، م مس االإ
ات  ــة، مســتح�ف ــات صيدالني ات لغاي ــري ــة، أث ــات طبي عقاقــري لغاي
ــة،  ــاب دوائي ــعر، أعش ــو الش ــة لنم ات دوائي ــتح�ف ، مس ــري للبواس
طبيــة،  لغايــات  هرمونــات  دوائيــة،  لغايــات  أعشــاب  شــاي 

منقوعــات دوائيــة، زيــوت دوائيــة، 

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41138 العالمة التجارية رقم :  41138

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: nasser mortada ali nairoukh وخ بإسم :  نارص مرتىف عىي نري

Applicant Address: bethlehem-beit bassa       العنوان :  بيت لحم -بيت بصة

Applicant for Correspondence : bethlehem-beit 
bassa

عنوان التبليغ  : بيت لحم -بيت بصة
ف فلسط�ي

Goods/Services:
healthy tools

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االدوات الصحية

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41139 العالمة التجارية رقم :  41139

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: nasser mortada ali nairoukh وخ بإسم :  نارص مرتىف عىي نري

Applicant Address: bethlehem - beit bassa       العنوان :  بيت لحم - بيت بصة
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Applicant for Correspondence : bethlehem - 
beit bassa

عنوان التبليغ  : بيت لحم - بيت بصة
ف فلسط�ي

Goods/Services:
HEALTH TOOLS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ادوات صحية

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41140 العالمة التجارية رقم :  41140

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name:  Ali Rebhi Ali Jaradat 
بإسم :  عىي ربحي عىي جرادات 

Applicant Address:  Hebron Sa›ir Ras al-Aroud          العنوان :  الخليل سعري راس العاروض

Applicant for Correspondence :  Hebron Sa’ir Ras 
al-Aroud 

عنوان التبليغ  : الخليل سعري راس العاروض  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coal , coal briquettes , Coke

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم ، قوالب فحم ، فحم الكوك 

ي العالمة 
وطة بعدم حماية اي عن� �ف اطات خاصة:مرش اشرت

ي العنارص
بمعزل عن با�ت

  

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41144 العالمة التجارية رقم :  41144

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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Applicant Name:  Kokoberi Sweets and Bakery 
Company 

ي  كة حلويات ومخبوزات كوكوبري بإسم :  �ش

Applicant Address:  Nablus Rafidia Tunis Street 
Moufid Al Shami Building   

العنوان :  نابلس رفيديا شارع تونس عمارة مفيد الشامي     

Applicant for Correspondence :  Nablus Rafidia 
Tunis Street Moufid Al Shami Building

عنوان التبليغ  : نابلس رفيديا شارع تونس عمارة مفيد الشامي 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Biscuits , Buns , Cake paste , Cakes  , Candy  , 
Confectionery , Fondants [confectionery]  , Lozenges 
[confectionery]  , Pastilles [confectionery]  , Petits fours 
[cakes]  , Sweetmeats [candy] ,  Bread ,  Bread (Ginger)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت ، كعــك ، عجينــة كيــك ، كيــك ، حلــوى ، حلويــات ، 
أقــراص ســكرية حلويــات ، قطــع حلــوى )حلويــات ) ، أقــراص 
ف  ــرب ــكرية ، خ ــات س ــك) ، حلوي ــور )كع ي ف

ــىت ــات ) ، ب ــالة )حلوي مح
ــي  ف افرنج ــرب ، خ

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41146 العالمة التجارية رقم :  41146

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Shire Human Genetic Therapies, 
Inc. 

، انك.  ف ابري بإسم :  شاير هيومان جينيتك ثري

Applicant Address300:  Shire Way, Lexington, 
Massachusetts 02421, USA 

العنوان :  300 شاير واي، ليكسينغتون، ماساشوستس 02421، 
الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for 
the treatment of Gaucher’s disease 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صيدالنية  نزيم؛ مستح�ف ات صيدالنية لعالج نقص االإ مستح�ف

لعالج داء غو�ش 

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41147 العالمة التجارية رقم :  41147

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف
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Applicant Name: Shire Human Genetic Therapies, 
Inc. 

، انك.  ف ابري بإسم :  شاير هيومان جينيتك ثري

Applicant Address300:  Shire Way, Lexington, 
Massachusetts 02421, USA 

العنوان :  300 شاير واي، ليكسينغتون، ماساشوستس 02421، 
الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for 
the treatment of Gaucher’s disease 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات صيدالنية  نزيم؛ مستح�ف ات صيدالنية لعالج نقص االإ مستح�ف

لعالج داء غو�ش 

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41148 العالمة التجارية رقم :  41148

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Shire Orphan Therapies GmbH  ي اتش ف جي ام �ب ابري بإسم :  شاير اورفان ثري

Applicant Address: Friedrichstrasse 149, Berlin 
10117, Germany 

ف 10117، المانيا   ا�ي 149، برل�ي العنوان :  فريدريكشرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical products for use in the treatment and 
prevention of angioedema 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي عالج الوذمة الوعائية 

ي تستخدم �ف
ات الصيدالنية الىت المستح�ف

والوقاية منها 

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41149 العالمة التجارية رقم :  41149

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف
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Applicant Name: Shire Orphan Therapies GmbH  ي اتش ف جي ام �ب ابري بإسم :  شاير اورفان ثري

Applicant Address: Friedrichstrasse 149, Berlin 
10117, Germany 

ف 10117، المانيا   ا�ي 149، برل�ي العنوان :  فريدريكشرت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical products for use in the treatment and 
prevention of angioedema 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي عالج الوذمة الوعائية 

ي تستخدم �ف
ات الصيدالنية الىت المستح�ف

والوقاية منها 

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41150 العالمة التجارية رقم :  41150

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company  ي
جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages, 
including carbonated and non-carbonated drinks, 
soft drinks, and energy drinks; syrups, concentrates, 
powders and preparations for making beverages; non-
alcoholic beer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات غــري الكحوليــة، بمــا  وبــات غــري الكحوليــة؛ المرش المرش
ــة،  ــات خفيف وب ــة؛ مرش ــري مكربن ــة والغ ــات المكربن وب ــا المرش فيه
مســاحيق  اب،  الــرش ومركــزات  اب،  �ش الطاقــة؛  وبــات  ومرش

الكحوليــة  ة غــري  البــري وبــات؛  ات لعمــل المرش ومســتح�ف

  

 

Date: 22/08/2021  التاريخ :22/08/2021

Trademark No.:41151 العالمة التجارية رقم :  41151
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Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Elevate  Creatively-led 
Marketing Agency 

كة ايليفيت للتسويق وتنظيم الفعاليات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Almasyoon   العنوان :  رام الله الماصيون

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer Programs, Downloadable software 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يل  ف برامج كومبيوتربرمجيات قابلة للترف

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Prime Be بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41153 العالمة التجارية رقم :  41153

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company  ي
جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages, 
including carbonated and non-carbonated drinks, 
soft drinks, and energy drinks; syrups, concentrates, 
powders and preparations for making beverages; non-
alcoholic beer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات غــري الكحوليــة، بمــا  وبــات غــري الكحوليــة؛ المرش المرش
ــة،  ــات خفيف وب ــة؛ مرش ــري مكربن ــة والغ ــات المكربن وب ــا المرش فيه
مســاحيق  اب،  الــرش ومركــزات  اب،  �ش الطاقــة؛  وبــات  ومرش

الكحوليــة  ة غــري  البــري وبــات؛  ات لعمــل المرش ومســتح�ف

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41154 العالمة التجارية رقم :  41154
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Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company 
ي 

جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 non-alcoholic energy beverages, including carbonated 
and non-carbonated drinks, soft energy drinks, sports 
drinks and energy drinks; powders and preparations for 
making energy beverages

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات المكربنــة  وبــات الطاقــة غــري الكحوليــة، بمــا فيهــا المرش مرش
ــة  ــات للرياض وب ــة، مرش ــة خفيف ــات طاق وب ــة؛ مرش ــري مكربن والغ
ــات  وب ــل مرش ات لعم ــتح�ف ــاحيق ومس ــة, مس ــات الطاق وب ومرش

ــة الطاق
  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41155 العالمة التجارية رقم :  41155

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Hyatt International Corporation  ناشونال كوربوريشن بإسم :  حياة انرت

Applicant Address150:  North Riverside Plaza, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, USA 

العنوان :  150 نورث ريفرسايد بالزا، الطابق 14، شيكاغو، آي ال 
60606، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hotels; resort hotels; motels; temporary 
accommodations; arranging of temporary 
accommodations namely serviced apartments, 
apartments and condominiums; reservation of hotel 
rooms and temporary lodging; reservation services 
for providing temporary housing accommodations for 
travelers and vacationers; reservation services made via 
website for hotel rooms and temporary accommodations 
for travelers and vacationers; providing travel lodging 
information services; providing information in the 
field of hotels and temporary accommodations for 
travelers and vacationers including via a website; 
specialized hotel services rendered as part of a 
program for frequent hotel guests; hotel services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالت)؛  ة )الموتي ــري ــادق الصغ ــات؛ الفن ــادق المنتجع ــادق؛ فن الفن
ــي  ــة وه ــة المؤقت قام ــن االإ ــم أماك ــة؛ تنظي ــة المؤقت قام ــن االإ أماك
ــرف  ــز غ ــكنية؛ حج ــدات الس ــقق والوح ــة والش ــقق المخدوم الش
الفنــادق والســكن المؤقــت؛ خدمــات الحجــز لتوفــري مســاكن 
ي تتــم عــرب 

؛ خدمــات الحجــز الــىت ف مؤقتــة للمســافرين والمصطافــ�ي
قامــة المؤقتــة للمســافرين  ي لغــرف الفنــادق واالإ

و�ف لكــرت الموقــع االإ
قامــة أثنــاء الســفر؛  ؛ تقديــم خدمــات معلومــات االإ ف والمصطافــ�ي
قامــة المؤقتة للمســافرين  ي مجــال الفنــادق واالإ

توفــري المعلومــات �ف
ــات  ؛ الخدم ي

و�ف ــرت لك ــرب الموقــع االإ ــك ع ي ذل
ــا �ف ف بم ــ�ي والمصطاف

الء الفنــدق  ف الفندقيــة المتخصصــة المقدمــة كجــزء مــن برنامــج لــرف
ي 

امــج الحوافــز الــىت ف برب ي تتمــري
ــة الــىت ؛ الخدمــات الفندقي ف الدائمــ�ي

تقــدم خدمــات خاصــة للضيــوف ووســائل الراحــة والجوائــز
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featuring incentive programs providing special guest 
services, amenities and awards to frequent hotel guest 
members; restaurant, bar and cocktail lounge services; 
snack bar services; catering for the provision of food 
and beverages; providing information on restaurant, 
catering and bar services including via a website; 
providing banquet and social function venues for 
special occasions; providing conference, exhibition and 
meeting venues; providing information on the provision 
of banquet and social function facilities for special 
occasions and the provision of conference including via 
a website, exhibition and meeting facilities; rental of 
chairs, tables, table linen and glassware for conference, 
exhibition, meeting and social functions and banquets; 
rental of meeting rooms 

؛ خدمــات المطاعــم والحانــات )البارات)  ف الأعضــاء الفنــدق الدائمــ�ي
ــة الكوكتيــل؛ خدمــات مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة؛  وصال
وبــات؛ توفــري معلومــات  تقديــم الطعــام لتوفــري االأطعمــة والمرش
عــن خدمــات المطاعــم وخدمــات تقديــم الطعــام والحانــات بمــا 
ــن الحفــالت والمناســبات  ــب؛ توفــري أماك ــك عــرب موقــع الوي ي ذل

�ف
المؤتمــرات  أماكــن  توفــري  الخاصــة؛  للمناســبات  االجتماعيــة 
ــق  ــري مراف ــول توف ــات ح ــري معلوم ــات؛ توف ــارض واالجتماع والمع
ــري  ــة وتوف ــبات الخاص ــة للمناس ــبات االجتماعي ــالت والمناس الحف
ــارض  ــق المع ــب، ومراف ــع الوي ــرب موق ــك ع ي ذل

ــا �ف ــرات بم المؤتم
ي 

واالجتماعــات؛ تأجــري الكــرا�ي والموائــد وبياضــات الموائــد واالأوا�ف
والمناســبات  واالجتماعــات  والمعــارض  للمؤتمــرات  الزجاجيــة 

ــات  ــرف االجتماع ــري غ ــآدب؛ تأج ــة والم االجتماعي

  

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41157 العالمة التجارية رقم :  41157

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Metro Market And Sandwish 
Grocery Services Company Corporation Limited 

و ماركت اند ساندوش لخدمات البقالة المساهمة  كة مرت بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Irsal Street, Ramallah And 
Albereh 

ة - شارع االرسال   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Retail store services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة metro بمعزل عنالعالمة اشرت

  

133



143

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 19/08/2021  التاريخ :19/08/2021

Trademark No.:41158 العالمة التجارية رقم :  41158

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Metro Market And Sandwish 
Grocery Services Company Corporation Limited 

و ماركت اند ساندوش لخدمات البقالة المساهمة  كة مرت بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Irsal Street, Ramallah And 
Albereh 

ة - شارع االرسال   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurants, bistro, Serving snacks, cafes, cafeterias, 
canteens, self-service restaurants and fast-food outlets; 
services for providing food and drink; catering services; 
the provision of food-ordering services through an on-
line computer network. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــي،  ــة، مقاه ــات الخفيف ــم الوجب ة، تقدي ــري ــة صغ ــم، حان مطاع
ــم  ــة ومطاع ــة الذاتي ــم ذات الخدم ــف، مطاع ــات، مقاص ي كافيتري
اب؛  والــرش الطعــام  تقديــم  وخدمــات  الريعــة؛  الوجبــات 
وخدمــات المطاعــم؛ وتقديــم خدمــات طلــب الطعــام مــن خــالل 

ــوب.  ــبكة الحاس ــى ش ــا�ش ع ــال المب االتص
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة metro بمعزل عنالعالمة اشرت

  
 

Date: 22/08/2021  التاريخ :22/08/2021

Trademark No.:41160 العالمة التجارية رقم :  41160

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Odeh Roastery Company  كة محامص عوده بإسم :  �ش
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Applicant Address: Ramallah and Al-Bireh - 
Ramallah 

ة- رام الله   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising for Manufacturing and selling foods 
and beverages, including nuts and spices, On-line 
advertising for Manufacturing and selling foods and 
beverages, including nuts and spices, Advertising 
matter for Manufacturing and selling foods and 
beverages, including nuts and spices,  Advertising 
material for Manufacturing and selling foods and 
beverages, including nuts and spices, Advertising for 
Retail services for Manufacturing and selling foods 
and beverages, including nuts and spices; assistance 
services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial company 
for Manufacturing and selling foods and beverages, 
including nuts and spices; promotion services provided 
by a commercial company by issuing store service cards 
to clients; foods and beverages, including nuts and 
spices demonstration; foods and beverages, including 
nuts and spices sales promotion (for third parties); 
sales at public auctions specialized in Manufacturing 
and selling foods and beverages, including nuts and 
spices; import-export agencies; supplying services 
to third parties (purchasing of products and services 
for other companies); distribution of food, drinks 
and food products; computerized file management; 
public relations; business management assistance 
in Manufacturing and selling foods and beverages, 
including nuts and spices; sales and public agencies and 
arranging sales services specialized in Manufacturing 
and selling foods and beverages, including nuts and 
spices; wholesale and retail services specialized in 
Manufacturing and selling foods and beverages, 
including nuts and spices by any means, Marketing 
for Manufacturing and selling foods and beverages, 
including nuts and spices,  Modelling for advertising or 
sales promotion for Manufacturing and selling foods 
and beverages, including nuts and spices, Publicity 
for Manufacturing and selling foods and beverages, 
including nuts and spices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واالعــالن بخصــوص خدمــات صناعــة وبيــع 
ــالن  ع ــرات والتوابل،االإ ــمل المك ــا يش ــات بم وب ــة والمرش االأطعم
االأطعمــة  وبيــع  صناعــة  خدمــات  بخصــوص  نــت  نرت االإ عــرب 
عــن  عــالن  االإ والتوابــل،  المكــرات  يشــمل  بمــا  وبــات  والمرش
المكــرات  وبــات بمــا يشــمل  صناعــة وبيــع االأطعمــة والمرش
وبيــع  الدعايــة بخصــوص خدمــات صناعــة  مــواد   ، والتوابــل 
عــالن  وبــات بمــا يشــمل المكــرات والتوابــل، االإ االأطعمــة والمرش
ــات  وب ــة والمرش ــة باالأطعم ــة الخاص ــع بالتجزئ ــات البي ــن خدم ع
دارة  المســاعدة الإ المكــرات والتوابــل ، خدمــات  بمــا يشــمل 
تجاريــة  أو  صناعيــة  كات  لــرش التجاريــة  االأنشــطة  أو  االأعمــال 
وبــات بمــا يشــمل  المختصــة بصناعــة وبيــع االأطعمــة والمرش
ــل  ــن قب ــة م ــة المقدم ويجي ــات الرت ــل، الخدم ــرات والتواب المك
وبــات  والمرش االأطعمــة  وبيــع  بصناعــة  تجاريــة خاصــة  كــة  �ش
بمــا يشــمل المكــرات والتوابــل، مــن خــالل إصــدار بطاقــات 
ــة  ــات االأطعم ــرض منتج ــات ع ــالء, خدم ــة للعم ــالت التجاري المح
ــات  ــرض المنتوج ــرات والتوابل,ع ــمل المك ــا يش ــات بم وب والمرش
وبــات بمــا يشــمل المكــرات والتوابــل,  الخاصــة باالأطعمــة والمرش
ــة  ــات االأطعم ــة بمنتج ــرى) الخاص ــراف أخ ــات )الأط ــج المبيع تروي
ي 

�ف المبيعــات  والتوابــل,  المكــرات  يشــمل  بمــا  وبــات  والمرش
ــات  وب ــة والمرش ــم االأطعم ــري وتقدي ــة بتوف ــة الخاص ــزادات عام م
اد والتصديــر,  بمــا يشــمل المكــرات والتوابــل, وكاالت االســتري
وبــات بمــا يشــمل المكــرات  خدمــات توريــد االأطعمــة والمرش
كات  اء المنتوجــات والخدمــات لــرش والتوابــل لالطــراف االخــرى )�ش
وبــات  أخــرى), توزيــع العينــات الخاصــة بمنتجــات االأطعمــة والمرش
المحوســبة,  الملفــات  إدارة  والتوابــل,  المكــرات  يشــمل  بمــا 
أو  التجاريــة  االأعمــال  إدارة  ي 

�ف المســاعدة  العامــة,  العالقــات 
ــا  ــات بم وب ــة والمرش ــم االأطعم ــري وتقدي ــة بتوف ــة الخاص الصناعي
يشــمل المكــرات والتوابــل, وكاالت البيــع وترتيــب خدمــات البيــع 
وبــات بمــا يشــمل  الخاصــة بتوفــري وتقديــم االأطعمــة والمرش
المكــرات والتوابــل, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة الخاصــة 
ــرات  ــمل المك ــا يش ــات بم وب ــة والمرش ــم االأطعم ــري وتقدي بتوف
ــة  ــم االأطعم ــري وتقدي ــويق لتوف ــة كانت،التس ــأي طريق ــل ب والتواب
عــالن  وبــات بمــا يشــمل المكــرات والتوابــل ، النمذجــة لالإ والمرش
ــات بمــا  وب ــم االأطعمــة والمرش ــج المبيعــات لتوفــري وتقدي أو تروي
يشــمل المكــرات والتوابــل ، والدعايــة لتوفــري وتقديــم االأطعمــة 

ــل  ــرات والتواب ــمل المك ــا يش ــات بم وب والمرش
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة NUTS بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 22/08/2021  التاريخ :22/08/2021

Trademark No.:41161 العالمة التجارية رقم :  41161

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Odeh Roastery Company  كة محامص عوده بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah and Al-Bireh - 
Ramallah 

ة- رام الله   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Artificial Coffee, Coffee, Coffee beverages with milk, 
Vegetal preparations for use as coffee substitutes, 
Unroasted coffee, Coffee-based beverages, Tea, Iced 
tea, Tea-based beverages, Cocoa-based beverages, 
Chocolate-based beverages, Cocoa, Cocoa products, 
Chocolate, Confectionery, Aniseed, Aromatic 
preparations for food, Cinnamon, Cloves, Condiments, 
Curry, Ginger, Nutmegs, Pepper, Saffron, Seasonings, 
Star aniseed 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حليــب،  مــع  قهــوة  وبــات  مرش قهــوة،  اصطناعيــة،  قهــوة 
غــري  قهــوة  للقهــوة،  كبدائــل  تســتخدم  نباتيــة  ات  مســتح�ف
مثلــج،  شــاي  شــاي،  القهــوة،  أساســها  وبــات  مرش محمصــة، 
وبــات  وبــات أساســها الــكاكاو، مرش وبــات أساســها الشــاي، مرش مرش
أساســها الشــوكوالتة، كاكاو، منتجــات كاكاو،شــوكوالتة، الحلويــات، 
ــل،  ــش قرنف ــة، كب ــام، قرف ــة للطع ات عطري ــتح�ف ــون، مس يانس
ــل،  ــران، تواب ــل، زعف ــب، فلف ــوزة الطي ــل، ج ــل، كاري، زنجبي تواب

ــي  ــون نجم يانس

 

Date: 22/08/2021  التاريخ :22/08/2021

Trademark No.:41162 العالمة التجارية رقم :  41162

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Odeh Roastery Company  كة محامص عوده بإسم :  �ش
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Ramallah and Al-Bireh - 
Ramallah 

ة- رام الله   العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Nuts, Processed peanuts, Raisins, Processed sunflower 
seeds, Processed seeds, prepared nuts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــمس  ــاد الش ــذور عب ــب، ب ــج، زبي ي معال

ــودا�ف ــول س ــرات، ف مك
ــ�ف  ــدق مح ــة، بن ــذور معالج ــة، ب المعالج

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة NUTS بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date: 23/08/2021  التاريخ :23/08/2021

Trademark No.:41163 العالمة التجارية رقم :  41163

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Rita›s Franchise Company, LLC  أل أل �ي ، ي
بإسم :  ريتاس فرانشيس كومبا�ف

Applicant Address1210:  Northbrook Drive, Suite 
310, Trevose, PA 19053 USA 

ي ايه  وك درايف، سويت 310، تريفوس، �ب العنوان :  1210 نورثرب
19053 الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. Custard, Confectionery, ice 
cream, edible ices, frozen yogurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــرز؛ التابي ــة؛ ال ــوة الصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ف  ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخرب والســاغو؛ الدقيــق والمســتح�ف
والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ سكر,عسل,العســل 
؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل  ف ة ومســحوق الخبــري االســود؛ الخمــري
د ، حلويــات ،  والصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج ، كســرت

ــج  ف مثل ــ�ب ــالكل، ل ــة ل ــات صالح ــكريم), مثلج ــة )أيس بوظ
 happiness.custard.ice ــى ــة ع ــدم الحماي اطات خاصة:ع ــرت اش

بمعــزل عــن العالمــة
،االأبيض،االأحمر واالأزرق  الحماية باالألوان االأخ�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 23/08/2021  التاريخ :23/08/2021

Trademark No.:41164 العالمة التجارية رقم :  41164

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: adham bashar yousif saeed  بإسم :  ادهم بشار يوسف سعيد

Applicant Address: nablus- bit wazan   العنوان :  نابلس- بيت وزن

Applicant for Correspondence :   nablus -Sofian 
street- alasali building-6th floor -0599613150- 
EMAIL:ODAY.BARQ@GMAIL.COM

عنوان التبليغ  : نابلس - شارع سفيان - عمارة العساىلي - ط 6 . 0599613150 -
orwasilver7@gmail.comايميل 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ي فئــات أخــرى، 

معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا، غــري الــواردة �ف
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 

ــة.  ــت الدقيق ــاس الوق قي

 

Date: 23/08/2021  التاريخ :23/08/2021

Trademark No.:41166 العالمة التجارية رقم :  41166

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: orwa khayam abd al rhman yaish  بإسم :  عروه خيام عبد الرحمن يعيش

Applicant Address: nablus- asera street- shaheen 
building-beside restaurant jojo burger-telphone 
0599846135-email orwasilver7@gmail.com 

- بجانــب مطعــم  ف ة- عمــارة شــاه�ي العنــوان :  نابلــس- شــارع عصــري
جوجــو برغــر- هاتــف 0599846435-

orwasilver7@gmail.comايميل 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ي فئــات أخــرى، 

معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا، غــري الــواردة �ف
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 

ــة.  ــت الدقيق ــاس الوق قي
  

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41167 العالمة التجارية رقم :  41167

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Alsayyed Cosmetics Company  كة السيد كوزمتكس بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron- Al-Adel Street                                        العنوان :  الخليل - شارع العدل - بالقرب من ديوان النتشة

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bل O A S ( N E C K L E T S ) , B O D I C E S ( L I N G E R I E ) F U R 
STOLES,GIRDLES,HEADGEAR FOR WEAR, PAJAMAS(AM) 
PANTS,SHAWLS,SLIPS,(UNDERGARMENTS),TEDDIES.
FOOT WEAR 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفرو,مشــدات  مــن  وشاحات,صدارات)بياضات),شــاالت 
ــاالت،قمصان  ــل داخلية,ش ــراس ,بيجامات،�اوي ــاء،أغطية ال للنس

أحذيــة داخليةداخليــة)  نســائية  داخلية،)مالبــس 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة كوزمتكس بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41168 العالمة التجارية رقم :  41168
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name:  Baku Foodstuff Company  كة باكو للمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah Al-Bireh Al-
Balou’Near the Jawwal Company    

كة جوال      ة البالوع قرب �ش العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence :  Adv Haitham Al-
Mahsiri Ramallah Al-Bireh Al-Kawkab Building I 3 
Mobile 0599040052 

ة عمارة الكوكب  ي رام الله البري عنوان التبليغ  : المحامي هيثم المحسري
ط 3 جوال 0599040052

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Chocolate

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شوكوالتة 

  

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41169 العالمة التجارية رقم :  41169

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Toasty Restaurants company.  ي
كة مطاعم توسىت بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Bireh, Al-Quds Street - 
Ramallah main, Farid Mustafa Atim building, 
ground floor. 

، عمارة فريد  ة، شارع القدس- رام الله الرئي�ي العنوان :  البري
ي  

مصطفى أتيم، الطابق االأر�ف

Applicant for Correspondence : Advocate Taleb 
Abu Alhalaweh Office  Ramallah / Al-Masyoun, 
Tirawi Commercial Complex - Second Floor, 
Mobile 0569244444 

عنوان التبليغ  : مكتب المحامي طالب أبو الحالوة رام الله/الماصيون، 
ي جوال 0569244444 

اوي التجاري- الطابق الثا�ف مجمع الطري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bottling services, Brokerage (Freight —), Brokerage 
(Transport—), Bus transport, Car transport, Carting, 
Courier services [messages or merchandise], Delivery 
of goods, Delivery of goods by mail order, Hauling, 
Transportation Information, Streetcar transport, 
Taxi transport, Transport, Transport reservation, 
Transportation logistics, Wrapping of goods, motorcycle 
transport. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الشــحن، الســمرة 

ي القواريــر، الســمرة �ف
خدمــات التعبئــة �ف

ــات  ــل بعرب ــيارات، النق ــل بالس ــالت، النق ــل بالحاف ــل، النق ي النق
�ف

الجــر أو الدفــع، خدمــات النقــل )نقــل الرســائل أو البضائــع)، 
يــدي، الجــر  تســليم البضائــع، تســليم البضائــع بالطلــب الرب
ام، النقــل بســيارات  أو النقــل، معلومــات النقــل، النقــل بالــرت
النقــل، تغليــف  للنقــل، لوجســتيات  النقــل، الحجــز  االأجــرة، 

البضائــع، النقــل بالدراجــات الناريــة. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة delivery بمعزل عن  اشرت

العالمة
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41170 العالمة التجارية رقم :  41170

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Motasem Al-Husseini  ي
بإسم :  معتصم أسامة عبد المجيد الزير الحسيىف

Applicant Address: Hebron-hawooz   العنوان :  الخليل- الحاووز االول

Applicant for Correspondence : Hebron-hawooz  عنوان التبليغ  : الخليل - الحاووز االول
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش

  

 

Date: 24/08/2021  التاريخ :24/08/2021

Trademark No.:41171 العالمة التجارية رقم :  41171

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name:  Maxica Food Company   كة مطاعم ماكسيكا فود بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah Batn Al-Hawa 
Street Royal Building    

العنوان :  رام الله شارع بطن الهوى عمارة رويال     

Applicant for Correspondence  :  Adv Alaa 
Frejat Ramallah, Al-Irsal Street, Said Haifa 
Building, 2nd floor, Mobile 0598370172 

عنوان التبليغ  : المحامي عالء فريجات رام الله شارع االرسال عمارة سعيد هيفا 
ط 2 جوال 0598370172

ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
 Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants 
, Restaurants (Self-service) , Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم الخدمــة  ويــد بالطعــام والــرش ف يــات ، الرت الكافتري

الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 

وطة بعدم الحماية كلمة تاكوس ورسمة تاكوس  اطات خاصة:مرش اشرت
بمعزل عن العالمة 

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41172 العالمة التجارية رقم :  41172

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant  Name:  VivaChek Biotech (Hangzhou) 
Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  فيفاتشيك بيوتيك )هانغزهاو) كو.، ال �ت

Applicant Address: Level 2, Block 2,146 East 
Chaofeng Road,Yuhang Economy Development 
Zone, Hangzhou, Zhejiang, China 

العنوان :  ليفيل 2، بلوك2 ،146 ايست تشاوفينغ رود، يوهانغ 
ف   ايكونومي ديفيلوبمنت زون، هانغزهاو، زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence  : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Reagent paper for medical purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
biological preparations for medical purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes; diagnostic 
preparations for veterinary purposes; reagents for use 
in medical genetic testing; reagent paper for veterinary 
purposes; test strips for measuring blood glucose levels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات كيميائيــة لغايــات طبيــة؛  ورق كاشــف الأغــراض طبيــة؛ مســتح�ف
ات تشــخيص  ات كيميائيــة لتشــخيص الحمــل؛ مســتح�ف مســتح�ف
ات  ات حيويــة لغايــات طبيــة؛ مســتح�ف لغايــات طبيــة؛ مســتح�ف
ــات  ــخيص للغاي ات التش ــتح�ف ــة؛ مس ــات البيطري ــة للغاي كيميائي
ــة؛  ــة الطبي ــارات الجيني ي االختب

ــتخدام �ف ــف لالس ــة؛ كواش البيطري
ــتويات  ــاس مس ــار لقي ــط اختب ائ ــة؛ �ش ــات بيطري ــف لغاي ورق كاش

ي الــدم 
الســكر �ف

  

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41179 العالمة التجارية رقم :  41179

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant  Name:  VivaChek Biotech (Hangzhou) 
Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  فيفاتشيك بيوتيك )هانغزهاو) كو.، ال �ت
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Applicant Address: Level 2, Block 2,146 East 
Chaofeng Road,Yuhang Economy Development 
Zone, Hangzhou, Zhejiang, China 

العنوان :  ليفيل 2، بلوك2 ،146 ايست تشاوفينغ رود، يوهانغ 
ف   ايكونومي ديفيلوبمنت زون، هانغزهاو، زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Testing apparatus for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; apparatus for DNA 
and RNA testing for medical purposes; devices for 
measuring blood sugar; blood pressure measuring 
apparatus; blood testing apparatus; heart rate 
monitoring apparatus; glucose meters; blood pressure 
monitors medical apparatus and instruments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــات طبي ــخيص لغاي ــزة تش ــة؛ أجه ــات طبي ــار لغاي ــزة اختب أجه
ي  الريــىب النــووي  والحمــض  النــووي  الحمــض  الختبــار  أجهــزة 
ــاس  ــزة قي ــدم؛ أجه ي ال

ــكر �ف ــاس الس ــزة لقي ــة؛ أجه ــات طبي لغاي
ضغــط الــدم؛ أجهــزة فحــص الــدم؛ أجهــزة مراقبــة معــدل 
ــط  ــاس ضغ ــزة قي ــوز؛ أجه ــاس الغلوك ــزة قي ــب؛ أجه ــات القل ب رصف

الــدم؛ أجهــزة وأدوات طبيــة 

  

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41180 العالمة التجارية رقم :  41180

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: VivaChek Biotech (Hangzhou) 
Co., Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  فيفاتشيك بيوتيك )هانغزهاو) كو.، ال �ت

Applicant Address: Level 2, Block 2,146 East 
Chaofeng Road,Yuhang Economy Development 
Zone, Hangzhou, Zhejiang, China 

العنوان :  ليفيل 2، بلوك2 ،146 ايست تشاوفينغ رود، يوهانغ 
ف   ايكونومي ديفيلوبمنت زون، هانغزهاو، زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising; Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; Commercial or industrial 
management assistance; Organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; Organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
Providing business information via a website; Import-
export agencies; Sales promotion for others; Marketing; 
retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن؛ عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال  ــة واالإ خدمــات الدعاي
ي إدارة االأعمــال التجاريــة أو 

لغايــات بيعهــا بالتجزئــة؛ المســاعدة �ف
الصناعيــة؛ تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة أو إعالنيــة؛ تنظيــم 
المعــارض التجاريــة لغايــات تجاريــة أو إعالنيــة؛ توفــري المعلومــات 
اد  نــت؛ وكاالت االســتري نرت التجاريــة عــرب موقــع عــى شــبكة االإ
ــات  ــويق؛ ؛ خدم ــن[؛ التس ــات ]لالآخري ــج المبيع ــر؛ تروي والتصدي
ــة  ــة والصحي ــة والبيطري ات الصيدالني ــتح�ف ــة للمس ــع بالتجزئ البي

ــة  ــتلزمات الطبي والمس
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Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41181 العالمة التجارية رقم :  41181

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Knauf Gips KG  بإسم :  كناوف جيبس كيه جي

Applicant Address: Am Bahnhof 7, 97346 
Iphofen, Germany 

، ألمانيا   ف العنوان :  ام باهنهوف 7، 97346 ايبهوف�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Common metals and their alloys, ores; Metal materials 
for building and construction; Transportable buildings 
of metal; Non-electric cables and wires of common 
metal; Small items of metal hardware; Metal containers 
for storage or transport; Safes; Construction materials 
and prefabricated building components of metal; 
Fixing devices of metal; Mouldings of metal for use in 
building; Floor sections made of metal; Metal floors; 
Base structures and framework of metal for flooring, 
Profile sections of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعــادن غــري النفيســة وكل خليــط منهــا، خامــات المعــادن؛ 
ــة؛  ــة معدني ي متنقل

ــا�ف ؛ مب ي
ــا�ف ــاءات والمب نش ــة لالإ ــواد المعدني الم

حبــال وأســالك غــري كهربائيــة مــن معــادن غــري نفيســة؛ خــرداوات 
ــات؛  ــل؛ خزن ــن أو النق ــة للتخزي ــة معدني ة؛ أوعي ــري ــة صغ معدني
ــزة  كيب؛أجه ــزة للرت ــة جاه ــائية معدني ــدات انش ــاء ومع ــواد إنش م
ــة؛  ــة معدني ــاء؛ قطــع أرضي ــة للبن ــب معدني ــة؛ قوال ــت معدني تثبي
المعدنيــة  والســقاالت  االأساســية  الهيــاكل  معدنيــة؛  أرضيــات 

لالأرضيــات؛ المقاطــع الجانبيــة المعدنيــة 

  

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41182 العالمة التجارية رقم :  41182

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: Knauf Gips KG  بإسم :  كناوف جيبس كيه جي

Applicant Address: Am Bahnhof 7, 97346 
Iphofen, Germany 

، ألمانيا   ف العنوان :  ام باهنهوف 7، 97346 ايبهوف�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica and substitutes for all these 
materials; Plastics and resins in extruded form for use 
in manufacture; Packing, stopping and insulating 
materials; Flexible pipes, tubes and hoses, not of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والصمــغ  الغوتابرشــا  معالــج؛  وشــبه  معالــج  غــري  المطــاط 
واالأسبســتوس والميــكا والمــواد البديلــة لــكل هــذه المــواد؛ مــواد 
ــع؛  ي التصني

ــتعمال �ف س ــق لالإ ــكلة بالبث ــات متش ــتيكية وراتينج بالس
ــة وأنابيــب وبكــرات  مــواد التغليــف والحشــو والعــزل؛ أنابيــب مرن

ــة  ــري معدني غ

  

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41183 العالمة التجارية رقم :  41183

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Knauf Gips KG  بإسم :  كناوف جيبس كيه جي

Applicant Address: Am Bahnhof 7, 97346 
Iphofen, Germany 

، ألمانيا   ف العنوان :  ام باهنهوف 7، 97346 ايبهوف�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Materials, not of metal, for building and construction; 
Rigid pipes, not of metal, for building; Asphalt, 
pitch, tar and bitumen; Transportable buildings, not 
of metal; Monuments, not of metal; Building and 
construction elements, not of metal; Building panels, 
not of metal; Gypsum; Gypsum boards; Plasters; 
Plasterboard;Pargets; Fillers for building; Mastics; 
Coatings (building materials); Mortar for building; 
profiles for building construction, non-metallic; Wall 
linings, not of metal, for building; Floors, not of metal; 
Floor sections made of non-metallic materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نشــاء؛ أنابيــب قاســية غــري معدنيــة  مــواد غــري معدنيــة للبنــاء واالإ
ي متنقلــة غــري معدنيــة؛ نصــب 

للبنــاء؛ أســفلت وزفــت وقــار؛ مبــا�ف
ــة؛  ــري معدني ــاء غ ــاء وانش ــارص بن ــة؛ عن ــري معدني ــمات) غ )مجس
ــواح  ــص؛ أل ــس؛ ج ــواح جب ــس؛ أل ــة؛ جب ــري معدني ــاء غ ــواح بن أل
ف  ــ�ي ــاء)؛ ط ــواد بن ــالءات )م ــون؛ ط ــاء؛ معج ــوات للبن ــص؛ حش ج
ــري  ــات غ ؛ بطان ي

ــا�ف ــاء المب نش ــة الإ ــري معدني ــات غ ــاء؛ مخطط للبن
معدنيــة للجــدران تســتخدم للبنــاء؛ أرضيــات غــري معدنيــة؛ قطــع 

ــة  ــري معدني ــواد غ ــن م ــة م ــات مصنوع ــع أرضي ــات؛ قط أرضي

  

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41184 العالمة التجارية رقم :  41184

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف
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Applicant Name: Knauf Gips KG  بإسم :  كناوف جيبس كيه جي

Applicant Address: Am Bahnhof 7, 97346 
Iphofen, Germany 

، ألمانيا   ف العنوان :  ام باهنهوف 7، 97346 ايبهوف�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Construction services; Building construction; Building 
consultancy; Providing information on building 
constructions; Renovation and restoration of buildings 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ استشارات البناء؛ توفري معلومات  ي

نشاء؛ إنشاء المبا�ف خدمات االإ
ي 

؛ تجديد وترميم المبا�ف ي
عن انشاء المبا�ف

  

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41185 العالمة التجارية رقم :  41185

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Shengqu Information 
Technology (Shanghai) Co., Ltd 

ي دي 
بإسم :  شنغكو انفورميشن تكنولوجي )شنغهاي) كو.، ال �ت

Applicant Address: FLOOR 1-2, 4-14 , NO. 
1 BUILDING, HAIQU ROAD 36 , 58, CHINA 
(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, PEOPLE›S 
REPUBLIC OF CHINA 

العنوان :  فلور 2-1، 14-4، نو. 1 بلدنغ، هايكو رود 36، 58، 
ف الشعبية   ف )شنغهاي) بايلوت فري تريد زون، جمهورية الص�ي الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking    supervision   , life  saving and 
teaching apparatus and instruments  apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity  
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images  magnetic data carriers, recording 
discs  compact discs  DVD›s and other digital recording 
media  mechanisms for coin  operated apparatus  
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers  computer software  fire  
extinguishing apparatus. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات 
ي واالأجهــزة واالأدوات الب�يــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

نقــاذ  اف واالإ �ش شــارة والمراقبــة االإ وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
ــف  ــل أو تكثي ــح أو تحوي ــل أو فت ــزة وأدوات لوص ــم ، أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم أو التحك أو تنظي
إرســال أو نســخ الصــوت أو الصــور، حامــالت بيانــات مغناطيســية، 
أقــراص تســجيل، أقــراص مدمجــة، أقــراص فيديويــة رقميــة 
ي 

هــا مــن وســائط التســجيل الرقميــة آليــات لالأجهــزة الــىت وغري
تعمــل بقطــع النقــد، آالت تســجيل النقــد، آالت حاســبة، معــدات 
معالجــة البيانــات، أجهــزة الكمبيوتــر برامــج كمبيوتــر أجهــزة إطفــاء 

ــق.  الحرائ
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Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41186 العالمة التجارية رقم :  41186

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: Zhejiang Zhenya Auto Accessory 
co.,ltd 

ي دي 
بإسم :  زهيجيانغ زهينيا اوتو اكسيسوري كو.، ال �ت

Applicant Address: No.22 Yongfeng Road, 
Jiangkou street, Huangyan, Zhejiang, China 

يت، هوانغيان،  العنوان :  نو.22 يونغفينغ رود، جيانغكو سرت
ف   زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Carpets for Automobiles; Automobile Carpets; Rubber 
mat; Vehicle Floor Mats; Carrier Mats; Floor Mat 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجاد للســيارات؛ ســجاد ســيارات؛ ســجاد مطاطــي؛ ســجاد أرضيــة 

للمركبــات؛ حصائــر قابلــة للحمــل؛ ســجادة أرضيــة 
  

 

Date: 25/08/2021  التاريخ :25/08/2021

Trademark No.:41187 العالمة التجارية رقم :  41187

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Shengqu Information 
Technology (Shanghai) Co., Ltd 

ي دي 
بإسم :  شنغكو انفورميشن تكنولوجي )شنغهاي) كو.، ال �ت

Applicant Address: FLOOR 1-2, 4-14 , NO. 
1 BUILDING, HAIQU ROAD 36 , 58, CHINA 
(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, PEOPLE›S 
REPUBLIC OF CHINA 

العنوان :  فلور 2-1، 14-4، نو. 1 بلدنغ، هايكو رود 36، 58، 
ف الشعبية   ف )شنغهاي) بايلوت فري تريد زون، جمهورية الص�ي الص�ي

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Organization of competitions [education or 
entertainment];mobile library services; teaching; 
education information; educational services; production 
of radio and television programs; entertainment; 
providing sports facilities; game services provided 
online from a computer network; online publication of 
electronic books and journals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه[؛  في ــم أو الرت ــات أو المنافســات ]للتعلي ــم المباري خدمــات تنظي
ــة  بي ــن الرت ــات ع ــس؛ معلوم ــة؛ التدري ــات المتجول ــات المكتب خدم
بيــة والتعليــم؛ إنتــاج برامــج الراديــو  والتعليــم؛ خدمــات الرت
فيــه؛ توفــري تســهيالت رياضيــة؛ خدمــات االألعــاب  والتلفزيــون؛ الرت
ــب  ي للكت

و�ف ــرت لك ــرش االإ ــر؛ الن ــبكة كمبيوت ــن ش ة م ــا�ش ــة مب المقدم
ــة  وني لكرت ــالت االإ والمج

  

 

Date: 26/08/2021  التاريخ :26/08/2021

Trademark No.:41188 العالمة التجارية رقم :  41188

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name:  Coffee Lab Company for Coffee 
Products 

ي الب لمنتجات القهوة 
كة كو�ف بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Al-Irsal Street, Jasir 
Building, opposite Aladdin Sweets   

العنوان :  رام الله شارع االرسال عمارة جا� مقابل حلويات عالء 
الدين     

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Al-Irsal 
Street, Jasir Building, opposite Aladdin Sweets

عنوان التبليغ  : رام الله شارع االرسال عمارة جا� مقابل حلويات عالء 
الدين 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Artificial coffee , Beverages (Coffee-based)  , Coffee 
, Coffee beverages with milk , Coffee flavorings 
[flavourings] , Coffee (Unroasted)  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  وبــات أساســها القهــوة ، قهــوة ، مرش قهــوة اصطناعيــة ، مرش

قهــوة مــع حليــب ، منكهــات للقهــوة ، قهــوة غــري محمصــة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى Coffee  بمعزل عن العالمة اشرت

 
 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41189 العالمة التجارية رقم :  41189

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name:  Scafe & Partners Plastic 
Materials Trading Company 

كاه لتجارة المواد البالستيكية   ي و�ش
كة سكا�ف بإسم :  �ش

Applicant Address:  Al-Ram Al-Quds, next to 
Muadh Ibn Jabal Mosque    

العنوان :  الرام القدس بجانب مسجد معاذ ابن جبل     

Applicant for Correspondence :  Al-Ram Al-
Quds, next to Muadh Ibn Jabal Mosque 

عنوان التبليغ  : الرام القدس بجانب مسجد معاذ ابن جبل 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging , Bags for microwave cooking , Packing 
paper , Silver paper

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاس  ــة ، أكي ــف االأطعم ــتيك لتغلي ــورق أو البالس ــن ال ــة م أوراق مصنوع

ي 
ــىف ــف ، ورق ف ــف ، ورق تغلي ــرن الميكرووي ــتخدام ف ــخ باس للطب

  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41190 العالمة التجارية رقم :  41190

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Emad Naeem Issa AlTamimi  بإسم :  عماد نعيم عي� التميمي

Applicant Address: Hebron- Ain Sara                                        ف سارة العنوان :  الخليل-ع�ي

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى more and Café بمعزل عن  اشرت
العالمة
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 26/08/2021  التاريخ :26/08/2021

Trademark No.:41191 العالمة التجارية رقم :  41191

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: MURATBEY GIDA SANAYi VE 
TiCARET ANONiM SiRKETi 

كة مرادباي للمواد الغذائية الصناعية التجارية  بإسم :  �ش
المساهمة 

Applicant Address:  Kocatepe Mah. Gumruk 
Iskele Cad. M. Center A Blok no:89/1242-1250 
Bayrampasa/istanbul 

العنوان :  حي كوجاتيب، جومروك ايسكيل كاد.، م. مركز أ بلوك 
م باشا، إسطنبول   رقم 1250-1242/89 بري

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; eggs, milk and milk 
products; cheese; butter; cocoa butter; coconut 
butter; peanut butter; buttercream; whipped cream; 
margarine; yogurt 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد؛ البيــض والحليــب 
ومنتجــات الحليــب؛ جبنــة؛ زبــدة؛ زبــدة الــكاكاو؛ زبــدة جــوز 
ــة؛  ــدة مخفوق ــدة؛ قش ــة الزب ؛ كريم ي

ــودا�ف ــول س ــدة ف ــد؛ زب الهن
ــادي)  ــب )زب ف رائ ــ�ب ؛ ل ي

ــا�ت ــمن نب س
  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41192 العالمة التجارية رقم :  41192

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Baskets of metal; bells for animals; split rings of common 
metal for keys; boxes of common metal; clothes hooks 
of metal; door bells of metal, non-electric; keys of metal; 
reinforcing materials of metal for building; buildings, 
transportable, of metal; locks of metal, other than 
electric; identity plates of metal; locks of metal for bags.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن  مقســمة  حلقــات  للحيوانــات،  أجــراس  معدنيــة،  ســالل 
المعــادن غــري النفيســة للمفاتيــح، صناديــق مــن معــادن غــري 
ــواب  ــة لالأب ــراس معدني ــس، أج ــة للمالب ــابك معدني ــة، مش نفيس
ــاء،  ــة للبن ــة، مــواد تســليح معدني ــح معدني ــة، مفاتي وغــري كهربائي
ــات  ــة، لوح ــري كهربائي ــة غ ــال معدني ــة ، أقف ــة متنقل ــان معدني مب

تعريــف معدنيــة، أقفــال معدنيــة للحقائــب. 

  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41193 العالمة التجارية رقم :  41193

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee machines; coffee percolators; cooking apparatus 
and installations; electric fans for personal use; hot 
water bottles; luminous house numbers; electric lamps; 
light bulbs; nail lamps; refrigerating apparatus and 
machines; water heaters; wine cellars, electric; USB-
powered cup heaters; USB-powered hand warmers; 
safety lamps; hair driers; sanitary apparatus and 
installations; disinfectant apparatus; radiators; lighters; 
food steamers, electric; refrigerators. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ماكنــات القهــوة، غاليــات القهــوة، أجهــزة ومعــدات الطهــو، 
، قواريــر المــاء الســاخن،  ســتعمال الشــخىي المــراوح الكهربائيــة لالإ
المصابيــح  الكهربائيــة،  المصابيــح  للمنــازل،  مضيئــة  أرقــام 
يــد، ســخانات  الكهربائيــة، مصابيــح أظافــر، أجهــزة وآالت الترب
ميــاه، أقبيــة نبيــذ كهربائيــة، ســخانات كأس تعمــل بوحــدات 
ي 

، أدوات تدفئــة اليديــن الــىت ي الناقــل التسلســىي العالمــي يــو إس �ب
، مصابيــح  ي تعمــل بوحــدات الناقــل التسلســىي العالمــي يــو إس �ب
ــزة  ــة، أجه ــدات صحي ــزة وتمدي ــعر، أجه ــات الش ــالمة، مجفف الس
مطهــرة، مشــعات حراريــة، والعــات، قــدور بخاريــة كهربائيــة 

للطعــام ، ثالجــات. 

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41194 العالمة التجارية رقم :  41194

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alarm clocks; badges of precious metal; boxes 
of precious metal; bracelets; earrings; jewellery; 
ornamental pins; shoe jewellery; tie clips; necklaces; 
watches; split rings of precious metal for keys; key rings; 
key chains; chronometric instruments; pins [jewellery]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســاعات منبهــة، أوســمة مــن معــادن نفيســة، صناديــق مــن معــادن 
نفيســة، أســاور، أقــراط، المجوهــرات، دبابيــس زينــة، مجوهــرات 
ــات  ــاعات، حلق ــالدات، س ــق، الق ــات العن ــابك ربط ــة، مش لالأحذي
مقســمة مــن المعــادن غــري النفيســة للمفاتيــح، حلقــات للمفاتيــح، 

سالســل المفاتيــح، أدوات قيــاس الوقــت، دبابيــس ]مجوهــرات[ 

  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41195 العالمة التجارية رقم :  41195

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bookmarks; printed matter; composing frames; drawing 
materials; desk mats; document holders; marking pens; 
school supplies; stationery; writing paper; table napkins 
of paper; paper; pencils; pictures; stands for pens and 
pencils; ink; teaching materials; painters› brushes; 
writing or drawing books; posters; note books; stickers 
[stationery]; paper clips; paperweights; calendars; 
wrapping paper; paper party decorations; paper 
decorative garlands for parties; glitter for stationery 
purposes; name badge holders [office requisites]; name 
badges [office requisites]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  ــروف الطباع ــف ح ــات لص ــات، لوح ــة، مطبوع ــارات مرجعي إش
أقــالم  للوثائــق،  حامــالت  للمكاتــب،  حصائــر  رســم،  مــواد 
تعليــم، لــوازم مدرســية، قرطاســية، ورق كتابــة، مناديــل مــن 
ــرب  ــالم الح ــاند الأق ــور، مس ــاص، ص ــالم رص ــد، اق ــورق للموائ ال
ي دهــان أو تلويــن، 

، مــواد تدريــس، فــرا�ش وأقــالم الرصــاص، حــرب
دفاتــر كتابــة أو رســم، ملصقــات ، دفاتــر مالحظــات، ورق الصــق 
]قرطاســية[، مشــابك للــورق، ثقــاالت ورق، تقاويــم، ورق تغليــف، 
أوراق زينــة للحفــالت، أكاليــل ورقيــة لزينــة الحفــالت، بريــق 
ــوازم  ) الأغــراض القرطاســية، حامــالت بطاقــات االســم ]ل ــرت )الغل

ــة[.  ــوازم مكتبي ــم ]ل ــات االس ــة[، بطاق مكتبي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41196 العالمة التجارية رقم :  41196

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bags; bags for sports; boxes of leather or leatherboard; 
card cases; chain mesh purses; clothing for pets; 
handbags; net bags for shopping; suitcases; umbrellas; 
walking sticks; leather goods unworked or semi-
worked namely, leather purses, leather cloths, leather 
bags, leather wallets, leather coin purses and leather 
briefcases; collars for pets; pet leashes; covers for 
animals; harness for animals. . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ألــواح  مــن  أو  جلديــة  صناديــق  للرياضــة،  حقائــب  حقائــب، 
ــل،  ــن سالس ــبكة م ــود مش ــظ نق ــات، محاف ــب للبطاق ــة، عل جلدي
مالبــس للحيوانــات االأليفــة، حقائــب يــد، أكيــاس مشــبكة للتســوق، 
ــة  ، المصنوعــات الجلدي ي

حقائــب ســفرية، مظــالت، عــىي للمــ�ش
ــود  ــظ النق ــد محاف ــغولة وبالتحدي ــبه المش ــغولة أو ش ــري المش غ
الجلديــة والمحافــظ  الجلديــة والحقائــب  الجلديــة واالأقمشــة 
الجلديــة وحقائــب النقــود المعدنيــة الجلديــة والمحافــظ الجلديــة 
المســطحة والمخصصــة للوثائــق واالأوراق ، أطــواق للحيوانــات 
االأليفــة، االلجمــة للحيوانــات االأليفــة، أغطيــة للحيوانــات، ســيور 

ــات.  للحيوان
  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41197 العالمة التجارية رقم :  41197

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 
KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Air mattresses; baby changing mats; bamboo curtains; 
bedding; boxes of wood or plastic; camping mattresses; 
clips of plastic for sealing bags; decorations of plastic 
for foodstuffs; furniture; furniture fittings, not of 
metal; hand-held flagpoles, not of metal; identification 
bracelets, not of metal; keyboards for hanging 
keys; letter boxes, not of metal or masonry; mobiles 
[decoration]; figurines of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; fans for 
personal use, non-electric; plastic novelty license plates. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـُـر لتغيــري حفاظــات االأطفــال، ســتائر مــن  فرشــات هوائيــة، حـُصـ
ــتيك،  ــب أو البالس ــن الخش ــق م ــوم، صنادي ــراش ن ران، ف ف ــري الخ
فرشــات للمخيمــات، مشــابك بالســتيكية لقفــل الحقائــب، زخــارف 
مــن البالســتيك للمــواد الغذائيــة، أثــاث، قطــع غــري معدنيــة 
لالأثــاث، صــواري أعــالم محمولــة باليــد غــري معدنيــة، أســاور غــري 
ــق  ــح، صنادي ــق المفاتي ــات لتعلي ــة، لوح ــد الهوي ــة لتحدي معدني
ــارف  ــارة، زخ ــوب أو الحج ــة بالط ــري مبني ــة وغ ــري معدني ــد غ بري
ة مــن الخشــب أو  ــل الصغــري ــة[، التماثي ــة و الزخرف ــة [الزين متحرك
الشــمع أو الجبــس أو البالســتيك، تماثيــل مــن الخشــب أو الشــمع 
لالســتخدام  كهربائيــة  غــري  مــراوح  البالســتيك،  أو  الجبــس  أو 

ــتيكية.  ــدة بالس ــص جدي ــات ترخي ، لوح ــخىي الش
  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41198 العالمة التجارية رقم :  41198

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Kitchen utensils; glass ware; cooking utensils; ceramics 
for household purposes; combs; mugs; tea sets; toilet 
utensils; toothbrushes; cosmetic utensils; cages for 
household pets; brushes; works of art, of porcelain, 
terracotta or glass; bakeware; disposable paperboard 
bakeware; articles for cleaning purposes; coaster, not 
of paper or textile; cork screws; portable beverage 
container holder; heat-insulated containers for 
beverages; portable beverage dispensers [containers]; 
portable coolers, non-electric; sports bottles sold 
empty; barbecue mitts; lunch boxes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لالأغــراض  خزفيــات  طهــو،  ي 

أوا�ف زجاجيــة،  ي 
أوا�ف مطبــخ،  ي 

أوا�ف
ي 

ــاي، أوا�ف ــم ش ــد ، أطق ــا ي ي له
ــىت ــواب ال ك ــاط، االأ ــة، أمش لي ف المرف

ي أدوات تجميــل، أقفــاص للحيوانــات 
ي أســنان، أوا�ف

تواليــت، فــرا�ش
ــا )الخــزف  اكوت ــة مــن الخــزف أو الرت ، أعمــال فني ي

ــة، فــرا�ش لي ف المرف
ف مــن الــورق المقــوى  ي الخــرب

، أوا�ف ف ي الخــرب
) أو الزجــاج، أوا�ف ي

الصيــىف
)قواعــد الكــؤوس)  ي

تســتخدم لمــرة واحــدة، أدوات تنظيــف، صوا�ف
 ، ف ــ�ي ــدادات الفل ــات س ــوجات، فتاح ــورق أو المنس ــن ال ــت م ليس
ــاً  ــة حراري ــة معزول ــل، أوعي ــل للحم ــات قاب وب ــة مرش ــل أوعي حام
دات  وبــات قابلــة للحمــل ]أوعيــة[، مــرب وبــات، موزعــات مرش للمرش
قابلــة للحمــل غــري كهربائيــة، قواريــر رياضيــة تبــاع فارغــة ، قفــازات 

ــذاء  ــق الغ ــواء، صنادي ش
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41199 العالمة التجارية رقم :  41199

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles; wall hangings of textile; loose covers for 
furniture; curtains of textile or plastic; banners; non-
woven textile fabrics; felts; bed and table covers; bed 
sheets; quilt covers; pillow cases; towels of textile; 
hand towels of cotton; table napkins of textile; plastic 
pennants; bath towels; bath linen; flags of textile or 
plastic; textile tablecloths; blanket throws; receiving 
blankets; blankets for pets.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنســوجات، مطــرزات مــن النســيج تعلــق عــى الجــدران، أغطيــة 
ــات،  ــتيك، الراي ــيج أو البالس ــن النس ــتائر م ــاث، س ــة لالأث فضفاض
لــالأ�ة  أغطيــة  ــادات،  َلبَّ محبــوك،  غــري  نســيج  مــن  أقمشــة 
ــائد،  ــاس وس ــاف، أكي ــة لح ــر، أغطي ــف الري اش ــاوالت، �ش والط
مناشــف مــن النســيج، مناشــف يــد مــن القطــن، مناديــل مــن 
النســيج للموائــد، اعــالم مثلثــة بالســتيكية، مناشــف حمــام، 
بياضــات حمــام، أعــالم مــن النســيج أو البالســتيك، مفــارش 
ــات قمــاط،  ــات، بطاني ــدة مــن النســيج، شــاالت مــن البطاني المائ

بطانيــات للحيوانــات االليفــة. 

  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41200 العالمة التجارية رقم :  41200

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 
KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Clothing; shirts; t-shirts; jackets; sweaters; 
sweatshirts; vests; shorts; pants; bodysuits; cloth 
bib; jerseys; pullovers; jumpers [pullovers]; socks; 
pajamas; belts [clothing]; gloves; ponchos; bodices 
[lingerie]; headwear; caps being headwear; bandanas 
[neckerchiefs]; hats; cap; beanies; visors; footwear; 
beach shoes; shoes; sports shoes; bags for sports shoes; 
sneakers; sandals; slippers; Halloween costumes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ت) ، جاكيتــات،  ي شــري

مالبــس، قمصــان، القمصــان التائيــة )�ت
ة،  ات، الراويــل القصــري ات، البلــوزات الفضفاضــة، الســرت الســرت
مريلــة   ، الواحــدة)  )القطعــة  الجســم  بــدالت   ، الراويــل 
البلوفــرات  المحبوكــة)،  ات  )الســرت ســيات  الجري القمــاش،  مــن 
ات الشــتوية )البلوفــرات)، جــوارب،  ف ات الشــتوية)، الكــرف ف )الكــرف
عــى شــكل  االأوشــحة  قفــازات،  ]مالبــس[،  أحزمــة  بيجامــات، 
عبــاءات )البونشــو)، صدريــات ]مالبــس داخليــة[، أغطيــة الــرأس، 
ي تكــون أغطيــة الــرأس، بندانــات ]مناديــل للرقبــة[، 

القبعــات الــىت
القلنســوات، القبعــات، القبعــات الشــتوية بــدون حــواف، االأقنعــة 
الواقيــة للــرأس، ألبســة القــدم، أحذيــة للشــاطئ، أحذيــة، أحذيــة 
ــة،  ــة خفيف ــة رياضي ــة، أحذي ــة الرياضي ــب لالأحذي ــة، حقائ رياضي

ــن.  ــد الهالوي ــاء لعي ــب، أزي ــادل، شباش صن

  

 

Date 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41201 العالمة التجارية رقم :  41201

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Edgings for clothing; fastenings for clothing; false hair; 
artificial flowers; heat adhesive patches for repairing 
textile articles; numerals or letters for marking linen; 
shoulder pads for clothing; needles; hair bands; 
hair pins; hair barrettes; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles [haberdashery]; charms, 
other than for jewellery, key rings or key chains; 
dangling charms for mobile phones; charms for pet 
collars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حــواف للمالبــس، مشــابك للمالبــس، شــعر مســتعار، زهــور 
ــام  صــالح مــواد النســيج، أرق ــاً الإ ــة، ُرقــع الصقــة حراري اصطناعي
أو حــروف لتحديــد قمــاش الكتــان، كتافيــات مالبــس، إبــر، ربطــات 
شــعر، دبابيــس شــعر، مشــابك شــعر، رقــع الصقــة حراريــاً 
ــا  ة م ــري ــرات الصغ ــع المجوه ــف[، قط ــوجات ]الكل ف المنس ــ�ي ي ف لرت
ي للمجوهــرات أو سالســل حلقــات أو سالســل المفاتيــح ، 

عــدا الــىت
ة المتدليــة للهواتــف المحمولــة، قطــع  قطــع المجوهــرات الصغــري

ــة.  ــات االأليف ــق الحيوان ــواق عن ة الط ــري ــرات الصغ المجوه
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41202 العالمة التجارية رقم :  41202

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Games; toys; board games; balls for games; body-
building apparatus; archery implements; physical 
exercise machines; whistles; inflatable swimming pools; 
plastic racetracks; ice skates; Christmas tree ornaments, 
except illumination articles and confectionery; fishing 
tackle; twirling batons; camouflage screens [sports 
articles]; scratch cards for playing lottery games; plush 
toys; toy vehicles; chess games; party balloons; jigsaw 
puzzles; kites; roller skates; swimming kickboards; bob-
sleighs; sleds [sports articles]; carnival masks; dolls; 
dolls› clothes; scooters [toys]; paper party hats; snow 
globes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ألعــاب، ألعــاب الدمــى، ألعــاب لوحيــة، كــرات للعــب، أجهــزة بنــاء 
االأجســام، أدوات رمايــة، آالت التماريــن البدنيــة، صفــارات، بــرك 
ــة للنفــخ، حلبــات ســباق بالســتيكية، زالجــات جليــد،  ســباحة قابل
ضــاءة والحلويــات،  زينــة شــجرة عيــد الميــالد، باســتثناء منتجــات االإ
عــدة صيــد الســمك، عــىي دّوارة، ســتائر تمويــه ]أدوات رياضيــة[، 
ــات  ــيجية ، مركب ــاب نس ــب، الع ــاب اليانصي ــط الألع ــات كش بطاق
ــور  ــي الص ــالت، أحاج ــات الحف ــطرنج، بالون ــاب الش ــب، ألع لع
ألــواح  عجــالت،  ذات  زالجــات  ورقيــة،  طائــرات  المقطوعــة، 
أقنعــة  رياضيــة[،  ]أغــراض  زالجــات  جليــد،  عربــات  ســباحة، 
الكرنفــال، دمــى، مالبــس الدمــى، ســكوترات )دراجــات تدفــع 

ــج.  ــرات تل ــالت، ك ــة للحف ــات ورقي ــاب[، قبع ــل) ]ألع بالرج
  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41203 العالمة التجارية رقم :  41203

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 
KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Cosmetics; soap; cleaning preparations; polishing 
preparations; abrasives; perfume; dentifrices; 
cosmetics for pets; air fragrancing preparations; 
incense; bleaching preparations [decolorants] for 
household purposes; toiletry preparations; deodorant 
soap; essential oils; eau de Cologne; deodorants for 
human beings or for animals; beauty masks; balms, 
other than for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  مســتح�ف صابــون،  )الكوزماتيــك)،  التجميــل  ات  مســتح�ف
ــنفرة)، العطــور،  ات صقــل، مــواد الكشــط )سَّ التنظيــف، مســتح�ف
ــل للحيوانــات  ات تجمي ات تنظيــف أســنان، مســتح�ف مســتح�ف
ات  مســتح�ف بخــور،  الجــو،  تعطــري  ات  مســتح�ف االأليفــة، 
ات العنايــة  ليــة، مســتح�ف ف تبييــض ]مزيــالت ألــوان[ لالأغــراض المرف
ــح الكريهــة، الزيــوت االساســية  ــة الروائ زال ــون الإ الشــخصية، صاب
نســان أو الحيــوان،  ، مــاء الكولونيــا، مزيــالت روائــح كريهــة لالإ
ــراض  ــتخدم الأغ ــالف المس ــري بخ ــم عط ــة، مره ــكات تجميلي ماس

ــة  طبي

  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41204 العالمة التجارية رقم :  41204

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sharpening instruments; garden tools, hand-operated; 
nail clippers, electric or non-electric; hand tools, hand-
operated; graving tools [hand tools]; cutters; table 
cutlery [knives, forks and spoons]; razor blades. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات شــحذ، ِعــدد الحدائــق ]تــدار باليــد[، مقلمــات أظافــر 
أدوات  باليــد،  تــدار  يدويــة  عــدد  غــري كهربائيــة،  أو  كهربائيــة 
ف وشــوك  نقــش ]عــدد يدويــة[، قطاعــات، أدوات للمائــدة ]ســكاك�ي

ومالعــق[، شــفرات ماكينــات الحالقــة 

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41205 العالمة التجارية رقم :  41205

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Baskets of metal; bells for animals; split rings of common 
metal for keys; boxes of common metal; clothes hooks 
of metal; door bells of metal, non-electric; keys of metal; 
reinforcing materials of metal for building; buildings, 
transportable, of metal; locks of metal, other than 
electric; identity plates of metal; locks of metal for bags. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن  مقســمة  حلقــات  للحيوانــات،  أجــراس  معدنيــة،  ســالل 
المعــادن غــري النفيســة للمفاتيــح، صناديــق مــن معــادن غــري 
ــواب  ــة لالأب ــراس معدني ــس، أج ــة للمالب ــابك معدني ــة، مش نفيس
ــاء،  ــة للبن ــة، مــواد تســليح معدني ــح معدني ــة، مفاتي وغــري كهربائي
ــات  ــة، لوح ــري كهربائي ــة غ ــال معدني ــة ، أقف ــة متنقل ــان معدني مب

تعريــف معدنيــة، أقفــال معدنيــة للحقائــب. 

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41206 العالمة التجارية رقم :  41206

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Feeding bottles; masks for use by medical personnel; 
sanitary masks for medical purposes; air cushions for 
medical purposes; surgical apparatus and instruments; 
artificial limbs; baby feeding pacifiers; pacifiers for 
babies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، أقنعــة  ي زجاجــات رضاعــة، أقنعــة الســتخدام الطاقــم الطــىب
صحيــة لالأغــراض الطبيــة، وســائد هوائيــة لغايــات طبيــة، أجهــزة 
ومعــدات جراحيــة، أطــراف إصطناعيــة، لهايــات تغذيــة االأطفــال، 

ــال  ــات لالأطف لهاي

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41207 العالمة التجارية رقم :  41207

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف
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169

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: TikTok Ltd. 
ي دي. 

بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat; weed extracts for food; seaweed extracts for 
food; fish, not live; fruits, tinned; fruits, canned; fruit, 
preserved; vegetables, preserved; eggs; soymilk (milk 
substitute); milk; edible fats; edible oils; vegetable 
salads; gelatine; nuts, prepared; dried edible 
mushrooms; yogurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــب بحري ــات طحال ــام، خالص ــب للطع ــات طحال ــوم، خالص لح
للطعــام، ســمك غــري حــي، فواكــه معبــأة، فواكــه معلبــة، فواكــه 
ــل  ــا ]بدي ــب الصوي ــض، حلي ــة، بي وات محفوظ ــ�ف ــة، خ محفوظ
الحليــب[، حليــب، دهــون قابلــة لــالآكل، زيــوت قابلــة لــالكل، 
المكــرات  للطعــام،  )هــالم)  ف  جيالتــ�ي وات،  خــ�ف ســلطة 

ــادي  ــالأكل، زب ــح ل ــف الصال ــر المجف ــدة، الفط المع

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41208 العالمة التجارية رقم :  41208

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; tea; tea-based beverages; honey; pasties; starch 
for food; noodles; cereal-based snack food; soya flour; 
cooking salt; ice, natural or artificial; biscuits; buns; 
bread; cakes; chips [cereal products]; corn flakes; 
dressings for salad; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; gluten prepared as 
foodstuff; preparations for stiffening whipped cream; 
high-protein cereal bars; chocolate; condiments; savory 
sauces used as condiments; spices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نحــل،  عســل  الشــاي،  أساســها  وبــات  مرش الشــاي،  القهــوة، 
المعجنــات المخبــوزة، نشــا للطعــام، نودلــز )معكرونــة رقيقــة)، 
يالز، دقيــق صويــا،  وجبــات خفيفــة أساســها حبــوب الفطــور الســري
ف الكــروي،  ملــح الطهــي، ثلــج طبيعــي أو صناعــي، بســكويت، الخــرب
يالز[، رقائــق  ، كيــك، رقائــق ]منتجــات حبــوب الفطــور الســري ف خــرب
ذرة، صلصــات ســلطة، خالصــات للمــواد الغذائية، عــدا الخالصات 
ــة،  ــواد غذائي ــد كم ف المع ــ�ي ــية، الغلوت ــوت االساس ــة والزي ي يرش االإ
ات لتكثيــف الكريمــة المخفوقــة، ألــواح الحبــوب عاليــة  مســتح�ف
، الشــوكوالتة، التوابــل، الصلصــات المالحــة المســتخدمة  ف وتــ�ي الرب

كتوابــل، البهــارات 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41209 العالمة التجارية رقم :  41209

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Trees; animal foodstuffs; aromatic sand [litter] for 
pets; beans, fresh; coconut shells; flowers, dried, 
for decoration; nuts, unprocessed; peanuts, fresh; 
vegetables, fresh; yeast for animal consumption. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االشــجار، مــواد غذائيــة للحيوانــات، رمــل معطــر للحيوانــات 
االأليفــة ]صنــدوق فضــالت[، البقــول الطازجــة، قشــور جــوز 
ــول  ــة، ف ــري المصنع ــرات غ ، مك ف ــ�ي ي ف ــة للرت ــور مجفف ــد، زه الهن
ي 

ــوا�ف ــتهالك الحي ة لالس ــري ــة، خم وات طازج ــ�ف ــازج، خ ي ط
ــودا�ف س

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41210 العالمة التجارية رقم :  41210

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Coffee machines; coffee percolators; cooking apparatus 
and installations; electric fans for personal use; hot 
water bottles; luminous house numbers; electric lamps; 
light bulbs; nail lamps; refrigerating apparatus and 
machines; water heaters; wine cellars, electric; USB-
powered cup heaters; USB-powered hand warmers; 
safety lamps; hair driers; sanitary apparatus and 
installations; disinfectant apparatus; radiators; lighters; 
food steamers, electric; refrigerators. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ماكنــات القهــوة، غاليــات القهــوة، أجهــزة ومعــدات الطهــو، 
، قواريــر المــاء الســاخن،  ســتعمال الشــخىي المــراوح الكهربائيــة لالإ
المصابيــح  الكهربائيــة،  المصابيــح  للمنــازل،  مضيئــة  أرقــام 
يــد، ســخانات  الكهربائيــة، مصابيــح أظافــر، أجهــزة وآالت الترب
ميــاه، أقبيــة نبيــذ كهربائيــة، ســخانات كأس تعمــل بوحــدات 
ي 

، أدوات تدفئــة اليديــن الــىت ي الناقــل التسلســىي العالمــي يــو إس �ب
، مصابيــح  ي تعمــل بوحــدات الناقــل التسلســىي العالمــي يــو إس �ب
ــزة  ــة، أجه ــدات صحي ــزة وتمدي ــعر، أجه ــات الش ــالمة، مجفف الس
مطهــرة، مشــعات حراريــة، والعــات، قــدور بخاريــة كهربائيــة 

للطعــام ، ثالجــات. 

  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41211 العالمة التجارية رقم :  41211

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-alcoholic drinks; beers; syrups for beverages; 
aerated water; mineral water [beverages]; fruit drinks; 
fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; soft 
drinks; energy drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لعمــل  المركــزة  بــة  اال�ش ة،  البــري كحوليــة،  غــري  وبــات  مرش
ــات  وب ــات[، مرش وب ــة ]مرش ــاه معدني ــة، مي ــاه غازي ــات، مي وب المرش
ــة،  ــات عصــري فواكــه غــري كحولي وب ــر فواكــه، مرش الفاكهــة، عصائ

الطاقــة.  وبــات  الغازيــة، مرش وبــات  المرش

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41212 العالمة التجارية رقم :  41212

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Spirits and liquors; wine; alcoholic beverages containing 
fruit; cocktails; alcoholic beverages, except beer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي  ــة تحت ــات كحولي وب ــذ، مرش ات، نبي ــري ــة وليك ــات روحي وب مرش

ة  ــري ــدا الب ــة، ماع ــات كحولي وب ــالت، مرش ــه، كوكتي ــى فواك ع

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41213 العالمة التجارية رقم :  41213

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Transportation services; reservation services; travel 
agency services; packaging of goods; boat rental; mail 
delivery and courier services; arranging of tours; freight 
[shipping of goods]; delivery of goods; GPS navigation 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســفر،  وكاالت  الحجــز، خدمــات  النقــل، خدمــات  اخدمــات 
وخدمــات  يــد  الرب تســليم  القــوارب،  تأجــري  الســلع،  تغليــف 
ــم الرحــالت الســياحية، الحمــوالت )شــحن  ــع؛ تنظي ــد الري ي الرب
ــد  ــام تحدي ــة بنظ ــات المالح ــع، خدم ــل البضائ ــع)، توصي البضائ

المواقــع العالمــي 

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41214 العالمة التجارية رقم :  41214

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
providing campground facilities; day-nurseries 
[crèches]; boarding for animals; self-service restaurant 
services; restaurant services; tourist home services; 
food and drink catering; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; rental of temporary accommodation; 
boarding house bookings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مرافــق  توفــري  ل[،  ف ُ والــرف ]الفنــادق  قامــة  االإ ف  تأمــ�ي مكاتــب 
المخيمــات و التخييــم، خدمــات رعايــة الطفــل )الحضانــات)، 
إيــواء الحيوانــات، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة، خدمــات المطاعــم، 
خدمــات أماكــن إقامــة الســياح، خدمــات التمويــن وتزويــد االأطعمة 
ي 

وبــات، تأجــري الكــرا�ي والموائــد وبياضــات الموائــد واالأوا�ف والمرش
قامــة المؤقتــة، الحجــوزات المســبقة  الزجاجيــة، تأجــري أماكــن االإ

ل  ف ــرف لل

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41215 العالمة التجارية رقم :  41215

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
providing campground facilities; day-nurseries 
[crèches]; boarding for animals; self-service restaurant 
services; restaurant services; tourist home services; 
food and drink catering; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; rental of temporary accommodation; 
boarding house bookings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مرافــق  توفــري  ل[،  ف ُ والــرف ]الفنــادق  قامــة  االإ ف  تأمــ�ي مكاتــب 
المخيمــات و التخييــم، خدمــات رعايــة الطفــل )الحضانــات)، 
إيــواء الحيوانــات، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة، خدمــات المطاعــم، 
خدمــات أماكــن إقامــة الســياح، خدمــات التمويــن وتزويــد االأطعمة 
ي 

وبــات، تأجــري الكــرا�ي والموائــد وبياضــات الموائــد واالأوا�ف والمرش
قامــة المؤقتــة، الحجــوزات المســبقة  الزجاجيــة، تأجــري أماكــن االإ

ل  ف ــرف لل
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41216 العالمة التجارية رقم :  41216

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Transportation services; reservation services; travel 
agency services; packaging of goods; boat rental; mail 
delivery and courier services; arranging of tours; freight 
[shipping of goods]; delivery of goods; GPS navigation 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات النقــل، خدمــات الحجــز، خدمــات وكاالت الســفر، تغليف 
يــد الريع؛  يــد وخدمــات الرب الســلع، تأجــري القــوارب، تســليم الرب
تنظيــم الرحــالت الســياحية، الحمــوالت )شــحن البضائــع)، توصيل 

البضائــع، خدمــات المالحــة بنظــام تحديــد المواقــع العالمــي 

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41217 العالمة التجارية رقم :  41217

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Spirits and liquors; wine; alcoholic beverages containing 
fruit; cocktails; alcoholic beverages, except beer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي  ــة تحت ــات كحولي وب ــذ، مرش ات، نبي ــري ــة وليك ــات روحي وب مرش

ة  ــري ــدا الب ــة، ماع ــات كحولي وب ــالت، مرش ــه، كوكتي ــى فواك ع

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41218 العالمة التجارية رقم :  41218

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-alcoholic drinks; beers; syrups for beverages; 
aerated water; mineral water [beverages]; fruit drinks; 
fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; soft 
drinks; energy drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات،  بة المركزة لعمل المرش ة، اال�ش وبات غري كحولية، البري مرش
وبات الفاكهة، عصائر  وبات[، مرش مياه غازية، مياه معدنية ]مرش
وبات الغازية،  وبات عصري فواكه غري كحولية، المرش فواكه، مرش

وبات الطاقة.  مرش

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41219 العالمة التجارية رقم :  41219

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Trees; animal foodstuffs; aromatic sand [litter] for 
pets; beans, fresh; coconut shells; flowers, dried, 
for decoration; nuts, unprocessed; peanuts, fresh; 
vegetables, fresh; yeast for animal consumption. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االشــجار، مــواد غذائيــة للحيوانــات، رمــل معطــر للحيوانــات 
االأليفــة ]صنــدوق فضــالت[، البقــول الطازجــة، قشــور جــوز 
ــول  ــة، ف ــري المصنع ــرات غ ، مك ف ــ�ي ي ف ــة للرت ــور مجفف ــد، زه الهن
ي 

ــوا�ف ــتهالك الحي ة لالس ــري ــة، خم وات طازج ــ�ف ــازج، خ ي ط
ــودا�ف س

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41220 العالمة التجارية رقم :  41220

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; tea; tea-based beverages; honey; pasties; starch 
for food; noodles; cereal-based snack food; soya flour; 
cooking salt; ice, natural or artificial; biscuits; buns; 
bread; cakes; chips [cereal products]; corn flakes; 
dressings for salad; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; gluten prepared as 
foodstuff; preparations for stiffening whipped cream; 
high-protein cereal bars; chocolate; condiments; savory 
sauces used as condiments; spices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نحــل،  عســل  الشــاي،  أساســها  وبــات  مرش الشــاي،  القهــوة، 
المعجنــات المخبــوزة، نشــا للطعــام، نودلــز )معكرونــة رقيقــة)، 
يالز، دقيــق صويــا،  وجبــات خفيفــة أساســها حبــوب الفطــور الســري
ف الكــروي،  ملــح الطهــي، ثلــج طبيعــي أو صناعــي، بســكويت، الخــرب
يالز[، رقائــق  ، كيــك، رقائــق ]منتجــات حبــوب الفطــور الســري ف خــرب
ذرة، صلصــات ســلطة، خالصــات للمــواد الغذائية، عــدا الخالصات 
ــة،  ــواد غذائي ــد كم ف المع ــ�ي ــية، الغلوت ــوت االساس ــة والزي ي يرش االإ
ات لتكثيــف الكريمــة المخفوقــة، ألــواح الحبــوب عاليــة  مســتح�ف
، الشــوكوالتة، التوابــل، الصلصــات المالحــة المســتخدمة  ف وتــ�ي الرب

كتوابــل، البهــارات 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41221 العالمة التجارية رقم :  41221

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat; weed extracts for food; seaweed extracts for 
food; fish, not live; fruits, tinned; fruits, canned; fruit, 
preserved; vegetables, preserved; eggs; soymilk (milk 
substitute); milk; edible fats; edible oils; vegetable 
salads; gelatine; nuts, prepared; dried edible 
mushrooms; yogurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــب بحري ــات طحال ــام، خالص ــب للطع ــات طحال ــوم، خالص لح
للطعــام، ســمك غــري حــي، فواكــه معبــأة، فواكــه معلبــة، فواكــه 
ــل  ــا ]بدي ــب الصوي ــض، حلي ــة، بي وات محفوظ ــ�ف ــة، خ محفوظ
الحليــب[، حليــب، دهــون قابلــة لــالآكل، زيــوت قابلــة لــالكل، 
المكــرات  للطعــام،  )هــالم)  ف  جيالتــ�ي وات،  خــ�ف ســلطة 

ــادي  ــالأكل، زب ــح ل ــف الصال ــر المجف ــدة، الفط المع

  
 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41222 العالمة التجارية رقم :  41222

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 
802 ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، 

جزر الكايمان  
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Carpets; door mats; floor coverings; yoga mats; textile 
wallpaper; rugs; wall hangings, not of textile. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجاد، ســجاد )حصائــر) االبــواب، أغطيــة أرضيــات، حصائــر 
لليوجــا، ورق جــدران منســوج، بُســط، مطــرزات غــري نســيجية 

ــدران  ــى الج ــق ع تعل

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41223 العالمة التجارية رقم :  41223

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alarm clocks; badges of precious metal; boxes 
of precious metal; bracelets; earrings; jewellery; 
ornamental pins; shoe jewellery; tie clips; necklaces; 
watches; split rings of precious metal for keys; key rings; 
key chains; chronometric instruments; pins [jewellery]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســاعات منبهــة، أوســمة مــن معــادن نفيســة، صناديــق مــن معــادن 
نفيســة، أســاور، أقــراط، المجوهــرات، دبابيــس زينــة، مجوهــرات 
ــات  ــاعات، حلق ــالدات، س ــق، الق ــات العن ــابك ربط ــة، مش لالأحذي
مقســمة مــن المعــادن غــري النفيســة للمفاتيــح، حلقــات للمفاتيــح، 

سالســل المفاتيــح، أدوات قيــاس الوقــت، دبابيــس ]مجوهــرات[ 

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41224 العالمة التجارية رقم :  41224
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Feeding bottles; masks for use by medical personnel; 
sanitary masks for medical purposes; air cushions for 
medical purposes; surgical apparatus and instruments; 
artificial limbs; baby feeding pacifiers; pacifiers for 
babies. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، أقنعــة  ي زجاجــات رضاعــة، أقنعــة الســتخدام الطاقــم الطــىب
صحيــة لالأغــراض الطبيــة، وســائد هوائيــة لغايــات طبيــة، أجهــزة 
ومعــدات جراحيــة، أطــراف إصطناعيــة، لهايــات تغذيــة االأطفــال، 

ــال  ــات لالأطف لهاي

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41225 العالمة التجارية رقم :  41225

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bookmarks; printed matter; composing frames; drawing 
materials; desk mats; document holders; marking pens; 
school supplies; stationery; writing paper; table napkins 
of paper; paper; pencils; pictures; stands for pens and 
pencils; ink; teaching materials; painters› brushes; 
writing or drawing books; posters; note books; stickers 
[stationery]; paper clips; paperweights; calendars; 
wrapping paper; paper party decorations; paper 
decorative garlands for parties; glitter for stationery 
purposes; name badge holders [office requisites]; name 
badges [office requisites].

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  ــروف الطباع ــف ح ــات لص ــات، لوح ــة، مطبوع ــارات مرجعي إش
أقــالم  للوثائــق،  حامــالت  للمكاتــب،  حصائــر  رســم،  مــواد 
تعليــم، لــوازم مدرســية، قرطاســية، ورق كتابــة، مناديــل مــن 
ــرب  ــالم الح ــاند الأق ــور، مس ــاص، ص ــالم رص ــد، اق ــورق للموائ ال
ي دهــان أو تلويــن، 

، مــواد تدريــس، فــرا�ش وأقــالم الرصــاص، حــرب
دفاتــر كتابــة أو رســم، ملصقــات ، دفاتــر مالحظــات، ورق الصــق 
]قرطاســية[، مشــابك للــورق، ثقــاالت ورق، تقاويــم، ورق تغليــف، 
أوراق زينــة للحفــالت، أكاليــل ورقيــة لزينــة الحفــالت، بريــق 
ــوازم  ) الأغــراض القرطاســية، حامــالت بطاقــات االســم ]ل ــرت )الغل

ــة[. ــوازم مكتبي ــم ]ل ــات االس ــة[، بطاق مكتبي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41226 العالمة التجارية رقم :  41226

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sharpening instruments; garden tools, hand-operated; 
nail clippers, electric or non-electric; hand tools, hand-
operated; graving tools [hand tools]; cutters; table 
cutlery [knives, forks and spoons]; razor blades. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات شــحذ، ِعــدد الحدائــق ]تــدار باليــد[، مقلمــات أظافــر 
أدوات  باليــد،  تــدار  يدويــة  عــدد  غــري كهربائيــة،  أو  كهربائيــة 
ف وشــوك  نقــش ]عــدد يدويــة[، قطاعــات، أدوات للمائــدة ]ســكاك�ي

ومالعــق[، شــفرات ماكينــات الحالقــة 

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41227 العالمة التجارية رقم :  41227

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Majd Maher Ezzat Hassan  بإسم :  مجد ماهر عزت حسن

Applicant Address: Jerusalem, the leader, the building 
of Abu Madi 

ي  
العنوان :  القدس الزعيم عمارة ابو ما�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Adv  Muhammad 
Al-Shafie, Ramallah, Al-Bireh Al-Balou’, Qatoum 
Commercial Building, 2nd floor, Mobile 0598420149 

ة البالوع  عنوان التبليغ  : المحامي محمد الشافعي رام الله البري
عمارة قطوم التجارية ط 2 جوال 0598420149 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Granite ,  Stone , Works of art of stone, concrete or marble 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جرانيــت ، حجــارة ، أشــغال فنيــة مــن الحجــر أو الخرســانة 

أو الرخــام 
  

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41228 العالمة التجارية رقم :  41228

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; soap; cleaning preparations; polishing 
preparations; abrasives; perfume; dentifrices; 
cosmetics for pets; air fragrancing preparations; 
incense; bleaching preparations [decolorants] for 
household purposes; toiletry preparations; deodorant 
soap; essential oils; eau de Cologne; deodorants for 
human beings or for animals; beauty masks; balms, 
other than for medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  مســتح�ف صابــون،  )الكوزماتيــك)،  التجميــل  ات  مســتح�ف
ــنفرة)، العطــور،  ات صقــل، مــواد الكشــط )سَّ التنظيــف، مســتح�ف
ــل للحيوانــات  ات تجمي ات تنظيــف أســنان، مســتح�ف مســتح�ف
ات  مســتح�ف بخــور،  الجــو،  تعطــري  ات  مســتح�ف االأليفــة، 
ات العنايــة  ليــة، مســتح�ف ف تبييــض ]مزيــالت ألــوان[ لالأغــراض المرف
ــح الكريهــة، الزيــوت االساســية  ــة الروائ زال ــون الإ الشــخصية، صاب
نســان أو الحيــوان،  ، مــاء الكولونيــا، مزيــالت روائــح كريهــة لالإ
ــراض  ــتخدم الأغ ــالف المس ــري بخ ــم عط ــة، مره ــكات تجميلي ماس

ــة  طبي
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Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41229 العالمة التجارية رقم :  41229

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bags; bags for sports; boxes of leather or leatherboard; 
card cases; chain mesh purses; clothing for pets; 
handbags; net bags for shopping; suitcases; umbrellas; 
walking sticks; leather goods unworked or semi-
worked namely, leather purses, leather cloths, leather 
bags, leather wallets, leather coin purses and leather 
briefcases; collars for pets; pet leashes; covers for 
animals; harness for animals. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ألــواح  مــن  أو  جلديــة  صناديــق  للرياضــة،  حقائــب  حقائــب، 
ــل،  ــن سالس ــبكة م ــود مش ــظ نق ــات، محاف ــب للبطاق ــة، عل جلدي
مالبــس للحيوانــات االأليفــة، حقائــب يــد، أكيــاس مشــبكة للتســوق، 
ــة  ، المصنوعــات الجلدي ي

حقائــب ســفرية، مظــالت، عــىي للمــ�ش
ــود  ــظ النق ــد محاف ــغولة وبالتحدي ــبه المش ــغولة أو ش ــري المش غ
الجلديــة والمحافــظ  الجلديــة والحقائــب  الجلديــة واالأقمشــة 
الجلديــة وحقائــب النقــود المعدنيــة الجلديــة والمحافــظ الجلديــة 
المســطحة والمخصصــة للوثائــق واالأوراق ، أطــواق للحيوانــات 
االأليفــة، االلجمــة للحيوانــات االأليفــة، أغطيــة للحيوانــات، ســيور 

ــات.  للحيوان

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41230 العالمة التجارية رقم :  41230

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Games; toys; board games; balls for games; body-
building apparatus; archery implements; physical 
exercise machines; whistles; inflatable swimming pools; 
plastic racetracks; ice skates; Christmas tree ornaments, 
except illumination articles and confectionery; fishing 
tackle; twirling batons; camouflage screens [sports 
articles]; scratch cards for playing lottery games; plush 
toys; toy vehicles; chess games; party balloons; jigsaw 
puzzles; kites; roller skates; swimming kickboards; bob-
sleighs; sleds [sports articles]; carnival masks; dolls; 
dolls› clothes; scooters [toys]; paper party hats; snow 
globes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ألعــاب، ألعــاب الدمــى، ألعــاب لوحيــة، كــرات للعــب، أجهــزة بنــاء 
االأجســام، أدوات رمايــة، آالت التماريــن البدنيــة، صفــارات، بــرك 
ــة للنفــخ، حلبــات ســباق بالســتيكية، زالجــات جليــد،  ســباحة قابل
ضــاءة والحلويــات،  زينــة شــجرة عيــد الميــالد، باســتثناء منتجــات االإ
عــدة صيــد الســمك، عــىي دّوارة، ســتائر تمويــه ]أدوات رياضيــة[، 
ــات  ــيجية ، مركب ــاب نس ــب، الع ــاب اليانصي ــط الألع ــات كش بطاق
ــور  ــي الص ــالت، أحاج ــات الحف ــطرنج، بالون ــاب الش ــب، ألع لع
ألــواح  عجــالت،  ذات  زالجــات  ورقيــة،  طائــرات  المقطوعــة، 
أقنعــة  رياضيــة[،  ]أغــراض  زالجــات  جليــد،  عربــات  ســباحة، 
الكرنفــال، دمــى، مالبــس الدمــى، ســكوترات )دراجــات تدفــع 

ــج.  ــرات تل ــالت، ك ــة للحف ــات ورقي ــاب[، قبع ــل) ]ألع بالرج

  
 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41231 العالمة التجارية رقم :  41231

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Edgings for clothing; fastenings for clothing; false hair; 
artificial flowers; heat adhesive patches for repairing 
textile articles; numerals or letters for marking linen; 
shoulder pads for clothing; needles; hair bands;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حــواف للمالبــس، مشــابك للمالبــس، شــعر مســتعار، زهــور 
ــام  صــالح مــواد النســيج، أرق ــاً الإ ــة، ُرقــع الصقــة حراري اصطناعي
أو حــروف لتحديــد قمــاش الكتــان، كتافيــات مالبــس، إبــر، ربطــات 

ف يــ�ي ف شــعر، دبابيــس شــعر، مشــابك شــعر، رقــع الصقــة حراريــاً لرت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

hair pins; hair barrettes; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles [haberdashery]; charms, 
other than for jewellery, key rings or key chains; 
dangling charms for mobile phones; charms for pet 
collars. 

ي 
ة مــا عــدا الــىت المنســوجات ]الكلــف[، قطــع المجوهــرات الصغــري

للمجوهــرات أو سالســل حلقــات أو سالســل المفاتيــح ، قطــع 
قطــع  المحمولــة،  للهواتــف  المتدليــة  ة  الصغــري المجوهــرات 

ة الطــواق عنــق الحيوانــات االأليفــة.  المجوهــرات الصغــري

  
 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41232 العالمة التجارية رقم :  41232

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Air mattresses; baby changing mats; bamboo curtains; 
bedding; boxes of wood or plastic; camping mattresses; 
clips of plastic for sealing bags; decorations of plastic 
for foodstuffs; furniture; furniture fittings, not of 
metal; hand-held flagpoles, not of metal; identification 
bracelets, not of metal; keyboards for hanging 
keys; letter boxes, not of metal or masonry; mobiles 
[decoration]; figurines of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; fans for 
personal use, non-electric; plastic novelty license 
plates. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ـُـر لتغيــري حفاظــات االأطفــال، ســتائر مــن  فرشــات هوائيــة، حـُصـ
ــتيك،  ــب أو البالس ــن الخش ــق م ــوم، صنادي ــراش ن ران، ف ف ــري الخ
فرشــات للمخيمــات، مشــابك بالســتيكية لقفــل الحقائــب، زخــارف 
مــن البالســتيك للمــواد الغذائيــة، أثــاث، قطــع غــري معدنيــة 
لالأثــاث، صــواري أعــالم محمولــة باليــد غــري معدنيــة، أســاور غــري 
ــق  ــح، صنادي ــق المفاتي ــات لتعلي ــة، لوح ــد الهوي ــة لتحدي معدني
ــارف  ــارة، زخ ــوب أو الحج ــة بالط ــري مبني ــة وغ ــري معدني ــد غ بري
ة مــن الخشــب أو  ــل الصغــري ــة[، التماثي ــة و الزخرف ــة [الزين متحرك
الشــمع أو الجبــس أو البالســتيك، تماثيــل مــن الخشــب أو الشــمع 
لالســتخدام  كهربائيــة  غــري  مــراوح  البالســتيك،  أو  الجبــس  أو 

ــتيكية.  ــدة بالس ــص جدي ــات ترخي ، لوح ــخىي الش
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41233 العالمة التجارية رقم :  41233

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; shirts; t-shirts; jackets; sweaters; 
sweatshirts; vests; shorts; pants; bodysuits; cloth 
bib; jerseys; pullovers; jumpers [pullovers]; socks; 
pajamas; belts [clothing]; gloves; ponchos; bodices 
[lingerie]; headwear; caps being headwear; bandanas 
[neckerchiefs]; hats; cap; beanies; visors; footwear; 
beach shoes; shoes; sports shoes; bags for sports shoes; 
sneakers; sandals; slippers; Halloween costumes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ت) ، جاكيتــات،  ي شــري

مالبــس، قمصــان، القمصــان التائيــة )�ت
ة،  ات، الراويــل القصــري ات، البلــوزات الفضفاضــة، الســرت الســرت
مريلــة   ، الواحــدة)  )القطعــة  الجســم  بــدالت   ، الراويــل 
البلوفــرات  المحبوكــة)،  ات  )الســرت ســيات  الجري القمــاش،  مــن 
ات الشــتوية )البلوفــرات)، جــوارب،  ف ات الشــتوية)، الكــرف ف )الكــرف
عــى شــكل  االأوشــحة  قفــازات،  ]مالبــس[،  أحزمــة  بيجامــات، 
عبــاءات )البونشــو)، صدريــات ]مالبــس داخليــة[، أغطيــة الــرأس، 
ي تكــون أغطيــة الــرأس، بندانــات ]مناديــل للرقبــة[، 

القبعــات الــىت
القلنســوات، القبعــات، القبعــات الشــتوية بــدون حــواف، االأقنعــة 
الواقيــة للــرأس، ألبســة القــدم، أحذيــة للشــاطئ، أحذيــة، أحذيــة 
ــة،  ــة خفيف ــة رياضي ــة، أحذي ــة الرياضي ــب لالأحذي ــة، حقائ رياضي

ــن.  ــد الهالوي ــاء لعي ــب، أزي ــادل، شباش صن

  
 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41234 العالمة التجارية رقم :  41234
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Kitchen utensils; glass ware; cooking utensils; ceramics 
for household purposes; combs; mugs; tea sets; toilet 
utensils; toothbrushes; cosmetic utensils; cages for 
household pets; brushes; works of art, of porcelain, 
terracotta or glass; bakeware; disposable paperboard 
bakeware; articles for cleaning purposes; coaster, not 
of paper or textile; cork screws; portable beverage 
container holder; heat-insulated containers for 
beverages; portable beverage dispensers [containers]; 
portable coolers, non-electric; sports bottles sold 
empty; barbecue mitts; lunch boxes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لالأغــراض  خزفيــات  طهــو،  ي 

أوا�ف زجاجيــة،  ي 
أوا�ف مطبــخ،  ي 

أوا�ف
ي 

ــاي، أوا�ف ــم ش ــد ، أطق ــا ي ي له
ــىت ــواب ال ك ــاط، االأ ــة، أمش لي ف المرف

ي أدوات تجميــل، أقفــاص للحيوانــات 
ي أســنان، أوا�ف

تواليــت، فــرا�ش
ــا )الخــزف  اكوت ــة مــن الخــزف أو الرت ، أعمــال فني ي

ــة، فــرا�ش لي ف المرف
ف مــن الــورق المقــوى  ي الخــرب

، أوا�ف ف ي الخــرب
) أو الزجــاج، أوا�ف ي

الصيــىف
)قواعــد الكــؤوس)  ي

تســتخدم لمــرة واحــدة، أدوات تنظيــف، صوا�ف
 ، ف ــ�ي ــدادات الفل ــات س ــوجات، فتاح ــورق أو المنس ــن ال ــت م ليس
ــاً  ــة حراري ــة معزول ــل، أوعي ــل للحم ــات قاب وب ــة مرش ــل أوعي حام
دات  وبــات قابلــة للحمــل ]أوعيــة[، مــرب وبــات، موزعــات مرش للمرش
قابلــة للحمــل غــري كهربائيــة، قواريــر رياضيــة تبــاع فارغــة ، قفــازات 

ــذاء  ــق الغ ــواء، صنادي ش

  
 

Date: 29/08/2021  التاريخ :29/08/2021

Trademark No.:41235 العالمة التجارية رقم :  41235

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Textiles; wall hangings of textile; loose covers for 
furniture; curtains of textile or plastic; banners; non-
woven textile fabrics; felts; bed and table covers; bed 
sheets; quilt covers; pillow cases; towels of textile; 
hand towels of cotton; table napkins of textile; plastic 
pennants; bath towels; bath linen; flags of textile or 
plastic; textile tablecloths; blanket throws; receiving 
blankets; blankets for pets. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنســوجات، مطــرزات مــن النســيج تعلــق عــى الجــدران، أغطيــة 
ــات،  ــتيك، الراي ــيج أو البالس ــن النس ــتائر م ــاث، س ــة لالأث فضفاض
لــالأ�ة  أغطيــة  ــادات،  َلبَّ محبــوك،  غــري  نســيج  مــن  أقمشــة 
ــائد،  ــاس وس ــاف، أكي ــة لح ــر، أغطي ــف الري اش ــاوالت، �ش والط
مناشــف مــن النســيج، مناشــف يــد مــن القطــن، مناديــل مــن 
النســيج للموائــد، اعــالم مثلثــة بالســتيكية، مناشــف حمــام، 
بياضــات حمــام، أعــالم مــن النســيج أو البالســتيك، مفــارش 
ــات قمــاط،  ــات، بطاني ــدة مــن النســيج، شــاالت مــن البطاني المائ

بطانيــات للحيوانــات االليفــة. 
  

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41236 العالمة التجارية رقم :  41236

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name:  Avenue Decor For General 
Constructions Company 

كة أفنيو ديكور للمقاوالت العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah, Al-Bireh, Al-
Fariz Building, 3rd floor    

ة عمارة الفريز ط 3      العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence :  Ramallah, 
Al-Bireh, Al-Fariz Building, 3rd floor 

ة عمارة الفريز ط 3  عنوان التبليغ  : رام الله البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Construction, Plastrering, Roofing services, 
Wallpapering, Construction consultation , Damp-
proofing (building), Bricklaying

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــقيف)  ــات التس ــص)، خدم ــن الج ــة م ــع طبق ــص )وض ــاء، التجصي نش االإ
وضــع االأســقف)، لصــق ورق الجــدران، استشــارات متعلقــة بالبنــاء، 

ــوب  ــاء بالط ــة، البن ــع الرطوب ي لمن
ــا�ف ــة المب معالج

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Decor يمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41237 العالمة التجارية رقم :  41237

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Ameen Farhan Khalil Ma›rouf  ف فرحان خليل معروف بإسم :  أم�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Ramallah - Palestine   ف العنوان :  رام الله - فلسط�ي

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم. 

  

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41238 العالمة التجارية رقم :  41238

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Ameen Farhan Khalil Ma›rouf  ف فرحان خليل معروف بإسم :  أم�ي

Applicant Address: Ramallah - Palestine   ف العنوان :  رام الله - فلسط�ي

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم. 

  

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41239 العالمة التجارية رقم :  41239

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Ameen Farhan Khalil Ma›rouf  ف فرحان خليل معروف بإسم :  أم�ي

Applicant Address: Ramallah - Palestine   ف العنوان :  رام الله - فلسط�ي

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم. 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41240 العالمة التجارية رقم :  41240

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Ameen Farhan Khalil Ma›rouf  ف فرحان خليل معروف بإسم :  أم�ي

Applicant Address: Ramallah - Palestine   ف العنوان :  رام الله - فلسط�ي

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Restaurant services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات المطاعم. 

  

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41241 العالمة التجارية رقم :  41241

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Abdullah Mohammed Abdulaziz 
Al-Rajhi Company for Coffee 

كة عبدالله محمد عبد العزيز الراجحي للقهوة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Riyadh, Alrafiah Talal Bin 
Abdulaziz Street P.o Box 0077, Riyadh 11411, 
Saudi Arabia 

العنوان :  الرياض ، الرفاعيه ، شارع طالل بن عبد العزيز ، ص.ب 
0077 ، الرياض 11411 ، المملكة العربية السعودية  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب وخدمات توفري االقامة المؤقتة  خدمات تقديم الطعام والرش
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 30/08/2021  التاريخ :30/08/2021

Trademark No.:41242 العالمة التجارية رقم :  41242

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: TikTok Ltd.  .ي دي
بإسم :  تيكتوك ال �ت

Applicant Address: P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 

العنوان :  ص. ب 31119 جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، 802 
ويست باي رود، جراند كايمان، كاي واي 1 – 1205 ، جزر الكايمان  

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Carpets; door mats; floor coverings; yoga mats; textile 
wallpaper; rugs; wall hangings, not of textile. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجاد، ســجاد )حصائــر) االبــواب، أغطيــة أرضيــات، حصائــر 
لليوجــا، ورق جــدران منســوج، بُســط، مطــرزات غــري نســيجية 

ــدران  ــى الج ــق ع تعل

  

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41243 العالمة التجارية رقم :  41243

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: sharikat altaibat lltwredat 
walistithmar 

كة الطيبات للتوريدات واالستثمار  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron Wad Al - Haria Next to 
Al - Rasheed Furn 0599398952 

العنوان :  الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد  

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
, tea, cocoa, and rice, tapioca and sago flour and 
preparations made from cereals bread, pastry and 
confectionery ices honey, treacle yeast, baking powder 
salt mustard vinegar, sauces condiments spices ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ــق والمســتح�ف ــوكا والســاغو الدقي ــكاكاو االأرز التابي الشــاي وال
ــات  ــات الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب ــوب الخ ــن الحب ــة م المصنوع
ة ومســحوق  المثلجــة عســل النحــل والعســل االأســود الخمــري
ف الملــح الخــردل الخــل والصلصــات التوابــل البهــارات الثلــج.  الخبــري
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Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41244 العالمة التجارية رقم :  41244

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Al Mass International Ltd.(A 
company registered and existing under the laws 
of the British Virgin Islands under Company No. 
2006206) 

كة مسجلة وقائمة وفقا  كة الماس العالميـة م م ح )�ش بإسم :  �ش
كة 2006206)  يطانية تحت رقم �ش ف جزر العذراء الرب لقوان�ي

Applicant Address: British Virgin Islands   يطانية العنوان :  جزر العذراء الرب

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco for roll 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, cigarettes 
containing tobacco substitutes (not for medical 
purposes); flavored tobacco; molasses; snuff tobacco; 
electronic cigarettes; electronic hookah; electronic 
hookah head; lighters; smokers articles including 
absorbent paper for tobacco pipes, Cigarette Cases, 
Cigar cutters, Cigar holders, Gas containers for 
Cigar lighters, Cigarette filters, Cigarette holders, 
Mouthpieces for Cigarette holders, Cigarette paper, 
Cigarette tips, Pocket machines for rolling Cigarettes, 
Firestones, Humidors, Pipe cleaners for tobacco pipes, 
Pipe racks for tobacco pipes, Tobacco Pouches, Snuff 
boxes, Spittoons for tobacco users, Tips of yellow 
amber for cigar and cigarette holders, Tobacco jars, 
Mouthpieces of Yellow amber for cigar and cigarette 
holders, ashtrays for smokers, cigarettes tubes; Herbs 
for smoking; Matches; Match boxes; Match holders; 
hookah tobacco; molasses tobacco; substances for 
smoking, none being for medical or curative purposes; 
flavored blends of tobacco and molasses for use in 
hookahs; flavor liquids and dissolvable powders for use 
in hookah; electronic smoking pipes; electronic hookah 
liquid (e-liquid) consisting of flavorings in liquid form 
used to fill electronic hookahs or electronic hookah

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ذلــك الســجائر، 

التبــغ الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا �ف
ــذي  ــغ ال ــع)، التب ــل الرفي الســيجار، الســيجاريللو )الســيجار الطوي
ــجائر  ــغ، الس ــغ مض ــغ، تب ــون التب ــجائر، غلي ــف الس ــتخدم لل يس
ــغ  ــة)؛ التب ــات طبي ــت لغاي ــغ )ليس ــل التب ــى بدائ ــوي ع ي تحت

ــىت ال
ونية؛  لكرت المنّكـــه؛ المعّســـل؛ تبغ السعوط )الشّمـــة)؛ الســجائر االإ
ونية؛ الوالعــات؛ أدوات  لكرت ونيــة؛ رأس االأرجيلــة االإ لكرت االأرجيلــة االإ
ف التبــغ، ُعلــب الســجائر،  ي ذلــك ورق مــاص لغاليــ�ي

ف بمــا �ف المدخنــ�ي
لوالعــات  غــاز  أوعيــة  الســيجار،  مباســم  الســيجار،  قطاعــات 
ــم  ــات لمباس ــجائر، فوه ــم الس ــجائر، مباس ــر للس ــيجار، فالت الس
ــب  ي الجي

ــل �ف ــجائر، آالت تحم ــراف س ــجائر، أط ــجائر، ورق س الس
طيــب التبــغ،  للــف الســجائر، حجــارة النــار )الصــوان)، صناديــق لرت
ف التبــغ، أكيــاس  ف التبــغ، مناصــب غاليــ�ي أدوات تنظيــف غاليــ�ي
ي التبــغ، أطــراف 

تبــغ، علــب الســعوط )الشّمـــة)، مباصــق لمدخــىف
مــن الكهرمــان االأصفــر لمباســم الســيجار والســجائر، أوعيــة تبــغ، 
فوهــات مــن الكهرمــان االأصفــر لمباســم الســيجار والســجائر، 
ــواد  ؛ أع ف ــ�ي ــاب للتدخ ــجائر؛ أعش ــات للس ــجائر، أنبوب ــض س مناف
ــة؛  ــغ االأرجيل ــاب؛ تب ــواد الثق ــالت أع ــت؛ حام ي ــب كرب ــاب؛ عل ثق
ــة؛  ــة أو عالجي ــري طبي ــات غ ، لغاي ف ــ�ي ــواد للتدخ ــل؛ م ــغ المعس تب
ــة؛  ي االأرجيل

ــتخدم �ف ــل تس ــغ والمعس ــن التب ــهة م ــات منكـّـ خلط
ي االأرجيلــة؛ 

ســوائل ومســاحيق ذّوابــة ذات نكهــات تســتخدم �ف
ونيــة )ســائل  لكرت ونيــة؛ ســائل لالأرجيلــة االإ ف إلكرت ف تدخــ�ي غاليــ�ي
ــل  ــلء االأراجي ــتخدم لم ــائلة تس ــات س ــن نكه ــف م ) يتأل ي

و�ف ــرت إلك
ونيــة؛ أرجيلــة )شيشــة)؛  لكرت ونيــة أو خرطوشــات االأرجيلــة االإ لكرت االإ
ي ذلــك صحــون و رؤوس االأرجيلــة

لــوازم االأرجيلــة أو قطعهــا )بمــا �ف

212



192

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

cartridges; hookah (shisha); hookah accessories or 
parts (including hookah bowls and heads, hookah rope 
hoses, hookah bases, hookah mouth tips and filters 
and mouthpieces, hookah hose mouth, hookah stems, 
hookah bags and cases, hookah vase). 

ــة  ــم االأرجيل ــة ورؤوس مباس ــد االأرجيل ــة، قواع ــم االأرجيل وخراطي
ــوب  ــة، أنب ــر وفوهــات المباســم، مبســم خرطــوم االأرجيل والفالت

ــة).  ــاء االأرجيل ــة، إن ــب االأرجيل ــاس و عل ــة، أكي االأرجيل

ف بمعزل عن  اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة تفاحت�ي اشرت
العالمة

  
 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41247 العالمة التجارية رقم :  41247

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونرت تيودور اس اي

Applicant Address: Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, Switzerland 

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، سويرا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Repair services for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smartwatches ; 
maintenance services for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smartwatches; polishing 
services for horological and chronometric articles 
and jewelry articles; overhaul services for horological 
and chronometric articles, jewelry articles and 
smartwatches; restoration services for horological 
and chronometric articles, jewelry articles and 
smartwatches; technical control services for horological 
and chronometric articles, jewelry articles and 
smartwatches; providing advice and information for all 
the above-mentioned services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات اصــالح ســلع قيــاس الوقــت والكرونوميــرت والمجورهــات 
الوقــت  قيــاس  ســلع  صيانــة  خدمــات  الذكيــة،  والســاعات 
خدمــات  الذكيــة،  والســاعات  والمجوهــرات  والكرونوميــرت 
والمجوهــرات،  ت  والكرونومــري الوقــت  قيــاس  ســلع  تلميــع 
خدمــات االصــالح الشــامل لســلع قيــاس الوقــت والكرونوميــرت 
ــاس  ــلع قي ــم س ــات ترمي ــة، خدم ــاعات الذكي ــرات والس والمجوه
ــات  ــة، خدم ــاعات الذكي ــرات والس ــرت والمجوه ــت والكرونومي الوق
المراقبــة التقنيــة لســلع قيــاس الوقــت والكرونوميــرت والمجوهــرات 
لجميــع  والمعلومــات  النصائــح  تقديــم  الذكيــة،  والســاعات 

اعــاله.  المذكــورة  الخدمــات 

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41248 العالمة التجارية رقم :  41248

213

214



193

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونرت تيودور اس اي

Applicant Address: Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, Switzerland  
                  

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، سويرا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Presentation of horological and chronometric articles, 
jewelry articles and smartwatches on all communication 
media for retail purposes; online advertising; providing 
information and advice to consumers relating to 
horological and chronometric articles, jewelry articles, 
smartwatches and articles for online sale; retail services 
for horological and chronometric articles, jewelry 
articles and smartwatches through global computer 
networks, catalogs, mail and any other electronic 
means; advertising, marketing, and promotional 
services; publicity and promotional services; 
distribution of promotional material; advertising and 
marketing advisory services; advisory services relating 
to promotional activities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــرض المقــاالت المتعلقــة بالســاعات والكرونوميــرت والمجوهــرات 
ــع  ــراض البي ــل الغ ــائل التواص ــع وس ــى جمي ــة ع ــاعات الذكي والس
والنصائــح  المعلومــات  توفــري  نــت،  االنرت اعالنــات  بالتجزئــة، 
والكرونوميــرت  الوقــت  قيــاس  بمــواد  المتعلقــة  ف  للمســتهلك�ي
ــوب  ــبكات الحاس ــالل ش ــن خ ــة م ــاعات الذكي ــرات والس والمجوه
ونيــة اخــرى،  يــد واي وســائل الكرت العالميــة والكتالوغــات والرب
ويــج، خدمــات الدعايــة  خدمــات الدعايــة واالعــالن والتســويق والرت
ويــج، توزيــع المــواد الدعائيــة، خدمــات تقديــم االستشــارات  والرت
المتعلقــة بالدعايــة والتســويق، خدمــات تقديــم االستشــارات 

ويجيــة.  المتعلقــة بالنشــاطات الرت

  

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41249 العالمة التجارية رقم :  41249

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونرت تيودور اس اي

Applicant Address: Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, Switzerland 

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، سويرا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clock and watchmaking articles, namely watches, 
wristwatches, components for clock and watchmaking 
articles and accessories for clock and watchmaking 
articles not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســاعات ولــوازم صناعــة الســاعات وتحديــدا الســاعات وســاعات 
ــاعات  ــات الس ــاعات وكمالي ــع الس ــوازم صن ــارص ول ــم وعن المعص
اخــرى  اصنــاف  ي 

�ف المشــمولة  غــري  الســاعات  صنــع  ولــوازم 
قيــاس  وادوات  ز  والكرونومــرت يــة  الكرونومرت واالالت  والســاعات 
الوقــت )الســاعات وصناعــة الســاعات) واحزمــة الســاعات واقــراص
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chronographs (clock and watchmaking), watch 
bracelets, watch straps, dials (clock and watchmaking),  
boxes and presentation cases for clock and watchmaking 
and jewellery, watch movements and parts thereof; 
jewellery; precious stones and semi-precious stones; 
precious metals and their alloys; pins (jewellery). 

وصناديــق  والعلــب  الســاعات)  وصناعــة  )الســاعات  الســاعات 
العــرض للســاعات وصناعــة الســاعات والمجوهــرات وتركيبــات 
الســاعات واالجــزاء التابعــة لهــا، المجوهــرات، االحجــار الكريمــة 
ــة وســبائكها، الدبابيــس  ــة، المعــادن الثمين واالحجــار شــبه الثمين

)مجوهــرات). 

  

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41250 العالمة التجارية رقم :  41250

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونرت تيودور اس اي

Applicant Address: Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, Switzerland 

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، سويرا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Repair services for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smartwatches ; 
maintenance services for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smartwatches; polishing 
services for horological and chronometric articles 
and jewelry articles; overhaul services for horological 
and chronometric articles, jewelry articles and 
smartwatches; restoration services for horological 
and chronometric articles, jewelry articles and 
smartwatches; technical control services for horological 
and chronometric articles, jewelry articles and 
smartwatches; providing advice and information for all 
the above-mentioned services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات اصــالح ســلع قيــاس الوقــت والكرونوميــرت والمجورهــات 
الوقــت  قيــاس  ســلع  صيانــة  خدمــات  الذكيــة،  والســاعات 
خدمــات  الذكيــة،  والســاعات  والمجوهــرات  والكرونوميــرت 
والمجوهــرات،  ت  والكرونومــري الوقــت  قيــاس  ســلع  تلميــع 
خدمــات االصــالح الشــامل لســلع قيــاس الوقــت والكرونوميــرت 
ــاس  ــلع قي ــم س ــات ترمي ــة، خدم ــاعات الذكي ــرات والس والمجوه
ــات  ــة، خدم ــاعات الذكي ــرات والس ــرت والمجوه ــت والكرونومي الوق
المراقبــة التقنيــة لســلع قيــاس الوقــت والكرونوميــرت والمجوهــرات 
لجميــع  والمعلومــات  النصائــح  تقديــم  الذكيــة،  والســاعات 

اعــاله.  المذكــورة  الخدمــات 

  

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41251 العالمة التجارية رقم :  41251
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Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونرت تيودور اس اي

Applicant Address: Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, Switzerland 

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، سويرا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clock and watchmaking articles, namely watches, 
wristwatches, components for clock and watchmaking 
articles and accessories for clock and watchmaking 
articles not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs (clock and watchmaking), watch 
bracelets, watch straps, dials (clock and watchmaking),  
boxes and presentation cases for clock and watchmaking 
and jewellery, watch movements and parts thereof; 
jewellery; precious stones and semi-precious stones; 
precious metals and their alloys; pins (jewellery). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســاعات ولــوازم صناعــة الســاعات وتحديــدا الســاعات وســاعات 
ــاعات  ــات الس ــاعات وكمالي ــع الس ــوازم صن ــارص ول ــم وعن المعص
اخــرى  اصنــاف  ي 

�ف المشــمولة  غــري  الســاعات  صنــع  ولــوازم 
قيــاس  وادوات  ز  والكرونومــرت يــة  الكرونومرت واالالت  والســاعات 
الوقــت )الســاعات وصناعــة الســاعات) واحزمــة الســاعات واقــراص 
وصناديــق  والعلــب  الســاعات)  وصناعــة  )الســاعات  الســاعات 
العــرض للســاعات وصناعــة الســاعات والمجوهــرات وتركيبــات 
الســاعات واالجــزاء التابعــة لهــا، المجوهــرات، االحجــار الكريمــة 
ــة وســبائكها، الدبابيــس  ــة، المعــادن الثمين واالحجــار شــبه الثمين

)مجوهــرات). 

  

 

Date: 31/08/2021  التاريخ :31/08/2021

Trademark No.:41252 العالمة التجارية رقم :  41252

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Montres Tudor SA  بإسم :  مونرت تيودور اس اي

Applicant Address: Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, Switzerland 

العنوان :  رو فرانسوا-دوسو 3، جنيف، سويرا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Presentation of horological and chronometric articles, 
jewelry articles and smartwatches on all communication 
media for retail purposes; online advertising; providing 
information and advice to consumers relating to 
horological and chronometric articles, jewelry articles, 
smartwatches and articles for online sale; retail services 
for horological and chronometric articles, jewelry

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــرض المقــاالت المتعلقــة بالســاعات والكرونوميــرت والمجوهــرات 
ــع  ــراض البي ــل الغ ــائل التواص ــع وس ــى جمي ــة ع ــاعات الذكي والس
والنصائــح  المعلومــات  توفــري  نــت،  االنرت اعالنــات  بالتجزئــة، 
والكرونوميــرت  الوقــت  قيــاس  بمــواد  المتعلقــة  ف  للمســتهلك�ي
ــوب  ــبكات الحاس ــالل ش ــن خ ــة م ــاعات الذكي ــرات والس والمجوه
ونية اخرى، خدمات يد واي وســائل الكرت العالميــة والكتالوغات والرب
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articles and smartwatches through global computer 
networks, catalogs, mail and any other electronic 
means; advertising, marketing, and promotional 
services; publicity and promotional services; 
distribution of promotional material; advertising and 
marketing advisory services; advisory services relating 
to promotional activities. 

الدعايــة  خدمــات  ويــج،  والرت والتســويق  واالعــالن  الدعايــة 
ويــج، توزيــع المــواد الدعائيــة، خدمــات تقديــم االستشــارات  والرت
المتعلقــة بالدعايــة والتســويق، خدمــات تقديــم االستشــارات 

ويجيــة.  الرت بالنشــاطات  المتعلقــة 

  

 

Date: 01/09/2021  التاريخ :01/09/2021

Trademark No.:41253 العالمة التجارية رقم :  41253

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Al Nahdi Medical Company  كة النهدي الطبية بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box: 17129 Jeddah, 
21484, Kingdom of Saudi Arabia. 

العنوان :  ص ب 17129 جدة, 21484, المملكة العربية السعودية.  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services of retail and wholesale, especially for sales 
services in pharmacies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة، بمــا فيهــا خدمــات المبيعــات  ــة والجمل ــع بالتجزئ خدمــات البي

ــات  ي الصيدلي
�ف

  

 

Date: 01/09/2021  التاريخ :01/09/2021

Trademark No.:41254 العالمة التجارية رقم :  41254

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Fit Life Academy for Sports 
Development and Training LTD 

كة اكاديمية فت اليف للتنمية الرياضية والتدريب  بإسم :  �ش
المساهمة الخصوصية المحدودة 
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Applicant Address: RAMALLAH, IRSAL STREET   العنوان :  رام الله، شارع االرسال

Applicant for Correspondence : Osama Alkilani 
law firm - Aljoulan building - irsal St. - Ramallah 

، عمارة الجوالن، شارع  ي
عنوان التبليغ  : مكتب المستشار أسامة الكيال�ف

االرسال، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Academies (education), Amusements, Arranging and 
conducting of colloquiums, Arranging and conducting 
of workshops (training), Club services [entertainment 
or education), Coaching [training], Competitions 
(Organization of—) (education or entertainment), 
Competitions (Organization of sports---(, Conducting 
fitness classes, Correspondence courses, Educational 
examination, Games equipment rental, Gymnastic 
instruction, Health club services [health and fitness 
training),  Information (Entertainment—) , Personal 
trainer services [fitness training], Physical education, 
Rental of sports equipment, except vehicles, Rental of 
sports grounds, Vocational retraining.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وادارة  تنظيــم  التســلية،  والتعليــم)،  بيــة  )للرت كاديميــات  االأ
الحلقــات الدراســية، تنظيــم وادارة ورشــات العمــل )تدريــب)، 
فيــه أو التعليــم)، التمريــن )التدريــب) ،  خدمــات النــوادي )الرت
ــم  ــه)، تنظي في ــم أو الرت ــات )التعلي ــات أو المنافس ــم المباري تنظي
المباريــات الرياضيــة، اقامــة حصــص لياقــة بدنيــة، دورات دراســية 
بالمراســلة، االمتحانــات التعليميــة، تأجــري معــدات االألعــاب، 
ــب  ــة )تدري ــوادي الصحي ــات الن ــة، خدم ــة البدني ــات الرياض تعليم
فيــه،  للياقــة البدنيــة والحفــاظ عــى الصحــة) ، معلومــات عــن الرت
بيــة  خدمــات المــدرب الشــخىي )تدريــب للياقــة البدنيــة)، الرت
البدنيــة، تأجــري معــدات الرياضــة عــدا المركبــات، تأجــري المالعــب 

. ي
ــىف ــب المه ــادة التدري ــة، إع الرياضي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة LIFE FIT بمعزل عن  اشرت
العالمة

  
 

Date: 01/09/2021  التاريخ :01/09/2021

Trademark No.:41255 العالمة التجارية رقم :  41255

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: arco group company for 
commercial invesments and general contracting 

كة مجموعة اركو لالستثمارات التجارية والتعهدات  بإسم :  �ش
العامة 

Applicant Address: nablus.rafedia   العنوان :  نابلس- برج رفيديا

Applicant for Correspondence : nablus. rafydia 
tower floor 3 - jawal :0598578724-
 lailakhanfa217@gmail.com ايميل 

عنوان التبليغ  : نابلس - رفيديا - برج رفيديا طابق الثالث / 
 جوال رقم 0598578724 

com.gmail@lailakhanfa217 ايميل
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش
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Date: 05/09/2021  التاريخ :05/09/2021

Trademark No.:41257 العالمة التجارية رقم :  41257

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Niveen Sami Dawod Sarsar  ف سامي داود رصرص بإسم :  نيف�ي

Applicant Address: Ramallah Birziet Musem St. 
Mobile 059296969 

العنوان :  رام الله  بري زيت شارع المتحف جوال 0592969697  

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
  

 

Date: 05/09/2021  التاريخ :05/09/2021

Trademark No.:41258 العالمة التجارية رقم :  41258

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Niveen Sami Dawod Sarsar  ف سامي داود رصرص بإسم :  نيف�ي

Applicant Address: Ramallah Birziet Musem St. 
Mobile 059296969 

العنوان :  رام الله  بري زيت شارع المتحف جوال 0592969697  
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Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

  

 

Date: 05/09/2021  التاريخ :05/09/2021

Trademark No.:41259 العالمة التجارية رقم :  41259

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Mohammad Abdalrahim 
Mustafa Qasrawi 

بإسم :  محمد عبد الرحيم مصطفى ق�اوي 

Applicant Address: Tubas- jawwal: 0599068822, 
Email: mahamedqasrawi3@gmail.com 

العنوان :  طوباس- جوال: 0599068822، ايميل: 
  com.gmail@mahamedqasrawi3

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
DATES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمور 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة تمور بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 06/09/2021  التاريخ :06/09/2021

Trademark No.:41263 العالمة التجارية رقم :  41263
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Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Beit Fourek Cooperative for 
food processing 

ي 
بإسم :  جمعية بيت فوريك التعاونية للتصنيع الغذا�أ

Applicant Address: Beit Fourek nablus - jawal : 
جوال : 0598121725 
  RASHA.RASHA.HANANI@GMAIL.CO :ايميل

العنوان :  بيت فوريك الرئي�ي جوال :0598121725 ايميل 
  COM.GMAIL@HANANI.RASHA.RASHA:

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
milk m cheese , predominting milk , beverages milk , 
curd perdominating milk beverages milk , milk products 
m whey 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ،  ف ، حليــب رايــب ، مشــؤوبات الحليــب ، خثائــر اللــ�ب حليــب ، جــ�ب

ف مخيــض  وبــات الحليــب ، منتجــات الحليــب ، لــ�ب مرش

 

Date: 07/09/2021  التاريخ :07/09/2021

Trademark No.:41264 العالمة التجارية رقم :  41264

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name:  Al-Ameed Marketing and 
Import Company 

اد  كة العميد للتسويق واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah Al-Irsal Ashtar 
Building, ground floor    

ي      
العنوان :  رام الله االرسال عمارة عشتار الطابق االر�ف

Applicant for Correspondence :  Ramallah Al-Irsal 
Ashtar Building, ground floor 

ي  
عنوان التبليغ  : رام الله االرسال عمارة عشتار الطابق االر�ف

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
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Date: 07/09/2021  التاريخ :07/09/2021

Trademark No.:41265 العالمة التجارية رقم :  41265

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: Ultra Tools Group  ا لمواد البناء كة الرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron -khelet Manaa   -العنوان :  الخليل - خلة مناع

Applicant for Correspondence : Hebron-Ras AL 
joura -Al Jabari Bulidng 

ي -ط3  عنوان التبليغ  : الخليل -رأس الجورة -عمارة الحاج برهان الجعرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Rubber, gutta  percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials and not included in other 
classes  plastics in extruded form for use in manufacture  
packing, stopping and insulating materials  flexible 
pipes, not of metal. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطــاط والغوتابرشــا والصمــغ واالأسبســتوس والميــكا والمنتجــات 
ــات أخــرى ، مــواد  ي فئ

المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغــري واردة �ف
ي التصنيــع ، مــواد التغليف 

ســتعمال �ف بالســتيكية متشــكلة بالبثــق لالإ
والحشــو والعــزل ، أنابيــب مرنــة غــري معدنيــة. 

  

 

Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41267 العالمة التجارية رقم :  41267

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Haya Mohamed Ali Mahmoud بإسم :  هيا محمد عىي محمود

Applicant Address: jenin- serees    
يس  ف - سري  العنوان :  جن�ي

جوال : 0599312606    

Applicant for Correspondence : jenin- serees 
يس  ف - سري  عنوان التبليغ  : جن�ي

جوال : 0599312606
ف فلسط�ي

Goods/Services:
coffee , popcorn ( corn kernel ) , seasoning for salad , 
seasoning , spices

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قهوة ، بوشار ) حب الذرة ) ، توابل سلطة ، توابل ، بهارات ، 
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Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41268 العالمة التجارية رقم :  41268

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Beisan Cosmetics Factory 
Company

ات التجميل  كة مصنع بيسان لمستح�ف بإسم :  �ش

Applicant Address:  Nablus - Eastern Industrial 
Area _ Mobile: 0599456750 _ beisan2013co@
yahoo.com    

قيــه _ جــوال  المنطقــه الصناعيــه الرش    - نابلــس    : العنــوان 
    com.yahoo@beisan2013co  _  0599456750:

Applicant for Correspondence  : Nablus - 
Eastern Industrial Area _ Mobile: 0599456750 _ 
beisan2013co@yahoo.com 

قيه _ جوال  عنوان التبليغ  : نابلس -   المنطقه الصناعيه الرش
com.yahoo@beisan2013co _ 0599456750:

ف فلسط�ي

Goods/Services:
COSMETICS

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كوزمتيكس

  

 

Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41269 العالمة التجارية رقم :  41269

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company  ي
جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Nutritional supplements; nutritional supplements in 
liquid form; herbal beverages; nutritional beverages; 
vitamin-enriched beverages; nutrient-enriched 
beverages; amino acid-enriched beverages; herb-
enriched beverages, all aforesaid goods for boosting 
energy.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شــكل  ي 

�ف غذائيــة  مكمــالت  ؛  طبيــة  لغايــات  غذائيــة  مكمــالت 
ــة  ــات غني وب ــة؛ مرش ــات غذائي وب ــبية؛ مرش ــات عش وب ــائل؛ مرش س
غنيــة  وبــات  مرش بالمغذيــات؛  غنيــة  وبــات  مرش بالفيتامينــات؛ 
كافــة  باالأعشــاب,  الغنيــة  وبــات  المرش االأمينيــة؛  باالأحمــاض 

الطاقــة. تعزيــز  لغايــات  المذكــورة  البضائــع 
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Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41270 العالمة التجارية رقم :  41270

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company  ي
جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Non-alcoholic energy beverages; non-alcoholic energy 
beverages, including carbonated and non-carbonated 
drinks, soft energy drinks, sports drinks and energy 
drinks; powders and preparations for making energy 
beverages

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غــري  الطاقــة  وبــات  مرش الكحوليــة؛  غــري  الطاقــة  وبــات  مرش
مكربنــة؛  والغــري  المكربنــة  وبــات  المرش فيهــا  بمــا  الكحوليــة، 
وبــات الطاقــة,  وبــات للرياضــة ومرش وبــات طاقــة خفيفــة، مرش مرش

وبــات الطاقــة ات لعمــل مرش مســاحيق ومســتح�ف

 ENERGY اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41271 العالمة التجارية رقم :  41271

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Dose Café for Light Food 
Mohamad A. Qabazard & Partners Co. W.L.L. 

كة دوز كافيه للمأكوالت الخفيفة محمد عبد االمري  بإسم :  �ش
كائه ذ.م.م.  قبازرد و�ش

Applicant Address: Kuwait, Sharq, Mubarak 
Al Kabeer St., Block (6), Building (39), Alsaqer 
Complex, Shop No. (1), Ground Floor 

، قطعه )6)، مبىف  ق، شارع مبارك الكبري العنوان :  الكويت، �ش
ي  

)39)، مجمع الصقر، محل رقم )1)، الدور االر�ف

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش
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Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41272 العالمة التجارية رقم :  41272

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: AGTHIA GRUP ICECEK VE 
DAGITIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي تيكاريت ليميتد 
ي �ف ي داغيتيم سانا�ي

بإسم :  اغثيا غروب ايسيسيك �ف
ي 

كيىت شري

Applicant Address: YENI MAHALLE 87071 SOKAK 
BOZKURTLAR REZIDANS KAT: 8 D: 15 SEYHAN 
ADANA, Turkey 

ي ماهالىي 87071 سوكاك بوزكورتالر ريزيدانس كات: 
العنوان :  ييىف

8 دي: 15 سييهان ادانا، تركيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mineral water, spring water, table water, soda water, 
tonic water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ب الصحية )ماء الينابيع)؛  المياه المعدنية؛ مياه النبع؛ مياه الرش

ماء الصودا؛ مياه مقوية 

 

Date: 08/09/2021  التاريخ :08/09/2021

Trademark No.:41273 العالمة التجارية رقم :  41273

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: AGTHIA GRUP ICECEK VE 
DAGITIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي تيكاريت ليميتد 
ي �ف ي داغيتيم سانا�ي

بإسم :  اغثيا غروب ايسيسيك �ف
ي 

كيىت شري

Applicant Address: YENI MAHALLE 87071 SOKAK 
BOZKURTLAR REZIDANS KAT: 8 D: 15 SEYHAN 
ADANA, Turkey 

ي ماهالىي 87071 سوكاك بوزكورتالر ريزيدانس كات: 
العنوان :  ييىف

8 دي: 15 سييهان ادانا، تركيا  
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mineral water, spring water, table water, soda water, 
tonic water 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ب الصحية )ماء الينابيع)؛  المياه المعدنية؛ مياه النبع؛ مياه الرش

ماء الصودا؛ مياه مقوية 

 

Date: 09/09/2021  التاريخ :09/09/2021

Trademark No.:41274 العالمة التجارية رقم :  41274

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Ammar Hassan Abed Abu Hamad  بإسم :  عمار حسان عبد  ابو حمد

Applicant Address: Nablus. Hidden in front 
of Diwan Tabila Mobile: 0597154349 Email: 
mar800766@gmail.com 

العنوان :  _ نابلس  .المخفية مقابل ديوان   طبيلة   جوال : 
  com.gmail@mar800766 :0597154349 ايميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Baskets, for domestic use. Bottles. Bowls (Glass—).Boxes 
of glass.    Candelabra [candlesticks]. China ornaments  . 
Coffee services. Crockery . Drinking vessels. Figurines 
[statuettes] of porcelain, terra-cotta or glass. Utensils 
for household purposes.    Vases

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ىلي . قواريــر . اطابــق زجاجيــة عميقــة  ف أســالل لالســتخدام المــرف
ي . شــمعدانات، حــى مــن الخــزف 

. صناديــق زجاجيــة . صــوا�ف
ــل  ب . تماثي ــة �ش ــة . اوعي ــة فخاري ــوة . اوعي ــم قه ي . اطق

ــىف الصي
ــات  ي لغاي

ي او الفخــار او الزجــاج اوا�ف
ه كمــن الخــزف الصيــىف صغــري

ــات  ــة . مزهري مزلي

 

Date: 09/09/2021  التاريخ :09/09/2021

Trademark No.:41275 العالمة التجارية رقم :  41275

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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Applicant Name: Inaam Jamal Abdulla Abu sharar  ار بإسم :  انعام جمال عبدالله ابو �ش

Applicant Address: Beit al rosh al foqa-dora-
hebron 

العنوان :  بيت الروش الفوقا مقابل مدرسة بنات بيت الروش 
الفوقا الثانوية بجانب صيدلية تسنيم دورا الخليل  

Applicant for Correspondence : kurdi law firm - 
ramallah - al balou area - al fare bldg - 3rd floor 

عنوان التبليغ  : مكتب كردي و مشاركوه لالستشارات القانونية - رام الله- 
ة -عمارة الفارع- ط3  البري

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 flour and preparations made from cereals,  pastry and 
Confectionery, ices ( Biscuits, buns,caks, candy, 
Chocolate,   Confectionery, Powders for ice cream  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات المصنوعة من الحبوب، الفطائر  الدقيق والمستح�ف

والحلويات، الحلويات المثلجة ) البسكويت، كعك، كيك، حلوى، 
شوكوالتة، حلويات، مساحيق للبوظة)

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة كيك بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 09/09/2021  التاريخ :09/09/2021

Trademark No.:41277 العالمة التجارية رقم :  41277

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: melia natural products company  كة ميليا للمنتجات الطبيعية بإسم :  �ش

Applicant Address: ramallah-al masayif   العنوان :  رام الله-المصايف

Applicant for Correspondence : Kurdi law firm, 
palestine, Ramallah, Al-Balou area - Al-Fare Bldg, 
3rd floor 

كة كردي و مشاركوه لالستشارات القانونية-رام الله- عنوان التبليغ  : �ش
البالوع-عمارة الفارع-الطابق الثالث 02-2425460

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Medicial hair growth preperation, medicinal herbs and 
medicinal oils.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الدوائية لنمو الشعر، و أعشاب دوائية، و زيوت  المستح�ف

دوائية.
  

 

Date: 09/09/2021  التاريخ :09/09/2021

Trademark No.:41281 العالمة التجارية رقم :  41281
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Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The National Bank Plc  ي المساهمة العامة المحدودة
كة البنك الوطىف بإسم :  �ش

Applicant Addressي البنك عمارة  :الماسيون ي   الوط�ن
العنوان :  الماسيون عمارة البنك الوطىف

Applicant for Correspondence : Palestine- 
Ramallah, al- Baalou area, al- fare bldg, 3rd floor 

عنوان التبليغ  :  /رام الله/ البالوع/ مركز الفارع ط 3 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer programs [downloadable 
software],Computer software, recorded 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يل)، برمجيات كمبيوتر مسجلة. ف برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة للترف

ي بمعزل عن 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة الوطىف اشرت

العالمة

 

Date: 09/09/2021  التاريخ :09/09/2021

Trademark No.:41282 العالمة التجارية رقم :  41282

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The National Bank Plc  ي المساهمة العامة المحدودة
كة البنك الوطىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Al Masyoun - The National 
Bank Building 

ي  
العنوان :  الماسيون عمارة البنك الوطىف

Applicant for Correspondence : Palestine- 
Ramallah, al- Baalou area, al- fare bldg, 3rd floor 

عنوان التبليغ  :  /رام الله/ البالوع/ مركز الفارع ط 3 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer programs( downloadable software ), 
computer software , recorded

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يل )، برمجيات كمبيوتر مسجلة  ف برامج كمبيوتر ) برمجيات قابلة للترف

 

Date: 12/09/2021  التاريخ :12/09/2021

Trademark No.:41283 العالمة التجارية رقم :  41283

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف
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Applicant Name: Hatvision Company for 
Electronic Engineering and/ Marketing 

ونية والتسويق   كة هاتفجن للهندسة االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Beitunia, Ain Arik 
Street     

ف عريك     العنوان :  رام الله بيتونيا شارع ع�ي

Applicant for Correspondence : Ramallah, 
Beitunia, Ain Arik Street  

ف عريك عنوان التبليغ  : رام الله بيتونيا شارع ع�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Acoustic [sound] alarms , Alarm bells, electric , Alarms , 
Alarms (Fire) , Alarm bells, electric , Anti-theft warning 
apparatus , Camcorders , Cameras [photography] , 
Conductors, electric , Copper wire, insulated , Fire 
alarms , Monitoring apparatus, electric , Monitors 
[computer hardware] , Sirens , Television apparatus , 
Time clocks [time recording devices] , Video recorders , 
Loudspeakers ,  Microphones

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــذار ،  ــزة إن ــة ، أجه ــذار كهربائي ــزة إن ــة ، أجه ــذار صوتي ــزة إن أجه
ــزة  ــة ، أجه ــذار كهربائي ــراس إن ــق ، أج ــد الحري ــذار ض ــزة إن أجه
)للتصويــر  ات  كامــري  ، فيديــو  ات  كامــري  ، الرقــة  ضــد  إنــذار 
) ، موصــالت كهربائيــة ، أســالك نحــاس معزولــة ،  ي

الفوتوغــرا�ف
ــات  ــة ، شاش ــة كهربائي ــزة مراقب ــق ، أجه ــد الحري ــذار ض أدوات إن
عــرض )أجهــزة كمبيوتــر) ، صفــارات إنــذار ، أجهــزة تلفزيــون 
ــو،  ــجالت فيدي ــن ) ، مس ــجيل الزم ــدوام )أدوات تس ــاعات ال ، س

ات صــوت ، ميكروفونــات مكــرب

  

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41285 العالمة التجارية رقم :  41285

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
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for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت
ــىت ــغ ال منتجــات التب

ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 

ــادة الشــحن.  ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــب الســجائر االإ المســّخنة؛ عل

  

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41286 العالمة التجارية رقم :  41286

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: International Solution For Food 
Product Co 

كة الحلول الدولية للمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al Qastal - Air Cargo Street, 
Amman, Jordan 

العنوان :  القسطل - شارع الشحن الجوي – عمان / االأردن  

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats; hardened yogurt (jameed). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خالصــات   ، والصيــد  الدواجــن  ولحــوم  واالأســماك  اللحــوم 
والفواكــه  المحفوظــة  االأطعمــة   ، اللحــوم  ومســتخرجات 
ــان ،  ــات االألب ف ، ومنتج ــ�ب ــض والل ــة ، البي وات المحفوظ ــ�ف والخ

جميــد   ، للتغذيــة  المعــدة  والدهــون  والزيــوت  والمــر�ب 
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Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41287 العالمة التجارية رقم :  41287

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al sharq trading CO.   ق التجارية كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Jenin - Eastern Village Street       0598800647 : قية  جوال ف - شارع القرى الرش العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - Eastern 
Village Street

قية  جوال : 0598800647 ف - شارع القرى الرش عنوان التبليغ  : جن�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
wheat  flour

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دقيق القمح

  

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41288 العالمة التجارية رقم :  41288

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Emad Eddin Mohammad Awani 
Fahmi Al Qaissi 

ي فهمي القي�ي 
بإسم :  عماد الدين محمد عو�ف

Applicant Address: Jerusalm Al Ram next to 
Bridge school Shweki Appartment Aqel street   

دج عمارة شوي�ي شارع  العنوان :  القدس الرام بجانب مدرسة الرب
عقل     

Applicant for Correspondence : Jerusalm Al Ram 
next to Bridge school Shweki Appartment Aqel 
street

دج عمارة شوي�ي شارع  عنوان التبليغ  : القدس الرام بجانب مدرسة الرب
عقل 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chocolates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة
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Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41289 العالمة التجارية رقم :  41289

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name:  Ibrahim Khalil Ibrahim Hamdan  بإسم :  ابراهيم خليل ابراهيم حمدان

Applicant Address:  Ramallah Al-Bireh, Abu Ubaida 
Ibn Al-Jarrah Street, Al-Jouri Building 9    

ة شارع أبو عبيدة ابن الجراح عمارة  العنوان :  رام الله البري
الجوري 9     

Applicant for Correspondence :  Ramallah Al-Bireh, 
Abu Ubaida Ibn Al-Jarrah Street, Al-Jouri Building 9 

ة شارع أبو عبيدة ابن الجراح عمارة  عنوان التبليغ  : رام الله البري
الجوري 9 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Alarm bells, electric , Alarms , Alarms (Fire) , Fire alarms , 
Theft prevention installations, electric

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة إنــذار كهربائيــة ، أجهــزة إنــذار ، أجهــزة إنــذار ضــد 
الحريــق ، أدوات انــذار ضــد الحريــق ، أجهــزة كهربائيــة 

ــة  ــع الرق لمن
 TECHNOLOGIES اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

بمعزل عن العالمة

  

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41290 العالمة التجارية رقم :  41290

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.    . ي
.�ف . دي اي �ي ي بإسم :  غروبو بيمبو اس.ايه.�ب

Applicant Address: Prol. Paseo de la Reforma 
1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico 

العنوان :  برول. باسيو دي ال ريفورما 1000, كول. بينا بالنكا 
 , ي

. 01210, ميكسيكو سيىت ي .�ب , ديل. الفارو اوبريغون, �ي ي
سانتا �ف

المكسيك  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Potato chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائق البطاطا 
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Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41292 العالمة التجارية رقم :  41292

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Arma Company for Trade, 
Import and Export 

اد والتصدير  كة ارما للتجارة واالستري بإسم :  �ش

Applicant Address: Jericho   العنوان :  اريحا

Applicant for Correspondence : salfit - beedea 
email : amer_alshmal@hotmail.com 

عنوان التبليغ  : سلفيت / بديا 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة تعقيم النها استخدام  اشرت
عام

  

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41293 العالمة التجارية رقم :  41293

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.    . ي
.�ف . دي اي �ي ي بإسم :  غروبو بيمبو اس.ايه.�ب

Applicant Address: Prol. Paseo de la Reforma 
1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon, C.P. 01210, Mexico City, Mexico 

العنوان :  برول. باسيو دي ال ريفورما 1000, كول. بينا بالنكا 
 , ي

. 01210, ميكسيكو سيىت ي .�ب , ديل. الفارو اوبريغون, �ي ي
سانتا �ف

المكسيك  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice and popcorn 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ االرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ قهوة 

ف  ات المصنوعة من الحبوب والخرب اصطناعية؛ الدقيق والمستح�ف
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛  ف ة ومسحوق الخبري االأسود؛ الخمري
الصلصات )التوابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ البوشار 

  

 

���� � ���� � ��� � � �

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41296 العالمة التجارية رقم :  41296

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Saleh Rayan & Brothers 
Company for Furniture Trade and Industry 

كة صالح  ريان واخوانه لتجارة وصناعة المفروشات  بإسم :  �ش
 0599266666

Applicant Address: Nablus-Dear sharaf-In front of 
Nofal stores 

ف-مقابل محالت نوفل   العنوان :  نابلس-دير �ش

Applicant for Correspondence : Nablus-sufyan 
street-Antar bulding-5f 

-الطابق الخامس  عنوان التبليغ  : نابلس-شارع سفيان-عمارة عنرت
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Textiles and textile goods, not included in other classes  
bedcovers  table covers,Bath linen, except clothing,Bed 
blankets ,Bed clothes,Bed covers,Bedspreads,Coasters 
[table linen]،Cotton fabrics,Fabric,Linen (Household—
),Quilts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات أخــرى 

المنســوجات ومنتجــات النســيج غــري الــواردة �ف
، أغطيــة الفــراش والموائــد، بياضــات حمــام )عــد المالبــس)
ــف،بياضات  اش ــة ا�ة،�ش ــراش، اغطي ــة ف ــات لال�ة،اقمش بطاني
لالســتعمال  قطنية،اقمشــة،بياضات  للموائد،منســوجات 

،لحــف  ىلي ف المرف
  

 

���� � ���� � ��� � � �

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41297 العالمة التجارية رقم :  41297

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف
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Applicant Name: Saleh Rayan & Brothers Company 
for Furniture Trade and Industry 

كة صالح  ريان واخوانه لتجارة وصناعة المفروشات  بإسم :  �ش
 0599266666

Applicant Address: Nablus-Dear sharaf-In front of 
Nofal stores 

ف-مقابل محالت نوفل   العنوان :  نابلس-دير �ش

Applicant for Correspondence : Nablus-sufyan 
street-Antar bulding-5f 

-الطابق الخامس  عنوان التبليغ  : نابلس-شارع سفيان-عمارة عنرت
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers steelwool  
unworked or semi  worked glass    except glass used 
in building glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes,Basins [receptacles],Baskets, 
for domestic use,Basting spoons, for kitchen use,Beaters, 
non-electric,Blenders, non-electric, for household 
purposem,Cabarets [trays],Candlesticks,Ceramics 
for household purposes,Coffee services 
[tableware],Crockery,Cups,Dishes,Earthenware,Enamelled 
glass,Figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, 
earthwareor glass,Flower pots,Glass bowls,Glassware 
(Painted—),Glass vials [receptacles] ,Mosaics of glass, not 
for building,Services [dishes],Vases

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاج  ــخ، زج ىلي وللمطب ف ــرف ــتعمال الم ــة لالس ي وأوعي

أدوات وأوا�ف
غــري مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول عــدا الزجاج المســتعمل 
ي خزفيــة غري 

ي وأوا�ف
ي خــزف صيــىف

ي زجاجيــة وأوا�ف
، أوا�ف ي

ي المبــا�ف
�ف

،مالعــق  ىلي ف ،ســالل لالســتخدام المرف ي
ي فئــات أخرى،أوا�ف

واردة �ف
ي المطبخ،خفاقــات يــر كهربائية،خالطــات ير 

خفــق تســتخدم �ف
لية،هيــاكل نصفيــة مــن الخــزف  ف كهربائيــة لالســتخدامات المرف
،شــمعدانات،خزفيات  ي

الزجاج،صوا�ف او  اوالفخــار  ي 
الصيــىف

ي 
مائــدة)،أوا�ف قهــوة)أدوات  لية،أطقــم  ف المرف لالغــراض 

مطــىي  خزفية،زجــاج  ي 
فخارية،اكواب،صحون)اطبــاق)،أوا�ف

الفخــار  او  ي 
الصيــىف الخــزف  مــن  ة  صــري بالمينا،تماثيــل 

زجاجيــة  ي 
زجاجيــة،اوا�ف زهور،زبديــات  الزجاج،اوعيــة  او 

ليســت  زجاجيــة  )،فسيفســاء  ي
زجاجية)أوا�ف مطلية،قواويــر 

مائدة،مزهريــات.  للبناء،اطقــم 

  

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41298 العالمة التجارية رقم :  41298

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Al Rawnaq Company for 
Furniture and Lighting Trade and Import 

اد المفروشات  كة الرونق لتجارة واستري بإسم :  �ش
واالناره/0598609065 

Applicant Address: Nablus-Beat Eba   العنوان :  نابلس-بيت ايبا

Applicant for Correspondence : Nablus-sufyan 
street-Antar bulding-5f 

-الطابق الخامس  عنوان التبليغ  : نابلس-شارع سفيان-عمارة عنرت
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating,Aquarium lights,Ceiling 
lights,Chandeliers,Electric lamps,Fairy lights for 
festive decoration,Flashlights [torches],Lamp 
casings,Lamps,Lanterns for lighting, Light-
emitting diodes [LED] lighting apparatus,Lighting 
apparatus and installations,Luminous tubes for 
lighting,Searchlights,Street lamps 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســمك،أضواء  احــواض  والتدفئة،أضــواء  نــارة  لالإ أجهــزة 
يــن  ف للرت ســحرية  كهربائية،ضــواء  الســقف،ثريات،مصابيح 
كهربائية)مشــاعل)،ألفة  جيــب  الحفالت،مصابيــح  ي 

�ف
المصابيح،مصابيح،فوانيــس لالضاءة،أجهــزة أضــاءة للصمامــات 
الثنائيــة للضوء)LED)،أجهــزة ومنشــات لالضاءة،نابيــب مضيئــة 

للشــوارع.  كاشــفة،مصايح  لالإضاءة،أضــواء 

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41299 العالمة التجارية رقم :  41299

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Al Rawnaq Company for 
Furniture and Lighting Trade and Import 

اد المفروشات  كة الرونق لتجارة واستري بإسم :  �ش
واالناره/0598609065 

Applicant Address: Nablus-Beat Eba   العنوان :  نابلس-بيت ايبا

Applicant for Correspondence : Nablus-sufyan 
street-Antar bulding-5f 

-الطابق الخامس  عنوان التبليغ  : نابلس-شارع سفيان-عمارة عنرت
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames  goods    not included 
in other classes    of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother  of  pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plasticsm,Armchairs,Art (Works of —) of wood, 
wax, plaster or plastic,Beds,Bedsteads [wood],Cabinet 
work,Cabinets (Index—) [furniture,Chairs [seats],Chests 
of drawers,Cots,Counters [tables], Cupboards,Desks 
(standing-),tables,Office furniture. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات غــري الــواردة �ف
ف أو القصــب  فئــات أخــرى المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ران أو الصفصــاف او الســندان أو العظــام أو العــاج  ف أو الخــري
أو عظــم فــك الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو 
المرشــوم والمــواد البديلــة لــكل هــذه المــواد أو مــن المــواد 
الخشــب  مــن  فنيــة  ،شــال  ف ذراع�ي ذات  البالســتيكية،كرا�ي 
أوالجبــس أو البالســتيك،أ�ة،هياكل ا�ة مــن الخشب،أشــغال 
)مقاعد)،خزانــات ذات ادراج،أ�ة لــال خشــبية،خزانات كتب،كرا�ي
ــاث مكاتب.  طفال،نضد)طاوالت)،خزانات،مكاتب)اثاث)،طاوالت،أث
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Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41300 العالمة التجارية رقم :  41300

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Pal Smoker Company for 
hookahs, hookahs and souvenirs 

كة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف التذكارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Quds - Kafr Aqab - Al-Quds 
Street - next to Al-Quds Maternity Hospital / 

العنوان :  القدس - كفر عقب - شارع القدس - بجانب مشفى 
القدس للتوليد  

Applicant for Correspondence : Adv Anas 
Al-Tahan Ramallah - Al-Manara Roundabout 
- Umayyah Building - 4th Floor - Mobile: 
0598591633 / 

عنوان التبليغ  : المحامي أنس الطحان رام الله- دوار المنارة- 
عمارة امية- ط4 - جوال : 0598591633 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
tobacco , tobacco jars , tobacco pipes , tobacco pouches 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف تبغ اكياس تبغ , تبغ , اوعيه تبغ , غالي�ي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة معسل بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41301 العالمة التجارية رقم :  41301

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Pal Smoker Company for 
hookahs, hookahs and souvenirs 

كة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف التذكارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Quds - Kafr Aqab - Al-Quds 
Street - next to Al-Quds Maternity Hospital / 

العنوان :  القدس - كفر عقب - شارع القدس - بجانب مشفى 
القدس للتوليد  

Applicant for Correspondence : Adv Anas Al-Tahan 
Ramallah - Al-Manara Roundabout - Umayyah 
Building - 4th Floor - Mobile: 0598591633 / 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي أنــس الطحــان رام اللــه- دوار المنــارة- عمــارة 
اميــة- ط4 - جــوال : 0598591633 

ف فلسط�ي

253

254



217

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
tobacco , tobacco jars , tobacco pipes , tobacco pouches  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف تبغ  اكياس تبغ , تبغ , اوعيه تبغ , غالي�ي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة معسل بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41302 العالمة التجارية رقم :  41302

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Pal Smoker Company for 
hookahs, hookahs and souvenirs 

كة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف التذكارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Quds - Kafr Aqab - Al-Quds 
Street - next to Al-Quds Maternity Hospital / 

العنوان :  القدس - كفر عقب - شارع القدس - بجانب مشفى 
القدس للتوليد  

Applicant for Correspondence : Adv Anas 
Al-Tahan Ramallah - Al-Manara Roundabout 
- Umayyah Building - 4th Floor - Mobile: 
0598591633 / 

عنوان التبليغ  : المحامي أنس الطحان رام الله- دوار المنارة- عمارة امية- 
ط4 - جوال : 0598591633 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Anthracite, Charcoal [fuel], Coal, Briquettes 
(Combustible-),Coal briquettes,Coal Coke 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسايت,فحم الكوك,قوالب فحم,قوالب فحم قابلة  فحم انرش

اق,فحم, فحم وقود  لالحرت
  

 

Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41303 العالمة التجارية رقم :  41303

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Pal Smoker Company for 
hookahs, hookahs and souvenirs 

كة بال سموكر للمعسل واالراجيل والتحف التذكارية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Quds - Kafr Aqab - Al-Quds 
Street - next to Al-Quds Maternity Hospital / 

العنوان :  القدس - كفر عقب - شارع القدس - بجانب مشفى 
القدس للتوليد  
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Adv Anas 
Al-Tahan Ramallah - Al-Manara Roundabout 
- Umayyah Building - 4th Floor - Mobile: 
0598591633 / 

عنوان التبليغ  : المحامي أنس الطحان رام الله- دوار المنارة- عمارة امية- 
ط4 - جوال : 0598591633 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Anthracite, Charcoal [fuel], Coal, Briquettes 
(Combustible-),Coal briquettes,Coal Coke 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اسايت,فحم الكوك,قوالب فحم,قوالب فحم قابلة  فحم انرش

اق,فحم, فحم وقود  لالحرت

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41304 العالمة التجارية رقم :  41304

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: REDBERRY INNOVATIONS, LLC  إل إل �ي ، ف ي إنوفيشرف بإسم :  ردبري

Applicant Address1525:  Miramonte Ave, #3953, 
Los Altos, CA 94024 United States of America                   

ي أف، #3953، لوس ألتوس، كاليفورنيا 94024 
امونىت العنوان :  مري

الواليات المتحدة االأمريكية1525                    

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Computer programs, recorded; computer software, 
recorded; computer software applications, 
downloadable; smartphone software applications, 
downloadable; computer programs (downloadable 
software); computers; computer peripheral devices; 
tablet computers; computer hardware; smart watches; 
smart glasses; smart rings; data processing apparatus; 
electronic publications, downloadable; joysticks for use 
with computers, other than for video games; interactive 
touch screen terminals; downloadable graphics 
for mobile phones; telepresence robots; electronic 
body weight scale; scales with body mass analyzers; 
telephone apparatus; mobile telephones; smartphones; 
telecommunication apparatus in the form of jewellery; 
network communication equipment; communication 
transmission equipment; navigational instruments; 
selfie sticks for mobile phones; sound transmitting 
apparatus; earphones; cabinets for loudspeakers; 
virtual reality headsets; television apparatus; 
wireless speaker; wireless earphone; headphones; 
video projector; selfie lenses; surveying apparatus 
and instruments; connected bracelets [measuring

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــجلة؛ تطبيق ــر مس ــات كمبيوت ــجلة؛ برمجي ــر مس ــج كمبيوت برام
يــل؛ تطبيقــات برمجيــات هواتف ذكية  ف برمجيــات كمبيوتــر قابلــة للترف
يــل)؛ أجهــزة  ف يــل؛ برامــج كمبيوتــر )برمجيــات قابلــة للترف ف قابلــة للترف
كمبيوتــر؛ أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر؛ أجهــزة كمبيوتــر لوحيــة؛ عتــاد 
الكمبيوتــر؛ ســاعات ذكيــة؛ نظــارات ذكيــة؛ خواتــم ذكيــة؛ أجهــزة 
ــىي  ــل؛ ع ي ف ــة للترف ــة قابل وني ــورات إلكرت ــات؛ منش ــة البيان معالج
تحكــم تســتخدم مــع أجهــزة كمبيوتــر غــري تلــك المســتعملة 
الألعــاب الفيديــو؛ محطــات طرفيــة تفاعليــة مــزودة بشاشــة لمــس؛ 
 ( ــات )إنســان آىلي ــة؛ روبوت ــف النقال ــل للهوات ي ف ــة للترف رســومات قابل
ونيــة لقيــاس  للتواصــل مــن خــالل التواجــد عــن بُعــد؛ موازيــن إلكرت
وزن الجســم؛ موازيــن مــزودة بأجهــزة لتحليــل كتلــة الجســم؛ 
ــاالت  ــزة اتص ــة؛ أجه ــف ذكي ــة؛ هوات ــف نقال ــف؛ هوات ــزة هات أجه
عــن بُعــد عــى شــكل مجوهــرات؛ معــدات اتصــال الشــبكات؛ 
ي 

ــذا�ت ــر ال ــة؛ عــىي التصوي معــدات بــث االتصــاالت؛ أدوات مالحي
ــن  ــماعات االأذن؛ كبائ ــوت؛ س ــل الص ــزة نق ــة؛ أجه ــف النقال للهوات
؛ أجهــزة تلفزيــون؛  ي

ا�ف ات الصــوت؛ ســماعات الواقــع االفــرت لمكــرب
ات الســلكية؛ ســماعات أذن الســلكية؛ ســماعات؛ أجهــزة عــرض  مكــرب
؛ أجهــزة وأدوات مســاحة؛  ي

فيديويــة؛ عدســات التصويــر الــذا�ت
أســاور موصولــة ]أدوات قيــاس[؛ كبــالت للنواقــل المتسلســلة 
متكاملــة؛ رقاقــات أشــباه موصــالت؛ دارات  كة )USB)؛  المشــرت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

instruments]; USB cables; semi-conductors; integrated 
circuits; electronic chip; semi-conductor devices; 
sensors; video screens; remote control apparatus; 
electric sockets; power adapters; protection devices 
for personal use against accidents; electronic access 
control systems for interlocking doors; 3d spectacles; 
batteries, electric; battery chargers; charging stations 
for electric vehicles. 

ــو؛  ــات فيدي ــات؛ شاش ــالت؛ مجس ــباه موص ــزة أش ــة؛ أجه وني إلكرت
أجهــزة تحكــم عــن بُعــد؛ مآخــذ كهربائيــة؛ مهايئــات الطاقــة؛ 
؛ أنظمــة  أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام الشــخىي
ــة  ــارات ثالثي ــابكة؛ نظ ــواب متش ــول الأب ــم بالوص ــة للتحك وني إلكرت
ــات؛ محطــات  ــة؛ أجهــزة شــحن البطاري ــات كهربائي االأبعــاد؛ بطاري

ــة.  ــات الكهربائي ــحن المركب ش

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41305 العالمة التجارية رقم :  41305

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: REDBERRY INNOVATIONS, LLC  إل إل �ي ، ف ي إنوفيشرف بإسم :  ردبري

Applicant Address1525:  Miramonte Ave, #3953, 
Los Altos, CA 94024 United States of America                   

ي أف، #3953، لوس ألتوس، كاليفورنيا 94024 
امونىت العنوان :  مري

الواليات المتحدة االأمريكية1525                    

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
technical research; research in the field of 
telecommunications technology; telecommunications 
technology consultancy; quality testing; vehicle 
roadworthiness testing; development of computer 
platforms; software development in the framework 
of software publishing; platform as a service [PAAS]; 
software as a service [SaaS];cloud computing; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; information technology 
services provided on an outsourcing basis; computer 
technology consultancy; computer software design; 
maintenance of computer software; updating of 
computer software; computer system design; computer 
system analysis; debugging computer software for 
others; creating and designing website-based indexes 
of information for others [information technology 
services]; user authentication services for e-commerce 
transactions using biometric hardware and software 
technologies; off-site data backup; electronic data 
storage. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاالت  ــا االتص ــال تكنولوجي ي مج

ــث �ف ؛ البح ي
ــىف ــث الف ــات البح خدم

ــص  ــد؛ فح ــن بُع ــاالت ع ــا االتص ــارات تكنولوجي ــد؛ استش ــن بُع ع
ــات  ــر منص ــرق؛ تطوي ــى الط ــات ع ــاءة المركب ــار كف ــودة؛ اختب الج
مجيــات؛ المنصــات  ي إطــار نــرش الرب

مجيــات �ف الكمبيوتــر؛ تطويــر الرب
مجيــات بكونهــا خدمــة ]SAAS[؛  بكونهــا خدمــة ] PAAS[ ؛ الرب
تكنولوجيــا  حــول  معلومــات  تقديــم  الحســابية؛  الحوســبة 
الكمبيوتــر وبرمجــة مواقــع الويــب؛ خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات 
ي 

المقدمــة عــى أســاس االســتعانة بجهــات خارجيــة؛ االستشــارات �ف
مجــال تكنولوجيــا الكمبيوتــر؛ تصميــم برمجيــات الكمبيوتــر؛ صيانــة 
تصميــم  الكمبيوتــر؛  برمجيــات  تحديــث  الكمبيوتــر؛  برمجيــات 
ــح  ــخيص وتصحي ــر؛ تش ــم الكمبيوت ــل نظ ــر؛ تحلي ــم الكمبيوت نظ
ات  ــن؛ إنشــاء وتصميــم مــؤ�ش ــر لالآخري ــات الكمبيوت أخطــاء برمجي
ــا  ــات تكنولوجي ــن ]خدم ــب لالآخري ــع الوي ــها مواق ــات أساس معلوم
ف لمعامــالت التجــارة  المعلومــات[؛ خدمــات تصديــق للمســتخدم�ي
ي 

ــىت ــاد ال ــات والعت مجي ــا الرب ــتخدم تكنولوجي ي تس
ــىت ــة ال وني لكرت االإ

ــع؛  ــارج الموق ــات خ ــي للبيان ــخ االحتياط ــل بالبصمــة؛ النس تعم
ــات.  ي للبيان

و�ف ــرت لك ــن االإ التخزي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41306 العالمة التجارية رقم :  41306

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: REDBERRY INNOVATIONS, LLC  إل إل �ي ، ف ي إنوفيشرف بإسم :  ردبري

Applicant Address1525:  Miramonte Ave, #3953, 
Los Altos, CA 94024 United States of America                   

ي أف، #3953، لوس ألتوس، كاليفورنيا 94024 
امونىت العنوان :  مري

الواليات المتحدة االأمريكية1525                    

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
teaching; tuition; training in communication 
technology; arranging and conducting of conferences; 
arranging and conducting of symposiums; arranging 
and conducting of seminars; arranging and conducting 
of workshops [training]; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; providing online 
music, not downloadable; providing online videos, not 
downloadable; game services provided on-line from a 
computer network ; providing films, not downloadable, 
via video-on-demand services; providing television 
programmes, not downloadable, via video-on-demand 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجــال  ي 

�ف التدريــب  خدمــات  التدريــس؛  التعليــم؛  خدمــات 
تكنولوجيــا االتصــاالت؛ تنظيــم وإدارة المؤتمــرات؛ تنظيــم وإدارة 
وإدارة  تنظيــم  الدراســية؛  الحلقــات  وإدارة  تنظيــم  النــدوات؛ 
ــري  ــة غ وني لكرت ــورات االإ ــد المنش ــب[؛ تزوي ــل ]التدري ــات العم ورش
ــري  ــيقى غ ــات الموس ــد ملف نــت؛ تزوي نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف القابل
ــة  ــري القابل ــات غ ــد الفيديوه ــت؛ تزوي ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف القابل
نــت  نرت نــت؛ خدمــات االألعــاب المقدمــة عــرب االإ نرت يــل عــرب االإ ف للترف
يــل  ف للترف قابلــة  غــري  أفــالم  تزويــد  كمبيوتــر؛  بواســطة شــبكة 
بواســطة بــث الفيديوهــات عنــد الطلــب؛ تزويــد برامــج التلفزيــون، 
يــل، بواســطة بــث الفيديوهــات حســب الطلــب.  ف غــري القابلــة للترف

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41307 العالمة التجارية رقم :  41307

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: REDBERRY INNOVATIONS, LLC  إل إل �ي ، ف ي إنوفيشرف بإسم :  ردبري
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address1525:  Miramonte Ave, #3953, 
Los Altos, CA 94024 United States of America                   

ي أف، #3953، لوس ألتوس، كاليفورنيا 94024 
امونىت العنوان :  مري

الواليات المتحدة االأمريكية1525                    

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Internet radio service; network broadcasting service; 
broadcasting programs via internet; message sending; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; providing 
online forums for transferring messages among 
computer users; providing user access to global 
computer networks; transmission of sound, picture and 
data signals; digital network communication service; 
providing access to databases; videoconferencing 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نــت؛ خدمــات البــث بالشــبكات؛  نرت ذاعــي عــرب االإ خدمــات البــث االإ
الرســائل؛ االتصــال عــرب  إرســال  نــت؛  نرت االإ امــج عــرب  الرب بــث 
طرفيــات الكمبيوتــر؛ نقــل الرســائل والصــور بمســاعدة الكمبيوتــر؛ 
ــتخدمي  ف مس ــ�ي ــائل ب ــل الرس ــت لنق ن نرت ــرب االإ ــات ع ــري منتدي توف
الكمبيوتــر؛ توفــري إمكانيــة وصــول المســتخدم لشــبكات الكمبيوتــر 
ــات؛ خدمــات  ــة؛ إرســال إشــارات الصــوت والصــور والبيان العالمي
اتصــاالت الشــبكات الرقميــة؛ توفــري الوصــول إىل قواعــد البيانــات؛ 

ــو.  ــق الفيدي ــن طري ــرات ع ــات المؤتم خدم

 

Date: 13/09/2021  التاريخ :13/09/2021

Trademark No.:41309 العالمة التجارية رقم :  41309

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: REDBERRY INNOVATIONS, LLC  إل إل �ي ، ف ي إنوفيشرف بإسم :  ردبري

Applicant Address1525:  Miramonte Ave, #3953, 
Los Altos, CA 94024 United States of America                   

ي أف، #3953، لوس ألتوس، كاليفورنيا 94024 
امونىت العنوان :  مري

الواليات المتحدة االأمريكية1525                    

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
advertising ; on-line advertising on a computer 
network; presentation of goods on communication 
media, for retail purpose; provision of space on web 
sites for advertising goods and services; business 
management assistance; commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and 
services; providing business information via a web 
site; provision of an on-line marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; sales promotion for 
others; marketing the goods and services of others; 
marketing in the framework of software publishing; 
search engine optimization for sales promotion; web 
site traffic optimization; updating and maintenance 
of data in computer databases; systemization of 
information into computer databases; compilation of 
information into computer databases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة عــى  عــالن؛ االعــالن والدعايــة المبــا�ش .خدمــات الدعايــة واالإ
ــات  ــالم لغاي ع ــائل االإ ــى وس ــلع ع ــرض الس ــر؛ ع ــبكات الكمبيوت ش
ــات  ــب لغاي ــع الوي ــى مواق ــاحات ع ــري المس ــة؛ توف ــع بالتجزئ البي
ي إدارة 

عــالن عــن الســلع والخدمــات؛ المســاعدة �ف الدعايــة واالإ
ــا  ف فيم ــتهلك�ي ــح للمس ــة ونصائ ــات تجاري ــم معلوم ــال؛ تقدي االأعم
يتعلــق باختيــار الســلع والخدمــات؛ توفــري معلومــات االأعمــال عــن 
ــلع  ي الس ــرت ــة لمش وني ــوق إلكرت ــري س ــب؛ توف ــع الوي ــق مواق طري
تســويق  ]لالآخريــن[؛  المبيعــات  ترويــج  وبائعيهــا؛  والخدمــات 
ي إطــار نــرش 

الســلع والخدمــات لالآخريــن؛ خدمــات التســويق �ف
ف  ويــج للمبيعــات؛ تحســ�ي ف محــركات البحــث للرت مجيــات؛ تحســ�ي الرب
ــد  ي قواع

ــات �ف ــة البيان ــث وصيان ــب؛ تحدي ــع الوي ي مواق
ــة �ف الحرك

ي قواعــد بيانــات 
بيانــات الكمبيوتــر؛ خدمــات تنظيــم المعلومــات �ف

ــر.  ــات الكمبيوت ــد بيان ي قواع
ــات �ف ــع المعلوم ــر؛ تجمي الكمبيوت
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Date: 14/09/2021  التاريخ :14/09/2021

Trademark No.:41310 العالمة التجارية رقم :  41310

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Rosta Company for the trade of 
coffee, nuts and spices 

ف والمكرات والبهارات  كة روستا لتجارة ال�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al Mazraa Al 
Sharqiah, Old Nablus Street 

قية شارع نابلس القديم   العنوان :  رام الله المزرعة الرش

Applicant for Correspondence : Adv Ahmed 
Shoman Ramallah, Al-Irsal Street, Al-Nabali and 
Al-Fares Building, 4th floor, Mobile 0569449944 

عنوان التبليغ  : المحامي أحمد شومان رام الله شارع االرسال عمارة 
النباىلي والفارس ط 4 جوال 0569449944 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aniseed, Artificial coffee, Chips, Cinnamon [spice] , 
Cloves [spice], Coffee, Confectionery for decorating 
Christmas trees, Confectionery, Corn, roasted, 
Saffron [seasoning], Spices, Star aniseed, Wheat 
flour, Semolina, Salad (Dressings for-) Rusks, Relish 
[condiment] , Peppers [seasonings] , Ginger [spice] , 
Garden herbs,  Flakes (Oat—), Flakes (Maize—),Curry 
[spice], Coffee-based beverages, Coffee (Unroasted—) , 
Coffee flavorings [flavourings] , Coffee beverages with 
milk, Chutneys [condiments],  Chewing gum 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يانســون ، قهــوة اصطناعيــه ، قرفــة )بهــار)، كبــش قرنفــل )بهــار)، 
قهــوة ، بوشــار حبــة الــذره، ، زعفــران ، بهــارات، يانســون نجمــي، 
ــالت  ــله، مقب ــلطة، قرش ــل س ــميد، تواب ــل، س ــح، تواب ف قم ــ�ي طح
ف محفوظــة )توابل)،  توابــل، فلفــل توابــع، زنجبيــل، اعشــاب بســات�ي
وبــات أساســها القهــوة، قهــوة غــري  رقائــق ذره، كــري )بهــار)، مرش
وبــات قهــوة مــع حليــب، مقبــالت  محمصــة، منكهــات القهــوة، مرش

هنديــه )توابــل)، علكــة.

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41320 العالمة التجارية رقم :  41320

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Mada Al Arab Company for 
General Services is a private joint stock company 

كة مدى العرب للخدمات العامة مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine Ramallah, Sheikh 
Tower Building, 3rd floor 

ف رام الله عمارة برج الشيخ ط 3   العنوان :  فلسط�ي

263

262



223

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Advocate 
Mahmoud Musleh - Ramallah - Tannous Building - 
3rd floor, Mobile no. 0599699558 

عنوان التبليغ  : المحامي محمود احمد مصلح - رام الله - عمارة طنوس- 
ط3 جوال رقم 0599699558 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cellular telephone communication, Mail (Electronic—), 
Message sending, Providing access to databases, 
Telecommunication (Information about, Providing 
telecommunications connections to a global computer 
network, chatrooms internet Providin, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، ارســال الرســائل،  ي

و�ف يــد االلكــرت االتصــال بالتلفــون الخلــوي، الرب
توفــري الوصــول اىل قواعــد البيانــات، توفــري معلومــات حــول 
ــة  ــاط بالشــبكة العالمي االتصــاالت، تقديــم االتصــاالت عــرب االرتب

ــت  ن ــرب االنرت ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــر، توف للكمبيوت

وطة بعدم الحماية عى كلمة كونكت النها  اطات خاصة:مرش اشرت
استخدام عام

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41321 العالمة التجارية رقم :  41321

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Mada Al Arab Company for 
General Services is a private joint stock company 

كة مدى العرب للخدمات العامة مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine Ramallah, Sheikh 
Tower Building, 3rd floor  
                  

ف رام الله عمارة برج الشيخ ط 3   العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence : Advocate 
Mahmoud Musleh - Ramallah - Tannous Building - 
3rd floor, Mobile no. 0599699558 

عنوان التبليغ  : المحامي محمود احمد مصلح - رام الله - عمارة طنوس- 
ط3 جوال رقم 0599699558 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cellular telephone communication, Mail (Electronic—), 
Message sending, Providing access to databases, 
Telecommunication (Information about, Providing 
telecommunications connections to a global computer 
network, chatrooms internet Providin, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، ارســال الرســائل،  ي

و�ف يــد االلكــرت االتصــال بالتلفــون الخلــوي، الرب
توفــري الوصــول اىل قواعــد البيانــات، توفــري معلومــات حــول 
ــة  ــاط بالشــبكة العالمي االتصــاالت، تقديــم االتصــاالت عــرب االرتب

ــت  ن ــرب االنرت ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــر، توف للكمبيوت

  connect وطة بعدم الحماية عى كلمة اطات خاصة:مرش اشرت
النها استخدام عام
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Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41322 العالمة التجارية رقم :  41322

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: LUNAR Cosmetics Company  كة لونار للتجميل بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem-Alkarkafah Street 
-Nabeel Qumsiah Bilding 

العنوان :  بيت لحم-شارع الكركفة- عمارة نبيل قمصية جوال 
  0599661059

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
cosmetics products-cream-perfume-makup-buday and 
hair care. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات العناية بالجسم  مواد تجميل-كريمات-عطور-مكياج- مستح�ف

اطات خاصة:عدم الحماية عى cosmetics بمعزل عن العالمة اشرت

  
 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41323 العالمة التجارية رقم :  41323

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni 

كة مساهمة  بإسم :  باريال ج. إي ار. فراتيىي – �ش

Applicant Address: Via Mantova 166, Parma 
43122, Italy 

العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما 43122، ايطاليا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat; fish; poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; 
marmalade; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; anchovy, not live; stock; soups; caviar; fruits,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم؛ االأســماك؛ لحــوم الدواجــن والصيــد؛ خالصــات اللحــم؛ 
ومطهــوة؛  ومجففــة  ومجمــدة  محفوظــة  وات  وخــ�ف فواكــه 
)؛ مربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر؛ البيــض؛ هــالم )جيــىي
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tinned (canned (Am.)); vegetables, tinned (canned 
(Am.)); cheese; milk shakes; fruit chips; frozen fruits; 
preserved fruits; fruit preserved in alcohol; cooked 
fruits; crystallized fruits; mushrooms, preserved; 
gelatine; fruit jellies; vegetable soup preparations; 
milk; vegetable preserves; vegetables, cooked; dried 
pulses; lentils, preserved; fruit salads; vegetable salads; 
margarine; whipped cream; cream (dairy products); 
potato chips; low-fat potato crisps; fish, preserved; 
poultry (not live); soup (preparations for making -); 
fruit-based snack food; vegetable juices for cooking; 
tomato juice for cooking; yoghurt. 

الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل؛ 
فواكــه  كافيــار؛  الحســاء؛  ؛  ي

مــوا�ش حيــة؛  ليســت  االأنشــوجة، 
وات معلبــة؛ جبنــة؛ مخفــوق الحليــب؛ رقائــق  معلبــة؛ خــ�ف
الفاكهــة؛ فواكــه مجمــدة؛ فواكــه محفوظــة؛ الفاكهــة المحفوظــة 
ي الكحــول؛ فواكــه مطبوخــة؛ فواكــه مغطــاة بالســكر؛ فطــر 

�ف
) الفواكــه؛  ف )هــالم) للطعــام؛ هــالم )جــىي محفــوظ؛ جيالتــ�ي
وات؛  وات؛ الحليــب؛ حافظــات الخ�ف ات شــوربة الخــ�ف مســتح�ف
ــوظ؛  ــدس المحف ــة؛ الع ــول المجفف ــة؛ البق وات المطبوخ ــ�ف الخ
ــة؛  ــة مخفوق ــمن؛ كريم ــار؛ س ــلطات الخض ــة؛ س ــلطات الفاكه س
ــس  ــق البطاط ــس؛ رقائ ــق البطاط ــان)؛ رقائ ــات االألب ــم )منتج كري
ــاء  ــة)؛ حس ــري حي ــن )غ ــة؛ دواج ــماك محفوظ ــم؛ أس ــة الدس قليل
ات لصنــع -)؛ االأطعمــة الخفيفــة القائمــة عــى الفاكهــة؛  )مســتح�ف

ــادي.  ــخ؛ الزب ــم للطب ــري طماط ــخ؛ عص ــار للطب ــر الخض عصائ

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41324 العالمة التجارية رقم :  41324

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni 

كة مساهمة  بإسم :  باريال ج. إي ار. فراتيىي – �ش

Applicant Address: Via Mantova 166, Parma 
43122, Italy 

العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما 43122، ايطاليا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread; pastry and confectionery; edible ices; sugar; 
honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauce (condiments); spices; ice; 
oat-based food; farinaceous foods; starch for food; 
aniseed; star aniseed; seasonings; coffee flavorings 
(flavourings); flavourings (other than essential 
oils); plant flavourings (other than essential oils) for 
beverages; flavourings, other than essential oils, for 
cakes; oatmeal; high-protein cereal bars; stick liquorice 
(confectionery); cocoa-based beverages; beverages 
(coffee-based -); beverages (chocolate-based -); tea-
based beverages; baking soda (bicarbonate of soda for 
cooking purposes); petit-beurre biscuits; sweetmeats 
(candy); buns; puddings; cocoa; cocoa beverages with 
milk; coffee beverages with milk; coffee (unroasted -); 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي؛ ال ــوة؛ الش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاغو؛ الدقيــق والمســتح�ف
؛ الفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ الســكر؛ عســل  ف الخــرب
ــح؛  ؛ المل ف ــري ــحوق الخب ة؛ مس ــري ؛ الخم ي ــىب اب الذه ــرش ــل؛ ال النح
الخــردل؛ الخــل؛ الصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج؛ االأطعمة 
للطعــام؛  نشــا  النشــوية؛  االأغذيــة  الشــوفان؛  أساســها  ي 

الــىت
يانســون؛ يانســون نجمــي؛ التوابــل؛ منكهــات للقهــوة؛ المنكهــات 
ــدا  ــات )ع وب ــة للمرش ــات النباتي ــة)؛ المنكه ــوت العطري ــدا الزي )ع
ــة؛  ــوت العطري ــالف الزي ــك بخ ــات للكي ــة)؛ منكه ــوت العطري الزي
؛  ف ــ�ي وت ــبة الرب ــة نس ــات عالي ــن البقولي ــب م ــوفان؛ قوال ــق الش دقي
ي أساســها الــكاكاو؛ 

وبــات الــىت أصابــع ســوس ]حلويــات[؛ المرش
ي أساســها 

وبــات الــىت ي أساســها القهــوة؛ المرش
وبــات الــىت المرش

ف  ــري ــودا الخب ــاي؛ ص ــها الش ي أساس
ــىت ــات ال وب ــوكوالتة؛ المرش الش

بالزبــدة؛  بســكويت  الطهــو[؛  الأغــراض  الصــودا  ]بيكربونــات 
وبــات الــكاكاو مــع حلويــات ســكرية؛ كعــك؛ مهلبيــة؛ الــكاكاو؛ مرش
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cinnamon (spice); caramels; condiments; crackers; 
couscous (semolina); sponge cake; wheat flour; flour; 
fruit jellies (confectionery); ice; baking powder; 
macaroni; mayonnaise; rusks; unleavened bread; 
breadcrumbs; bread rolls; pasta; pesto (sauce); pizza; 
cereal preparations; ravioli; rice; table salt; tomato 
sauce; soya sauce; dressings for salad; sandwiches; 
peppers (seasonings); oatmeal; semolina; hominy grits; 
cereal-based snack food; rice-based snack food; sorbets 
(ices); spaghetti; meat gravies (sauces); pasta sauce; 
noodles; tarts; vermicelli (noodles); saffron (seasoning); 
ginger (spice). 

ــب؛ القهــوة غــري المحمصــة؛  ــات القهــوة مــع حلي وب ــب؛ مرش حلي
ــميد[؛  ــكس ]س ــكويت؛ كس ــل؛ البس ــل؛ تواب ــار[؛ الكرامي ــة ]به قرف
الفاكهــة  هــالم  ؛  ف الطحــ�ي القمــح؛  دقيــق  إســفنجية؛  كعكــة 
؛ قرشــلة؛  ف ؛ معكرونــة؛ مايونــري ف )حلويــات)؛ الثلــج؛ مســحوق الخبــري
ــتو  ــتا؛ البيس ــي؛ الباس ف إفرنج ــرب ؛ خ ف ــرب ــب خ ة؛ ل ــري ــدون خم ف ب ــرب خ
ات الحبــوب؛ رافيــول  ا؛ مســتح�ف ف يطاليــة ]صلصــات[؛ البيــرت االإ
المائــدة؛  ملــح  االأرز؛  الحمــراء)؛  والصلصــة  بالجبنــة  )فطائــر 
ــات؛  ــلطة؛ سندويش ــل س ــا؛ تواب ــة صوي ــم؛ صلص ــة طماط صلص
؛ االأغذيــة  ي

فلفــل ]توابــل[؛ دقيــق الشــوفان؛ ســميد؛ فريــك هوميــىف
ي أساســها 

ي أساســها الحبــوب؛ االأغذيــة الخفيفــة الــىت
الخفيفــة الــىت

ــات  ــة)؛ صلص ــة رفيع ي )معكرون
ــباغيىت ــات[؛ س اب ]مثلج االأرز؛ �ش

مــرق اللحــم؛ صلصــة الباســتا؛ نودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ تورتــات 
ية ]نودلــز[؛ زعفــران ]توابــل[؛ زنجبيــل  )كيــك بالفواكــه)؛ شــعري

ــار[.  ]به

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41325 العالمة التجارية رقم :  41325

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni 

كة مساهمة  بإسم :  باريال ج. إي ار. فراتيىي – �ش

Applicant Address: Via Mantova 166, Parma 
43122, Italy 

العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما 43122، ايطاليا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; cafés; cafeterias; rental of temporary 
accommodation; canteens; hotel reservations; 
temporary accommodation reservations; boarding 
house bookings; restaurants; self-service restaurants; 
hotels; bar services; holiday camp services (lodging); 
food and drink catering; motels; snack-bars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــة المؤقت قام ــات االإ اب؛ خدم ــرش ــام وال ــري الطع ــات توف خدم
ــات  ــة؛ خدم ــة المؤقت قام ــن االإ ــري أماك ــا؛ تأج ي ــي؛ الكافتري المقاه
الفنــادق؛ خدمــات حجــوزات  المقاصــف؛ خدمــات حجــوزات 
قامــة المؤقتــة؛ حجــوزات المــأوى؛ المطاعــم؛ مطاعــم الخدمــة  االإ
الذاتيــة؛ الفنــادق؛ خدمــات الحانــات؛ خدمــات مخيــم العطــالت 
مطاعــم  الموتيــالت؛  اب؛  والــرش الطعــام  تقديــم  )الســكن)؛ 

ــة.  ــات الخفيف الوجب
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Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41326 العالمة التجارية رقم :  41326

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni 

كة مساهمة  بإسم :  باريال ج. إي ار. فراتيىي – �ش

Applicant Address: Via Mantova 166, Parma 
43122, Italy 

العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما 43122، ايطاليا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat; Fish; poultry & game; Meat extracts; Preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies; 
Marmalade; Eggs; Milk and milk products; Edible oils 
and fats; Anchovy, not live; Stock; Soups; Caviar; Fruits, 
tinned [canned (Am.)]; Vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; Cheese; Milk shakes; Fruit chips; Frozen fruits; 
Preserved fruits; Fruit preserved in alcohol; Cooked 
fruits; Crystallized fruits; mushrooms, preserved; 
Gelatine; Fruit jellies; Vegetable soup preparations; 
Milk; Vegetable preserves; Vegetables, cooked; Dried 
pulses; Lentils, preserved; Fruit salads; Vegetable 
salads; Margarine; Whipped cream; Cream (dairy 
products); Potato chips; Low-fat potato crisps; Fish, 
preserved; Poultry (not live); Soup (Preparations for 
making -); Fruit-based snack food; Vegetable juices for 
cooking; Tomato juice for cooking; Yoghurt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم؛ االأســماك؛ لحــوم الدواجــن والصيــد؛ خالصــات اللحــم؛ 
ومطهــوة؛  ومجففــة  ومجمــدة  محفوظــة  وات  وخــ�ف فواكــه 
)؛ مربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض؛  هــالم )جيــىي
الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل؛ 
فواكــه  كافيــار؛  الحســاء؛  ؛  ي

مــوا�ش حيــة؛  ليســت  االأنشــوجة، 
وات معلبــة؛ جبنــة؛ مخفــوق الحليــب؛ رقائــق  معلبــة؛ خــ�ف
الفاكهــة؛ فواكــه مجمــدة؛ فواكــه محفوظــة؛ الفاكهــة المحفوظــة 
ي الكحــول؛ فواكــه مطبوخــة؛ فواكــه مغطــاة بالســكر؛ فطــر 

�ف
) الفواكــه؛  ف )هــالم) للطعــام؛ هــالم )جــىي محفــوظ؛ جيالتــ�ي
وات؛  وات؛ الحليــب؛ حافظــات الخ�ف ات شــوربة الخــ�ف مســتح�ف
ــوظ؛  ــدس المحف ــة؛ الع ــول المجفف ــة؛ البق وات المطبوخ ــ�ف الخ
ــة؛  ــة مخفوق ــمن؛ كريم ــار؛ س ــلطات الخض ــة؛ س ــلطات الفاكه س
ــس  ــق البطاط ــس؛ رقائ ــق البطاط ــان)؛ رقائ ــات االألب ــم )منتج كري
ــاء  ــة)؛ حس ــري حي ــن )غ ــة دواج ــماك محفوظ ــم؛ أس ــة الدس قليل
ات لصنــع -)؛ االأطعمــة الخفيفــة القائمــة عــى الفاكهــة؛  )مســتح�ف

ــادي.  ــخ؛ الزب ــم للطب ــري طماط ــخ؛ عص ــار للطب ــر الخض عصائ

  

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41327 العالمة التجارية رقم :  41327

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni 

كة مساهمة  بإسم :  باريال ج. إي ار. فراتيىي – �ش

Applicant Address: Via Mantova 166, Parma 
43122, Italy 

العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما 43122، ايطاليا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread; 
pastry and confectionery; edible ices; sugar; honey; 
golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; 
vinegar; sauce (condiments); spices; ice; oat-based food; 
farinaceous foods; starch for food; aniseed; star aniseed; 
seasonings; coffee flavorings (flavourings); flavourings 
(other than essential oils); plant flavourings (other 
than essential oils) for beverages; flavourings, other 
than essential oils, for cakes; oatmeal; high-protein 
cereal bars; stick liquorice (confectionery); cocoa-based 
beverages; beverages (coffee-based -); beverages 
(chocolate-based -); tea-based beverages; baking soda 
(bicarbonate of soda for cooking purposes); petit-
beurre biscuits; sweetmeats (candy); buns; puddings; 
cocoa; cocoa beverages with milk; coffee beverages with 
milk; coffee (unroasted -); cinnamon (spice); caramels; 
condiments; crackers; couscous (semolina); sponge 
cake; wheat flour; flour; fruit jellies (confectionery); 
ice; baking powder; macaroni; mayonnaise; rusks; 
unleavened bread; breadcrumbs; bread rolls; pasta; 
pesto (sauce); pizza; cereal preparations; ravioli; rice; 
table salt; tomato sauce; soya sauce; dressings for salad; 
sandwiches; peppers (seasonings); oatmeal; semolina; 
hominy grits; cereal-based snack food; rice-based snack 
food; sorbets (ices); spaghetti; meat gravies (sauces); 
pasta sauce; noodles; tarts; vermicelli (noodles); saffron 
(seasoning); ginger (spice). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي؛ ال ــوة؛ الش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاغو؛ الدقيــق والمســتح�ف
؛ الفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ الســكر؛ عســل  ف الخــرب
ــح؛  ؛ المل ف ــري ــحوق الخب ة؛ مس ــري ؛ الخم ي ــىب اب الذه ــرش ــل؛ ال النح
الخــردل؛ الخــل؛ الصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج؛ االأطعمة 
للطعــام؛  نشــا  النشــوية؛  االأغذيــة  الشــوفان؛  أساســها  ي 

الــىت
يانســون؛ يانســون نجمــي؛ التوابــل؛ منكهــات للقهــوة؛ المنكهــات 
ــدا  ــات )ع وب ــة للمرش ــات النباتي ــة)؛ المنكه ــوت العطري ــدا الزي )ع
ــة؛  ــوت العطري ــالف الزي ــك بخ ــات للكي ــة)؛ منكه ــوت العطري الزي
؛  ف ــ�ي وت ــبة الرب ــة نس ــات عالي ــن البقولي ــب م ــوفان؛ قوال ــق الش دقي
ي أساســها الــكاكاو؛ 

وبــات الــىت أصابــع ســوس ]حلويــات[؛ المرش
ي أساســها 

وبــات الــىت ي أساســها القهــوة؛ المرش
وبــات الــىت المرش

ف  ــري ــودا الخب ــاي؛ ص ــها الش ي أساس
ــىت ــات ال وب ــوكوالتة؛ المرش الش

بالزبــدة؛  بســكويت  الطهــو[؛  الأغــراض  الصــودا  ]بيكربونــات 
وبــات الــكاكاو مــع  حلويــات ســكرية؛ كعــك؛ مهلبيــة؛ الــكاكاو؛ مرش
ــب؛ القهــوة غــري المحمصــة؛  ــات القهــوة مــع حلي وب ــب؛ مرش حلي
ــميد[؛  ــكس ]س ــكويت؛ كس ــل؛ البس ــل؛ تواب ــار[؛ الكرامي ــة ]به قرف
الفاكهــة  هــالم  ؛  ف الطحــ�ي القمــح؛  دقيــق  إســفنجية؛  كعكــة 
؛ قرشــلة؛  ف ؛ معكرونــة؛ مايونــري ف )حلويــات)؛ الثلــج؛ مســحوق الخبــري
ــتو  ــتا؛ البيس ــي؛ الباس ف إفرنج ــرب ؛ خ ف ــرب ــب خ ة؛ ل ــري ــدون خم ف ب ــرب خ
ات الحبــوب؛ رافيــول  ا؛ مســتح�ف ف يطاليــة ]صلصــات[؛ البيــرت االإ
المائــدة؛  ملــح  االأرز؛  الحمــراء)؛  والصلصــة  بالجبنــة  )فطائــر 
ــات؛  ــلطة؛ سندويش ــل س ــا؛ تواب ــة صوي ــم؛ صلص ــة طماط صلص
؛ االأغذيــة  ي

فلفــل ]توابــل[؛ دقيــق الشــوفان؛ ســميد؛ فريــك هوميــىف
ي أساســها 

ي أساســها الحبــوب؛ االأغذيــة الخفيفــة الــىت
الخفيفــة الــىت

ــات  ــة)؛ صلص ــة رفيع ي )معكرون
ــباغيىت ــات[؛ س اب ]مثلج االأرز؛ �ش

مــرق اللحــم؛ صلصــة الباســتا؛ نودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ تورتــات 
ية ]نودلــز[؛ زعفــران ]توابــل[؛ زنجبيــل  )كيــك بالفواكــه)؛ شــعري

ــار[.  ]به
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Trademark No.:41328 العالمة التجارية رقم :  41328

Class: 43 ي الصنف :   43
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Applicant Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni 

كة مساهمة  بإسم :  باريال ج. إي ار. فراتيىي – �ش

Applicant Address: Via Mantova 166, Parma 
43122, Italy 

العنوان :  فيا مانتوفا 166، بارما 43122، ايطاليا  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; cafés; cafeterias; rental of temporary 
accommodation; canteens; hotel reservations; 
temporary accommodation reservations; boarding 
house bookings; restaurants; selfservice restaurants; 
hotels; bar services; holiday camp services (lodging); 
food and drink catering; motels; snack-bars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــة المؤقت قام ــات االإ اب؛ خدم ــرش ــام وال ــري الطع ــات توف خدم
ــات  ــة؛ خدم ــة المؤقت قام ــن االإ ــري أماك ــا؛ تأج ي ــي؛ الكافتري المقاه
الفنــادق؛ خدمــات حجــوزات  المقاصــف؛ خدمــات حجــوزات 
قامــة المؤقتــة؛ حجــوزات المــأوى؛ المطاعــم؛ مطاعــم الخدمــة  االإ
الذاتيــة؛ الفنــادق؛ خدمــات الحانــات؛ خدمــات مخيــم العطــالت 
مطاعــم  الموتيــالت؛  اب؛  والــرش الطعــام  تقديــم  )الســكن)؛ 

ــة.  ــات الخفيف الوجب

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41329 العالمة التجارية رقم :  41329

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Farm Fresh L.L.C  .بإسم :  فارم فريش ش.ذ.م.م

Applicant Address: P.O. Box 7011, Dubai, United 
Arab Emirates  
                  

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي  العنوان :  ص.ب. 7011، د�ب
                   

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
 ( ــىي ــالم )جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــ�ف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى فارم فريش بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41330 العالمة التجارية رقم :  41330

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Farm Fresh L.L.C  .بإسم :  فارم فريش ش.ذ.م.م

Applicant Address: P.O. Box 7011, Dubai, United 
Arab Emirates 

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي العنوان :  ص.ب. 7011، د�ب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
 ( ــىي ــالم )جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــ�ف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Fresh Farm بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41331 العالمة التجارية رقم :  41331

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Farm Fresh L.L.C  .بإسم :  فارم فريش ش.ذ.م.م

Applicant Address: P.O. Box 7011, Dubai, United 
Arab Emirates 

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي العنوان :  ص.ب. 7011، د�ب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
 ( ــىي ــالم )جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــ�ف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل 

 

Date: 15/09/2021  التاريخ :15/09/2021

Trademark No.:41332 العالمة التجارية رقم :  41332

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Farm Fresh L.L.C  .بإسم :  فارم فريش ش.ذ.م.م

Applicant Address: P.O. Box 7011, Dubai, United 
Arab Emirates 

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي العنوان :  ص.ب. 7011، د�ب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
 ( ــىي ــالم )جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــ�ف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالأكل 
اطات خاصة:عدم حماية كلمة االسالمي بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41333 العالمة التجارية رقم :  41333

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Royal Industrial Trading Company  كة رويال الصناعية التجارية بإسم :  �ش
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Hebron - Bir Haram al-Rama   العنوان :  الخليل- برأ حرم الرامة

Applicant for Correspondence : hebron-al haras 
عنوان التبليغ  : الخليل -الحرس 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــو  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 

والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واالأغراض ا لصحية. 

 FITTINGS SILENT اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
بمعزل عن العالمة

 

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41334 العالمة التجارية رقم :  41334

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Jawaher Fashion Company for 
clothing and accessories 

كة جواهر فاشن لالألبسة واالكسسوارات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing for women and children, namely: Islamic 
Clothing, Veils .shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, 
blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, 
suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, 
boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عيــه، الحجاب،  مالبــس للنســاء واالطفــال، وتحديــدا المالبــس الرش
ات،  ف القمصــان، قمصــان فوتــر، واق مــن المطــر، باليــز صــوف، كــرف
ــات  ــن، جاكيت ــدالت تمري ــة، ب ــس رياضي ــورتات، مالب ــات، ش خناق
 ، ف ــات�ي ، فس ــري ات، تنان ف ــرف ــل، جي ــة، بناطي ــات رياض ــمية، جاكيت رس
اوفرهــوالت، فســتان طويــل، جاكيتــات، معاطــف، جاكيتــات مطر، 
ــباحة،  ــس س ــتاء، مالب ــس ش ــة، مالب ــف واقي ــف، معاط ــاالت ل ش
، بــدالت ســباحة، مالبــس نــوم، مالبــس  ف مالبــس ســباحة قطعتــ�ي
حمــام، بيجامــات، مالبــس داخليــة، بناطيــل داخليــة طويلــة، 
احزمــة، ربطــات عنــق، قبعــات، طاقيــة صيفيــة، لفحــات، ربطــات 
ــوارب  ــوارب، ج ــول، ج ــم، مري ــات معص ــة اذن، ربط رأس، اغطي
ــادل،  ــاطئ، صن ــة للش ــة، احذي ــة طويل ــة، احذي ــة، احذي محبوك

ــب  ــواع الحقائ ــع ان ــل، جمي ــوج، كفــوف، حمــاالت بناطي باب
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 16/09/2021  التاريخ :16/09/2021

Trademark No.:41335 العالمة التجارية رقم :  41335

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Shariket Madfooatcom 
Lil Aldafe›a Al Electroni Al - Musahama Al - 
Khususiyyah Al -Mahdouda 

ي المساهمة الخصوصية 
و�ف كة مدفوعاتكم للدفع االلكرت بإسم :  �ش

المحدودة 

Applicant Address: Batn El Hawa - Muqabel 
Shariket Bisan - Ramallah 

كة بيسان - رام الله   العنوان :  بطن الهوى - مقابل �ش

Applicant for Correspondence : Ramallah - Al 
Nuzha Street, 3rd floor. 

فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  عنوان التبليغ  : رام الله -شارع الرف
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Financial affairs and monetary affairs, electronic 
commerce payment services; virtual currency exchange; 
virtual currency services; virtual currency transfer 
services; issuing tokens of value; e-wallet payment 
services; issuing of computer game and video game 
currency; financial services, namely, providing virtual 
computer game currency; financial services, namely, 
electronic funds transfer; clearing and reconciling 
financial transactions; providing a wide variety of 
payment and financial services, namely, electronic 
payment services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data, bill 
payment services with guaranteed payment delivery, all 
conducted via a global communications network; credit 
card and debit card transaction processing services; 
providing payment and financial services, namely, 
creating, preparing, managing, sending, processing, 
tracking, and reconciling invoices; reimbursement 
of funds for disputed items in the field of electronic 
payment purchases; providing purchase protection 
services for goods and services purchased by others via a 
global computer network and wireless networks; credit 
card transaction processing services; bill payments 
services; providing electronic mobile payment services 
for others; credit card and payment processing services; 
electronic foreign exchange payment processing. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ونيــة  الكرت خدمــات  الماليــة؛  والشــؤون  التمويليــة  الشــؤون 
ــالت  ــات العم ؛ خدم ي

ا�ف ــرت ــالت االف ــاري؛ رصف العم ــع التج للدف
إصــدار  ؛  ي

ا�ف االفــرت العمــالت  تحويــل  خدمــات  اضيــة؛  االفرت
ونيــة؛  لكرت العمــالت الرمزيــة؛ خدمــات مدفوعــات المحفظــة االإ
ــات  ــو؛ الخدم ــاب الفيدي ــر وألع ــاب الكمبيوت ــالت ألع ــدار عم إص
اضيــة حــول  الماليــة، تحديــدا: توفــري ألعــاب الكمبيوتــر االفرت
ــوال  ــل االم ــات تحوي ــدا: خدم ــة، تحدي ــات المالي ــة؛ الخدم العمل
ونيــا؛ المقاصــة وتســوية المعامــالت الماليــة؛ توفــري مجموعــة  الكرت
تحديــدا:  الماليــة،  والخدمــات  الدفــع  خدمــات  مــن  متنوعــة 
ونيــة  ي تنطــوي عــى معالجــة إلكرت

ي الــىت
و�ف لكــرت خدمــات الدفــع االإ

وإرســال بيانــات دفــع الفواتــري الحًقــا، خدمــات دفــع الفواتــري مــع 
ــاالت  ــبكة اتص ــرب ش ــم ع ــك يت ــون، كل ذل ــوع مضم ــليم مدف تس
عالميــة؛ خدمــات معالجــة معامــالت بطاقــات االئتمــان وبطاقــات 
ــدا:  ، تحدي ــاىلي ــات الم ــع والخدم ــات الدف ــم خدم ــان؛ تقدي االئتم
، وإدارة، إرســال، ومعالجــة، وتتبــع، وتســوية  ف إنشــاء، التجهــري
مجــال  ي 

�ف عليهــا  المتنــازع  للســلع  االأمــوال  ســداد  ؛  الفواتــري
يات  ــة المشــرت ؛ توفــري خدمــات حماي ي

و�ف لكــرت يات الدفــع االإ مشــرت
ــر  ــبكة كمبيوت ــرب ش ــرون ع يها االآخ ــرت ي يش

ــىت ــات ال ــلع والخدم للس
ــات  ــان؛ خدم ــات االئتم ــراءات بطاق ف إج ــري ــات تجه ــة ؛ خدم عالمي
ــف  ــة عــرب الهوات وني لكرت ــع االإ ؛ توفــري خدمــات الدف ــري ــع الفوات دف
ــع؛  ــة الدف ــان ومعالج ــة االئتم ــات بطاق ــن ؛ خدم ــة لالآخري النقال

ونيــة.  لكرت ي االإ معالجــة مدفوعــات الــ�ف االأجنــىب

  

278



234

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 19/09/2021  التاريخ :19/09/2021

Trademark No.:41340 العالمة التجارية رقم :  41340

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Royal Industrial Trading Company  كة رويال الصناعية التجارية بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron - Bir Haram al-Rama   العنوان :  الخليل- برأ حرم الرامة

Applicant for Correspondence : hebron-al haras  عنوان التبليغ  : الخليل -الحرس
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames  goods    not included 
in other classes    of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother  of  pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات غــري الــواردة �ف
ران  ف ف أو القصــب أو الخــري أخــرى المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ــك  ــم ف ــاج أو عظ ــام أو الع ــندان أو العظ ــاف او الس أو الصفص
الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو المرشــوم والمــواد 

البديلــة لــكل هــذه المــواد أو مــن المــواد البالســتيكية. 
 OUTDOOR اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

FURNITURE بمعزل عن العالمة

 

Date: 19/09/2021  التاريخ :19/09/2021

Trademark No.:41341 العالمة التجارية رقم :  41341

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: feda omar ali safi  ي
بإسم :  فداء عمر عىي صا�ف

Applicant Address: jarico - aen alsoltan camp   ف السلطان العنوان :  اريحا - مخيم ع�ي

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
aerated waters , table waters. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ب الصالحة ) ماء الينابيع ).  المياه المعدنية ، مياه الرش
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 19/09/2021  التاريخ :19/09/2021

Trademark No.:41342 العالمة التجارية رقم :  41342

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Alnaser 
ف والموالح والمكرات أبو  كة محامص الن� لل�ب بإسم :  �ش

شخيدم الجديد 

Applicant Address: Hebron -Ras Aljorah   العنوان :  الخليل - راس الجورة

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتح�ف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

 

Date: 19/09/2021  التاريخ :19/09/2021

Trademark No.:41344 العالمة التجارية رقم :  41344

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: bayan yaser qtait  بإسم :  بيان يا� قطيط

Applicant Address: hebron-dura   العنوان :  الخليل -دورا

Applicant for Correspondence : hebron  عنوان التبليغ  : الخليل
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes  live animals  
fresh fruits and vegetables  seeds, natural plants and 
flowers  foodstuffs for animals, malt. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف والغابــات غــري  الِغــالل والمنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســات�ي
وات  ي فئــات أخــرى، الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــ�ف

الــواردة �ف
الطازجــة، البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، المــواد الغذائيــة 

الخاصــة بالحيوانــات، الشــعري المنبــت الملــت . 

 

Date: 20/09/2021  التاريخ :20/09/2021

Trademark No.:41345 العالمة التجارية رقم :  41345

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: AMRO TAHSEEN  HASAN  
BARAHMEH 

ف حسن براهمه  بإسم :  عمرو تحس�ي

Applicant Address: Tubas - Wad El Fara›a, Mobile: 
0569898964 Email: amrbarahmeh1996@gmail.
com 

العنوان :  طوباس- واد الفارعة ، جوال: 0569898964  ايميل: 
  com.gmail@amrbarahmeh1996

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tissues

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم،

  

 

Date: 20/09/2021  التاريخ :20/09/2021

Trademark No.:41346 العالمة التجارية رقم :  41346

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SHENZHEN ZHIKE 
COMMUNICATION CO., LTD. 

ف زهي�ي كميونيكيشن كو.، ليمتد.  فه�ي بإسم :  شيرف

Applicant Address8:  /F, Building B, Taojindi 
E-commerce Incubator Base, Longsheng 
Community, Longhua District, Shenzhen, P.R. 
C h i n a 

ــرت  س إنكيوبي ــري ــدي اي-كوم ، تاوجين ي ــغ �ب ــوان :  8/أف، بيلدين العن
 ، ف فه�ي يكت، شــيرف ، لونغهــوا ديســرت ي

بيــس، لونغشــينغ كميونيــىت
ــعبية   ف الش ــ�ي ــة الص جمهوري
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Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة فلسط?ن 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
  smartphones; mobile telephones; Cell phone 
cases; Rechargeable batteries; Batteries for mobile 
telephones; Battery chargers for cellular phones; 
headsets; USB cables for cellphones; smartphone 
software applications, downloadable; Stands adapted 
for mobile phones.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الهواتــف الذكيــة؛ الهواتــف النقالــة؛ أغطيــة الهواتــف المحمولــة؛ 
بطاريــات قابلــة للشــحن؛ بطاريــات للهواتــف النقالــة؛ شــواحن 
ي  �ب إس  يــو  كبــالت  ســماعات؛  الخلويــة؛  للهواتــف  البطاريــات 
ــة  ــة، قابل ــف الذكي ــج الهوات ــات برام ــة؛ تطبيق ــف المحمول للهوات

ــة. ــف النقال ــة للهوات ــل مكيف ــل؛ حوام ي ف للترف

 

Date: 20/09/2021  التاريخ :20/09/2021

Trademark No.:41347 العالمة التجارية رقم :  41347

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Flen Health Group S.A.  .ف هيلث غروب إس.إيه بإسم :  فل�ي

Applicant Address29: , rue Henri Koch, 4354 Esch-
sur-Alzette, LUXEMBOURG 

 ، ي
ي كوش، 4354 إيش-سور-ألزيىت العنوان :  29، رو هيرف

لوكسمبورغ  

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Pharmaceutical and medical preparations; sanitary 
preparations for medical use; dermatological 
preparations; pharmaceutical preparations for wound 
and skin care; antiseptic preparations for wound 
care; pharmaceutical and sanitary preparations for 
the pharmaceutical or sanitary treatment of the 
skin, of itches and of burns and other skin wounds; 
pharmaceutical, medical and sanitary preparations for 
the topical treatment of acute and chronic wounds; 
medical cleansers for skin and wounds; dietetic 
substances for medical use; plasters, materials for 
dressings; wound dressings; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صحيــة  ات  مســتح�ف والطبيــة؛  الصيدالنيــة  ات  المســتح�ف  
ات  المســتح�ف جلديــة؛  ات  مســتح�ف ؛  ي الطــىب لالســتخدام 
ات مطهــرة  والجلــد؛ مســتح�ف بالجــروح  للعنايــة  الصيدالنيــة 
ــالج  ــة للع ــة والصحي ات الصيدالني ــتح�ف ــروح؛ المس ــة بالج للعناي
ي أو الصحــي للجلــد والحكــة والحــروق والجــروح الجلدية 

الصيــدال�ف
ــالج  ــة للع ــة والصحي ــة والطبي ات الصيدالني ــتح�ف ــرى؛ المس االأخ
ة  ــرش ــة للب ــات طبي ــة؛ منظف ــادة والمزمن ــروح الح ــي للج الموضع
ــواد  ــات وم ؛ اللصق ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس ــواد غذائي ــروح؛ م والج
ــادة  ب ات الإ ــتح�ف ــرات؛ مس ــروح؛ مطه ــادات الج ــادات؛ ضم الضم
ومبيــدات  فطريــات  مبيــدات  الضــارة،  والحيوانــات  ات  الحــرش

أعشــاب.
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Date: 20/09/2021  التاريخ :20/09/2021

Trademark No.:41348 العالمة التجارية رقم :  41348

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Flen Health Group S.A.  .ف هيلث غروب إس.إيه بإسم :  فل�ي

Applicant Address29: , rue Henri Koch, 4354 Esch-
sur-Alzette, LUXEMBOURG 

 ، ي
ي كوش، 4354 إيش-سور-ألزيىت العنوان :  29، رو هيرف

لوكسمبورغ  

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Cosmetics; cosmetic preparations for skin care; soaps; 
perfumery; essential oils; sun creams; sunscreen 
preparations; non-medicated dermatological creams.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة؛  ات تجميــل للعنايــة بالبــرش ات تجميــل؛ مســتح�ف  مســتح�ف
الشــمس؛  كريمــات  عطريــة؛  زيــوت  عطريــة؛  مــواد  صابــون؛ 
ــة. ــة غــري طبي ــة مــن الشــمس؛ كريمــات جلدي ات الوقاي مســتح�ف

 

Date: 20/09/2021  التاريخ :20/09/2021

Trademark No.:41349 العالمة التجارية رقم :  41349

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: ERTUGRUL CENG?Z  ف بإسم :  إرتوغرول سينغري

Applicant Address: F?RUZKOY MAH. OKUL CAD. 
DEVR?M SOK. NO:18/2 S?SL?/ TURK?YE 

 2/18 : وزكوي ماه. أوكول كاد. ديفريم سوك. نمرب العنوان :  فري
/ تركيا   سيسىي

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ــن)  ــول )لوش ــل، غس ات تجمي ــتح�ف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي عط

للشــعر، منظفــات أســنان. 
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Date: 20/09/2021  التاريخ :20/09/2021

Trademark No.:41350 العالمة التجارية رقم :  41350

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: The Coca-Cola Company  ي
بإسم :  ذا كوكا - كوال كومبىف

Applicant Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, 
Georgia 30313, United States of America 

العنوان :  وان كوكا-كوال بالزا، أتالنتا، جيورجيا 30313، الواليات 
المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports 
drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates 
and powders for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ب والميــاه المنكهــة والميــاه  وبــات وتحديــدا ميــاه الــرش المرش
الكحوليــة  غــري  وبــات  المرش مــن  هــا  وغري والغازيــة  المعدنيــة 
ــات  وب ــة ومرش ــات الطاق وب ــة ومرش ــات الخفيف وب ــدا المرش وتحدي
وعصائــر  الفواكــه  مــن  المســتخلصة  وبــات  المرش ؛  ف الرياضيــ�ي
وبــات  بــة و مركــزات و مســاحيق لتحضــري المرش الفواكــه؛ أ�ش
وبات  وتحديــدا الميــاه المنكهــة والميــاه المعدنيــة والغازيــة والمرش
وبــات  ف والمرش وبــات الرياضيــ�ي وبــات الطاقــة ومرش الخفيفــة ومرش

ــه.  ــر الفواك ــه وعصائ ــن الفواك ــتخلصة م المس

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41351 العالمة التجارية رقم :  41351

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: ESLAB KAHVE GIDA SANAYi VE 
TiCARET ANONiM SiRKETi 

ي 
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

بإسم :  إيسالب كاهفي جيدا ساناي �ف

Applicant Address: ADNAN KAHVECi MH. SUMER 
CD. N.3/1 BEYLiKDUZU, ISTANBUL, Turkey 

العنوان :  عدنان قهوجي ماه، سومري كاد رقم 1/3 بيلك دوزو، 
إسطنبول، تركيا  

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Services for providing food and drink; Temporary 
accommodation; reservation of temporary 
accommodation; rental of rooms for wedding 
ceremonies; providing rooms for conferences and 
various meetings; Day-nurseries (crèches); Boarding for 
animals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــز  ــت؛ حج ــواء المؤق ي ــات؛ االإ وب ــة والمرش ــري االأطعم ــات توف خدم
ــري  ــاف؛ توف ــالت الزف ــرف لحف ــري غ ــت؛ تأج ــواء المؤق ي ــن االإ أماك
الحضانــة  دور  المختلفــة؛  واالجتماعــات  للمؤتمــرات  قاعــات 

النهاريــة )دور الحضانــة)؛ إيــواء الحيوانــات 
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Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41352 العالمة التجارية رقم :  41352

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: MVH I, INC. 
ي أتش آي، إنك 

بإسم :  أم �ف

Applicant Address90:  STATE STREET SUITE 700, 
OFFICE 40 - ALBANY, NEW YORK 12207 

، نويورك  ي
العنوان :  90 شارع ستييت سويت 700، مكتب 40 ألبا�ف

  12207

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Nicotine-based liquid, namely, liquid nicotine used 
to fill electronic cigarettes; cartridges, also known 
as pods, sold filled with liquid nicotine for electronic 
cigarettes; electronic cigarette liquids, namely, 
chemical flavorings in liquid form used to fill electronic 
cigarettes including filling electronic cartridges, 
also known as pods; cartridges, also known as pods, 
sold filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; electronic 
smoking vaporizers, namely, electronic cigarettes; 
tobacco substitutes in liquid solution form other 
than for medical purposes for electronic cigarettes; 
smoker›s and vaper›s articles for electric and electronic 
cigarettes namely, cases for electronic cigarettes and 
electronic cigarette accessories and boxes for electronic 
cigarettes and electronic cigarette accessories 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف المســتخدم  ، باالخــص، ســائل النيكوتــ�ي ف ســائل اساســه النيكوتــ�ي
ايضــا  المعروفــة  خراطيــش،  ونيــة؛  االلكرت الســجائر  لتعبئــة 
للســجائر  ف  النيكوتــ�ي بســائل  معبئــة  تبــاع  ي 

الــىت ة،  بالحجــري
ــص،  ــة، باالخ وني ــجائر االلكرت ــاص بالس ــائل الخ ــة؛ الس وني االلكرت
لتعبئــة  المســتخدمة  الكيميائيــة عــى شــكل ســائل  المنكهــات 
ــة  ــش، المعروف ــة الخراطي ــك تعبئ ي ذل

ــا �ف ــة بم وني ــجائر االلكرت الس
ي تبــاع 

ة، الــىت ة؛ خراطيــش، المعروفــة ايضــا بالحجــري ايضــا بالحجــري
ونيــة؛  معبئــة ب المنكهــات الكيميائيــة الســائلة للســجائر االلكرت
ــص،  ــة، باالخ وني لكرت ف االإ ــ�ي ــرات التدخ ــة؛ مبخ وني ــجائر االلكرت الس
ــول ســائل  ــكل محل ــغ عــى ش ــل التب ونيــة؛ بدائ الســجائر االلكرت
ونيــة؛ أدوات  غــري المســتخدمة لغايــات طبيــة للســجائر االلكرت
ونيــة  ف ومســتخدمي المــرذاذ للســجائر الكهربائيــة وااللكرت المدخنــ�ي
ونيــة و اكسســوارات الســجائر  باالخــص، علــب الســجائر االلكرت
اكسســوارات  و  ونيــة  االلكرت الســجائر  وصناديــق  ونيــة  االلكرت

ونيــة  الســجائر االلكرت
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Vape بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41353 العالمة التجارية رقم :  41353

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: MVH I, INC.  ي أتش آي، إنك
بإسم :  أم �ف
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Applicant Address90:  STATE STREET SUITE 700, 
OFFICE 40 - ALBANY, NEW YORK 12207 

، نويورك  ي
العنوان :  90 شارع ستييت سويت 700، مكتب 40 ألبا�ف

  12207

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Retail store services featuring tobacco products, 
nicotine-based liquid, liquid nicotine used to fill 
electronic cigarettes, pods filled with liquid nicotine 
for electronic cigarettes, electronic cigarette liquids, 
chemical flavorings in liquid form used to fill electronic 
cigarettes, pods filled with chemical flavorings in 
liquid form for electronic cigarettes, electronic 
cigarettes, electronic smoking vaporizers, electronic 
cigarettes, tobacco substitutes in liquid solution 
form for electronic cigarettes, smoker›s and vaper›s 
articles for electric and electronic cigarettes, cases for 
electronic cigarettes, electronic cigarette accessories, 
boxes for electronic cigarettes and electronic cigarette 
accessories, clothing, hats, hoodies, pants, shirts, 
shorts, sports caps and hats, sweatshirts,  t-shirts, food, 
and beverages; retail department store services; on-line 
retail and wholesale store services featuring tobacco 
products, nicotine-based liquid, liquid nicotine used to 
fill electronic cigarettes, pods filled with liquid nicotine 
for electronic cigarettes, electronic cigarette liquids, 
chemical flavorings in liquid form used to fill electronic 
cigarettes, pods filled with chemical flavorings in liquid 
form for electronic cigarettes, electronic cigarettes, 
electronic smoking vaporizers, electronic cigarettes, 
tobacco substitutes in liquid solution form for electronic 
cigarettes, smoker›s and vaper›s articles for electric and 
electronic cigarettes, cases for electronic cigarettes, 
electronic cigarette accessories, boxes for electronic 
cigarettes and electronic cigarette accessories, 
clothing, hats, hoodies, pants, shirts, shorts, sports 
caps and hats, sweatshirts, t-shirts, food and beverages; 
on-line retail department store services; advertising, 
marketing and promotion services; on-line advertising 
and marketing services; digital advertising services; 
advertising and marketing services provided by means 
of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine optimization and 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and other forms of passive, 
sharable or viral communications channels; event 
planning and management for marketing, branding, 
promoting and advertising 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ ،  ــات التب ــرض منتج ي تع

ــىت ــة ال ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج خدم
ــجائر  ــلء الس ــتخدم لم ــائل المس ، الس ف ــ�ي ــه النيكوت ــائل أساس س
ونية،  لكرت ف الســائل للســجائر االإ ونيــة ، قــرون مليئــة بالنيكوت�ي لكرت االإ
ونيــة، منكهــات كيميائيــة عــى شــكل ســوائل  لكرت ســوائل الســجائر االإ
ــوءة بالنكهــات  ــة، قــرون ممل وني لكرت تســتخدم لمــلء الســجائر االإ
ســجائر  ونيــة،  لكرت االإ للســجائر  ســائل  شــكل  عــى  الكيميائيــة 
ونيــة،  ونيــة، ســجائر إلكرت لكرت ف االإ ونيــة، مبخــرات التدخــ�ي إلكرت
ي هــي عــى شــكل محلــول ســائل للســجائر 

بدائــل التبــغ اللــىت
ونيــة  لكرت االإ الســجائر  وأغــرض  ف  التدخــ�ي أغــراض  ونيــة،  لكرت االإ
ونيــة ؛ علــب  ونيــة، اكسســوارات الســجائر االلكرت لكرت والســجائر االإ
ونيــة ومســتلزمات  لكرت ونيــة؛ علــب للســجائر االإ لكرت للســجائر االإ
�اويــل؛  هوديــز؛  قبعــات؛  مالبــس؛  ونيــة؛  لكرت االإ الســجائر 
ــان  ــوزات؛ قمص ــة؛ بل ــات رياضي ة؛ قبع ــري ــل قص ــان؛ �اوي قمص
البيــع  متاجــر  خدمــات  وبــات؛  مرش و  أطعمــة  كــم؛  نصــف 
نــت  نرت بالتجزئــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة والجملــة عــرب االإ
ــائل  ، الس ف ــ�ي ــه النيكوت ــائل أساس ــغ؛ س ــات التب ــرض منتج ي تع

ــىت ال
ف  ونيــة ، قــرون مليئــة بالنيكوتــ�ي لكرت المســتخدم لمــلء الســجائر االإ
ونيــة،  لكرت ونيــة، ســوائل الســجائر االإ لكرت الســائل للســجائر االإ
ــجائر  ــلء الس ــتخدم لم ــوائل تس ــكل س ــى ش ــة ع ــات كيميائي منكه
ونيــة، قــرون مملــوءة بالنكهــات الكيميائيــة عــى شــكل ســائل  لكرت االإ
ف  التدخــ�ي مبخــرات  ونيــة،  إلكرت ســجائر  ونيــة،  لكرت االإ للســجائر 
ي هــي عــى 

ونيــة، بدائــل التبــغ اللــىت ونيــة، ســجائر إلكرت لكرت االإ
ف  ونيــة، أغــراض التدخــ�ي لكرت شــكل محلــول ســائل للســجائر االإ
ونيــة، اكسســوارات  لكرت ونيــة والســجائر االإ لكرت وأغــرض الســجائر االإ
ونيــة؛ علــب للســجائر  لكرت ونيــة ؛ علــب للســجائر االإ الســجائر االلكرت
ــة؛ مالبــس؛ قبعــات؛  وني لكرت ــة ومســتلزمات الســجائر االإ وني لكرت االإ
ــة؛  ــات رياضي ة؛ قبع ــري ــل قص ــان؛ �اوي ــل؛ قمص ــز؛ �اوي هودي
وبــات، خدمــات  بلــوزات؛ قمصــان نصــف كــم؛ أطعمــة و مرش
عــالن والتســويق  نــت؛ خدمــات االإ نرت متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب االإ
ــات  ــت؛ خدم ن نرت ــرب االإ ــويق ع ــالن والتس ع ــات االإ ــج؛ خدم وي والرت
هــا  ي يتــم توفري

عــالن والتســويق الــىت عــالن الرقمــي؛ خدمــات االإ االإ
ــا  ة، وبم ــا�ش ــري المب ــويقية غ ــاالت التس ــائل االتص ــق وس ــن طري ع
ــث  ــركات البح ف مح ــ�ي ــي، تحس ــل االجتماع ــائل التواص ــك وس ي ذل

�ف
عــرب  التســويق  التســويق،  عــن  معلومــات  توفــري  والتســويق، 
ــا  ه ــن ، وغري ــول؛ والتدوي ــف المحم ــرب الهات ــويق ع ــت؛ التس ن نرت االإ
ي هــي 

مــن أشــكال قنــوات االتصــال القابلــة للمشــاركة أو الــىت
�يعــة االنتشــار؛ التخطيــط وإدارة فعاليــات التســويق والعالمــات 

ــالن  ع ــج واالإ وي ــة والرت التجاري
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Goods/Services:
Nicotine-based liquid, namely, liquid nicotine used to 
fill electronic cigarettes; cartridges, also known as pods, 
sold filled with liquid nicotine for electronic cigarettes; 
electronic cigarette liquids, namely, chemical flavorings 
in liquid form used to fill electronic cigarettes including 
filling electronic cartridges, also known as pods; 
cartridges, also known as pods, sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic smoking vaporizers, 
namely, electronic cigarettes; tobacco substitutes in 
liquid solution form other than for medical purposes 
for electronic cigarettes; smoker›s and vaper›s articles 
for electric and electronic cigarettes namely, cases 
for electronic cigarettes and electronic cigarette 
accessories and boxes for electronic cigarettes and 
electronic cigarette accessories 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف المســتخدم  ، باالخــص، ســائل النيكوتــ�ي ف ســائل اساســه النيكوتــ�ي
ايضــا  المعروفــة  خراطيــش،  ونيــة؛  االلكرت الســجائر  لتعبئــة 
للســجائر  ف  النيكوتــ�ي بســائل  معبئــة  تبــاع  ي 

الــىت ة،  بالحجــري
ــص،  ــة، باالخ وني ــجائر االلكرت ــاص بالس ــائل الخ ــة؛ الس وني االلكرت
لتعبئــة  المســتخدمة  الكيميائيــة عــى شــكل ســائل  المنكهــات 
ــة  ــش، المعروف ــة الخراطي ــك تعبئ ي ذل

ــا �ف ــة بم وني ــجائر االلكرت الس
ي تبــاع 

ة، الــىت ة؛ خراطيــش، المعروفــة ايضــا بالحجــري ايضــا بالحجــري
ونيــة؛  معبئــة ب المنكهــات الكيميائيــة الســائلة للســجائر االلكرت
ــص،  ــة، باالخ وني لكرت ف االإ ــ�ي ــرات التدخ ــة؛ مبخ وني ــجائر االلكرت الس
ــول ســائل  ــكل محل ــغ عــى ش ــل التب ونيــة؛ بدائ الســجائر االلكرت
ونيــة؛ أدوات  غــري المســتخدمة لغايــات طبيــة للســجائر االلكرت
ونيــة  ف ومســتخدمي المــرذاذ للســجائر الكهربائيــة وااللكرت المدخنــ�ي
ونيــة و اكسســوارات الســجائر  باالخــص، علــب الســجائر االلكرت
اكسســوارات  و  ونيــة  االلكرت الســجائر  وصناديــق  ونيــة  االلكرت

ونيــة  الســجائر االلكرت
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Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
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Goods/Services:
Retail store services featuring tobacco products, 
nicotine-based liquid, liquid nicotine used to fill 
electronic cigarettes, pods filled with liquid nicotine 
for electronic cigarettes, electronic cigarette liquids, 
chemical flavorings in liquid form used to fill electronic 
cigarettes, pods filled with chemical flavorings in 
liquid form for electronic cigarettes, electronic 
cigarettes, electronic smoking vaporizers, electronic 
cigarettes, tobacco substitutes in liquid solution 
form for electronic cigarettes, smoker›s and vaper›s 
articles for electric and electronic cigarettes, cases for 
electronic cigarettes, electronic cigarette accessories, 
boxes for electronic cigarettes and electronic cigarette 
accessories, clothing, hats, hoodies, pants, shirts, 
shorts, sports caps and hats, sweatshirts,  t-shirts, food, 
and beverages; retail department store services; on-line 
retail and wholesale store services featuring tobacco 
products, nicotine-based liquid, liquid nicotine used to 
fill electronic cigarettes, pods filled with liquid nicotine 
for electronic cigarettes, electronic cigarette liquids, 
chemical flavorings in liquid form used to fill electronic 
cigarettes, pods filled with chemical flavorings in liquid 
form for electronic cigarettes, electronic cigarettes, 
electronic smoking vaporizers, electronic cigarettes, 
tobacco substitutes in liquid solution form for electronic 
cigarettes, smoker›s and vaper›s articles for electric and 
electronic cigarettes, cases for electronic cigarettes, 
electronic cigarette accessories, boxes for electronic 
cigarettes and electronic cigarette accessories, 
clothing, hats, hoodies, pants, shirts, shorts, sports 
caps and hats, sweatshirts, t-shirts, food and beverages; 
on-line retail department store services; advertising, 
marketing and promotion services; on-line advertising 
and marketing services; digital advertising services; 
advertising and marketing services provided by means 
of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine optimization and 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and other forms of passive, 
sharable or viral communications channels; event 
planning and management for marketing, branding, 
promoting and advertising 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــغ ،  ــات التب ــرض منتج ي تع

ــىت ــة ال ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج خدم
ــجائر  ــلء الس ــتخدم لم ــائل المس ، الس ف ــ�ي ــه النيكوت ــائل أساس س
ونية،  لكرت ف الســائل للســجائر االإ ونيــة ، قــرون مليئــة بالنيكوت�ي لكرت االإ
ونيــة، منكهــات كيميائيــة عــى شــكل ســوائل  لكرت ســوائل الســجائر االإ
ــوءة بالنكهــات  ــة، قــرون ممل وني لكرت تســتخدم لمــلء الســجائر االإ
ســجائر  ونيــة،  لكرت االإ للســجائر  ســائل  شــكل  عــى  الكيميائيــة 
ونيــة،  ونيــة، ســجائر إلكرت لكرت ف االإ ونيــة، مبخــرات التدخــ�ي إلكرت
ي هــي عــى شــكل محلــول ســائل للســجائر 

بدائــل التبــغ اللــىت
ونيــة  لكرت االإ الســجائر  وأغــرض  ف  التدخــ�ي أغــراض  ونيــة،  لكرت االإ
ونيــة ؛ علــب  ونيــة، اكسســوارات الســجائر االلكرت لكرت والســجائر االإ
ونيــة ومســتلزمات  لكرت ونيــة؛ علــب للســجائر االإ لكرت للســجائر االإ
�اويــل؛  هوديــز؛  قبعــات؛  مالبــس؛  ونيــة؛  لكرت االإ الســجائر 
ــان  ــوزات؛ قمص ــة؛ بل ــات رياضي ة؛ قبع ــري ــل قص ــان؛ �اوي قمص
البيــع  متاجــر  خدمــات  وبــات؛  مرش و  أطعمــة  كــم؛  نصــف 
نــت  نرت بالتجزئــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة والجملــة عــرب االإ
، ا الســائل  ف ي تعــرض منتجــات التبــغ؛ ســائل أساســه النيكوتــ�ي

الــىت
ف  ونيــة ، قــرون مليئــة بالنيكوتــ�ي لكرت المســتخدم لمــلء الســجائر االإ
ونيــة،  لكرت ونيــة، ســوائل الســجائر االإ لكرت الســائل للســجائر االإ
ــجائر  ــلء الس ــتخدم لم ــوائل تس ــكل س ــى ش ــة ع ــات كيميائي منكه
ونيــة، قــرون مملــوءة بالنكهــات الكيميائيــة عــى شــكل ســائل  لكرت االإ
ف  التدخــ�ي مبخــرات  ونيــة،  إلكرت ســجائر  ونيــة،  لكرت االإ للســجائر 
ي هــي عــى 

ونيــة، بدائــل التبــغ اللــىت ونيــة، ســجائر إلكرت لكرت االإ
ف  ونيــة، أغــراض التدخــ�ي لكرت شــكل محلــول ســائل للســجائر االإ
ونيــة، اكسســوارات  لكرت ونيــة والســجائر االإ لكرت وأغــرض الســجائر االإ
ونيــة؛ علــب للســجائر  لكرت ونيــة ؛ علــب للســجائر االإ الســجائر االلكرت
ــة؛ مالبــس؛ قبعــات؛  وني لكرت ــة ومســتلزمات الســجائر االإ وني لكرت االإ
ــة؛  ــات رياضي ة؛ قبع ــري ــل قص ــان؛ �اوي ــل؛ قمص ــز؛ �اوي هودي
وبــات، خدمــات  بلــوزات؛ قمصــان نصــف كــم؛ أطعمــة و مرش
عــالن والتســويق  نــت؛ خدمــات االإ نرت متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب االإ
ــات  ــت؛ خدم ن نرت ــرب االإ ــويق ع ــالن والتس ع ــات االإ ــج؛ خدم وي والرت
هــا  ي يتــم توفري

عــالن والتســويق الــىت عــالن الرقمــي؛ خدمــات االإ االإ
ــا  ة، وبم ــا�ش ــري المب ــويقية غ ــاالت التس ــائل االتص ــق وس ــن طري ع
ــث  ــركات البح ف مح ــ�ي ــي، تحس ــل االجتماع ــائل التواص ــك وس ي ذل

�ف
عــرب  التســويق  التســويق،  عــن  معلومــات  توفــري  والتســويق، 
ــا  ه ــن ، وغري ــول؛ والتدوي ــف المحم ــرب الهات ــويق ع ــت؛ التس ن نرت االإ
ي هــي 

مــن أشــكال قنــوات االتصــال القابلــة للمشــاركة أو الــىت
�يعــة االنتشــار؛ التخطيــط وإدارة فعاليــات التســويق والعالمــات 

ــالن  ع ــج واالإ وي ــة والرت التجاري
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41361 العالمة التجارية رقم :  41361

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس.إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel 
2000, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers› articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك ورق 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ــجائر، الغالي الس
ي يتــم تســخينها 

أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ الــىت
ــغ  ــجائر أو التب ف الس ــخ�ي ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه وني ــزة إلكرت ، أجه
ف  ف لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــ�ي مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــ�ي
ف  ــ�ي ــزة التدخ ــة؛ أجه وني ــجائر االلكرت ي الس

ــتخدمة �ف ــائل المس الس
ــل  ــة كبدائ وني ــجائر االلكرت ــة؛ الس وني لكرت ــجائر االإ ؛ الس ي

و�ف ــرت لك االإ
ف  ونيــة الستنشــاق النيكوتــ�ي لكرت عــن الســجائر التقليديــة؛ االأجهــزة االإ
ف ، منتجــات  المحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنــ�ي
ونيــة؛  لكرت ف للســجائر االإ التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ــة  ي الفئ

ــة، �ف ــابقا المتضمن ــورة س ــات المذك ــوازم للمنتج ــع ول قط
ضافــة إىل  طفــاء الســجائر المســخنة والســيجار باالإ 34 واالأجهــزة الإ
عــادة  ونيــة القابلــة الإ لكرت أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر االإ

الشــحن. 

كوازي )االأزرق الفاتح)  ف الرت اطات خاصة:الحماية باللون�ي اشرت
 واالأسود

عدم الحماية عى TECHNOLOGY CONTROL HEAT بمعزل عن 
العالمة
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

  
 

Date: 22/09/2021  التاريخ :22/09/2021

Trademark No.:41366 العالمة التجارية رقم :  41366

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: La Mirage International Trading 
Company 

ناشيونال التجارية اج انرت كة المري بإسم :  �ش

Applicant Address: Gaza sand Al-Nasr Street       �العنوان :  غزه الرمال شارع الن

Applicant for Correspondence : Gaza sand Al-Nasr 
Street

عنوان التبليغ  : غزه الرمال شارع الن�
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chocolate, Biscuits, Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confectionery; 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  والقهــوة  وبســكويت  شــوكوالتة 
ات  االصطناعيــة ، االرز ، التابيــوكا والســاغو ، ، الدقيق والمســتح�ف
ف والفطائــر والحلويــات ، الحلويــات  المصنوعــة مــن الحبــوب ، الخــرب
ــحوق  ة ومس ــري ــود ، الخم ــل االس ــل والعس ــل النح ــة ، عس المثلج
ف ، الملــح ، الخــردل ، الخــل والصلصــات ، )التوابــل ) ،  الخبــري

ــج ــارات ، الثل البه

  

 

Date: 22/09/2021  التاريخ :22/09/2021

Trademark No.:41368 العالمة التجارية رقم :  41368

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Logan Investment and Consumer 
Goods Company, a private shareholding 

كة لوجان لالستثمار والسلع االستهالكيه  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Shorfa, 
Al-Sham Building, next to Eiffel Sweets 

فة عمارة الشام بجانب حلويات ايفل   ة الرش العنوان :  رام الله البري

295

296



246

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence :      Adv  Nadia 
Al-Zaghal, Al-Quds Al-Ram, Zaghloul Building, 
Jawwal 0599877669             

عنوان التبليغ  :  المحامية نادية الزغل القدس الرام عمارة زغلول جوال 
/0599877669  ص.ب 3819                     

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars , Cafes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم ،  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت المقاهي ، الكافتري

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

 

Date: 22/09/2021  التاريخ :22/09/2021

Trademark No.:41369 العالمة التجارية رقم :  41369

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Logan Investment and Consumer 
Goods Company, a private shareholding  , 

كة لوجان لالستثمار والسلع االستهالكيه مساهمه  بإسم :  �ش
خصوصيه 

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Shorfa, 
Al-Sham Building, next to Eiffel Sweets 

فة عمارة الشام بجانب حلويات ايفل   ة الرش العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence : Adv  Nadia Al-
Zaghal, Al-Quds Al-Ram, Zaghloul Building, 
Jawwal 0599877669 

عنوان التبليغ  : المحامية نادية الزغل القدس الرام عمارة زغلول جوال 
0599877669 ص.ب 3819 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants , 
Restaurants (Self-service) , Snack-bars , Cafes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم  ويــد بالطعــام والــرش ف يــات ، الرت المقاهــي ، الكافتري
، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 

  

 

Date: 22/09/2021  التاريخ :22/09/2021

Trademark No.:41371 العالمة التجارية رقم :  41371

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Al-Sayed Company for Foodstuff, 
Import and Export Trading 

اد والتصدير التجارية  كة السيد للمواد الغذائية واالستري بإسم :  �ش

297
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Hebron - Bab Al-Zawia - Mr. 
Coffee 

العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد  

Applicant for Correspondence : Lawyer Mahmoud 
Ramadan _ Nablus PO Box 677 Telephone 
0598648320 

عنوان التبليغ  : المحامي محمود رمضان _ نابلس _ ص.ب 677 _ تلفون 
 0598648320

ف فلسط�ي

Goods/Services:
charcoal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم 

  

 

Date: 22/09/2021  التاريخ :22/09/2021

Trademark No.:41372 العالمة التجارية رقم :  41372

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name:  Al-Khalid Electronic Cigarette 
Trading Company 

ونية كة الخالد لتجارة السجائر االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address:  Hebron Guards, Eternal River 
Building, 1st floor    

العنوان :   الخليل الحرس عمارة النهر الخالد ط1     

Applicant for Correspondence :  Adv Muhammad 
Shehatit Ramallah Al-Balou’ Building, Mall 
of Palestine, First Building, 6th Floor, Mobile 
0598031833   

عنوان التبليغ  : المحامي محمد شحاتيت رام الله البالوع عمارة مول  
المبىف االأول ط 6 جوال 0598031833

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cutters (cigar), Tobacco pipes, cigarettes, cigarillos, 
retteholders(mouthpieces for-), cigar holders, 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes, tobacco jars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف تبــغ/ ســجائر/ سيجاريلو)ســيجار رفيــع)/  قطاعــات ســيجار/ غاليــ�ي
فوهــات لمباســم الســيجار/ مباســم ســيجار/ ســجائر تحتــوي عــى 

بدائــل تبــغ ليســت لغايــات طبيــة/ أوعيــة تبــغ 

 

Date: 23/09/2021  التاريخ :23/09/2021

Trademark No.:41374 العالمة التجارية رقم :  41374

299

300



248

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: yassir mofeed ahmad abu baker  بإسم :  يا� مفيد احمد ابو بكر

Applicant Address: jenin - roundabout yahya 
ayyash - hweiti building -3rd floor    

ف - دوار يحىي عياش - عمارة الحويطي - ط 3  العنوان :  ]جن�ي
جوال : 0569056932    

Applicant for Correspondence : jenin - 
roundabout yahya ayyash - hweiti building -3rd 
floor 

ف - دوار يحىي عياش - عمارة الحويطي - ط 3  عنوان التبليغ  : ]جن�ي
جوال : 0569056932

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Servieces for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات  خدمات توفري االطعمة و المرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة crepe  بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 23/09/2021  التاريخ :23/09/2021

Trademark No.:41376 العالمة التجارية رقم :  41376

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: NAFEZ MOHAMMED HUSEEN  
HASOUN 

ف  حسون  بإسم :  نافز محمد حس�ي

Applicant Address: Nablus, Sufyan Street / Al-
Quqa Building. Mobile: 0599314802 Email: lolo.
hass2050@gmail.com 

العنوان :  شارع   سفيان  / عمارة القوقا     .  جوال : 
hass2050@com.gmail  : 0599314802  ايميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
After-shave lotions     Aromatics [essential oils]    Creams 
(Skin whitening—)Creams for leather_ Hair dyes Hair 
lotions Hair spray . Lotions for cosmetic purposes . 
Make-up powder. Make-up preparations Make-up 
removing preparations. Medicated soap . Perfumes. 
Shampoos. Skin care (Cosmetic preparations for—). 
Sunscreen preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غســول لوشــن مــا بعــد الحالقــة ، عطــور زيــوت عطريــة كريمــات 
ة . اصبــاغ للشــعر غســوالت  تجميليــة _ كريمــات تبيــض البــرش
ــراض  ــن الغ ــوالت لوش ــعر ، غس اي للش ــرب ــعر / رذاذ ش ــن للش لوش
ات  ات تجميــل . مســتح�ف التجميــل ، مســاحيق تجميــل . مســتح�ف
ات  ي .شــامبو ، مســتح�ف ازالــة المكيــاج . عطــور صابــون طــىب

ــمس  ــن الش ــة م ات الوقاي ــتح�ف ة .مس ــرش ــة بالب ــل العناي تجمي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة COSMETICS بمعزل عن  اشرت
العالمة
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 23/09/2021  التاريخ :23/09/2021

Trademark No.:41377 العالمة التجارية رقم :  41377

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Aquis Hairsciences Inc.  ف انك ساينسري بإسم :  اكويس هري

Applicant Address621:  Sansome Street, San 
Francisco, CA  94111, USA 

يت ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  العنوان :  621 سانسوم سرت
94111، الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hair care preparations, namely, hair shampoos, hair 
conditioners, dry hair shampoos, hair detangles, hair 
sprays, hair mist, hair mousse, hair gels, hair foams, hair 
creams, hair lotions, hair wax, hair oils, hair moisturizers, 
hair pomades, hair rinses, hair nourishers, hair serums, 
hair relaxers, hair shine enhancer preparations, hair 
color preparations, namely, hair color, hair dyes, hair 
tints, hair frosts, hair lighteners, hair lightening bleach, 
hair color removers, hair coloring rinse, and hair 
bleaching preparations, and hair repair preparations, 
namely, hair repair sprays, hair repair mist, hair repair 
mousse, hair repair gels, hair repair foams, hair repair 
creams, hair repair lotions, hair repair wax, hair repair 
oil, hair repair moisturizers, hair repair pomades, hair 
repair rinses, hair repair nourishers, hair repair serums, 
and hair repair relaxers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدا شــامبو الشــعر، بالســم  ــة بالشــعر وتحدي ات العناي مســتح�ف
المجعــد،  الشــعر  شــامبو  الجــاف،  الشــعر  شــامبو  الشــعر، 
الشــعر،  جــل  الشــعر،  مــوس  الشــعر،  رذاذ  الشــعر،  بخــاخ 
رغــوات الشــعر، غســوالت الشــعر التجميليــة، شــمع الشــعر، 
ات تصفيــف الشــعر،  زيــوت الشــعر، مرطبــات الشــعر، مســتح�ف
الشــعر،  تغذيــة  ات  مســتح�ف الشــعر،  شــطف  ات  مســتح�ف
ات زيــادة بريــق  أمصــال الشــعر، مرخيــات الشــعر، مســتح�ف
ــعر،  ــات الش ــدا ملون ــعر وتحدي ــن الش ات تلوي ــتح�ف ــعر، مس الش
ــعر،  ــقري الش ــات تش ــعر، صبغ ــات الش ــعر، مموج ــات الش صبغ
الشــعر،  وتبييــض  تفتيــح  صبغــات  الشــعر،  تفتيــح  صبغــات 
ــوان  ــطف ال ات ش ــتح�ف ــعر، مس ــوان الش ــة ال ات ازال ــتح�ف مس
اصــالح  ات  مســتح�ف الشــعر،  تبييــض  ات  مســتح�ف الشــعر، 
ــة  ــف، رذاذ تقوي ــعر الضعي ــة الش ــوش تقوي ــدا رش ــعر وتحدي الش
ــة  ــل تقوي ــف، ج ــعر الضعي ــة الش ــوس تقوي ــف، م ــعر الضعي الش
الشــعر الضعيــف، رغــوات تقويــة الشــعر، كريمــات تقويــة الشــعر 
الضعيــف، غســوالت تقويــة الشــعر، شــمع تقويــة الشــعر، زيــوت 
ــة  ــة لتقوي ــواد هالمي ــعر، م ــة الش ــات تقوي ــعر، مرطب ــة الش تقوي
ات  ات شــطف مــواد تقويــة الشــعر، مســتح�ف الشــعر، مســتح�ف
ــة الشــعر، مــواد  ــة الشــعر الضعيــف، امصــال تقوي ــة وتقوي تغذي

ــعر  ــس الش ــة وتملي تقوي
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HAIR بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 21/09/2021  التاريخ :21/09/2021

Trademark No.:41378 العالمة التجارية رقم :  41378
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Aquis Hairsciences Inc.  ف انك ساينسري بإسم :  اكويس هري

Applicant Address621:  Sansome Street, San 
Francisco, CA  94111, USA 

يت ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  العنوان :  621 سانسوم سرت
94111، الواليات المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hair care preparations, namely, hair shampoos, hair 
conditioners, dry hair shampoos, hair detangles, hair 
sprays, hair mist, hair mousse, hair gels, hair foams, hair 
creams, hair lotions, hair wax, hair oils, hair moisturizers, 
hair pomades, hair rinses, hair nourishers, hair serums, 
hair relaxers, hair shine enhancer preparations, hair 
color preparations, namely, hair color, hair dyes, hair 
tints, hair frosts, hair lighteners, hair lightening bleach, 
hair color removers, hair coloring rinse, and hair 
bleaching preparations, and hair repair preparations, 
namely, hair repair sprays, hair repair mist, hair repair 
mousse, hair repair gels, hair repair foams, hair repair 
creams, hair repair lotions, hair repair wax, hair repair 
oil, hair repair moisturizers, hair repair pomades, hair 
repair rinses, hair repair nourishers, hair repair serums, 
and hair repair relaxers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدا شــامبو الشــعر، بالســم  ــة بالشــعر وتحدي ات العناي مســتح�ف
المجعــد،  الشــعر  شــامبو  الجــاف،  الشــعر  شــامبو  الشــعر، 
الشــعر،  جــل  الشــعر،  مــوس  الشــعر،  رذاذ  الشــعر،  بخــاخ 
رغــوات الشــعر، غســوالت الشــعر التجميليــة، شــمع الشــعر، 
ات تصفيــف الشــعر،  زيــوت الشــعر، مرطبــات الشــعر، مســتح�ف
الشــعر،  تغذيــة  ات  مســتح�ف الشــعر،  شــطف  ات  مســتح�ف
ات زيــادة بريــق  أمصــال الشــعر، مرخيــات الشــعر، مســتح�ف
ــعر،  ــات الش ــدا ملون ــعر وتحدي ــن الش ات تلوي ــتح�ف ــعر، مس الش
ــعر،  ــقري الش ــات تش ــعر، صبغ ــات الش ــعر، مموج ــات الش صبغ
الشــعر،  وتبييــض  تفتيــح  صبغــات  الشــعر،  تفتيــح  صبغــات 
ــوان  ــطف ال ات ش ــتح�ف ــعر، مس ــوان الش ــة ال ات ازال ــتح�ف مس
اصــالح  ات  مســتح�ف الشــعر،  تبييــض  ات  مســتح�ف الشــعر، 
ــة  ــف، رذاذ تقوي ــعر الضعي ــة الش ــوش تقوي ــدا رش ــعر وتحدي الش
ــة  ــل تقوي ــف، ج ــعر الضعي ــة الش ــوس تقوي ــف، م ــعر الضعي الش
الشــعر الضعيــف، رغــوات تقويــة الشــعر، كريمــات تقويــة الشــعر 
الضعيــف، غســوالت تقويــة الشــعر، شــمع تقويــة الشــعر، زيــوت 
ــة  ــة لتقوي ــواد هالمي ــعر، م ــة الش ــات تقوي ــعر، مرطب ــة الش تقوي
ات  ات شــطف مــواد تقويــة الشــعر، مســتح�ف الشــعر، مســتح�ف
ــة الشــعر، مــواد  ــة الشــعر الضعيــف، امصــال تقوي ــة وتقوي تغذي

ــعر  ــس الش ــة وتملي تقوي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة HAIRSCIENCE بمعزل  اشرت
عن العالمة

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41384 العالمة التجارية رقم :  41384

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Coalibel Company for 
Management Services and Investment, a private 
shareholding

كة كواليبل للخدمات  االدارية و االستثمارمساهمة  بإسم :  �ش
خصوصية 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Ramallah Birzeit Technopark                                        زيت تكنوبارك العنوان :  رام الله بري

Applicant for Correspondence : Adv Talal 
Dwaikat, Ramallah, Al-Balou’, Al-Mahsiri Building, 
5th floor, Mobile 0599663255

ي  عنوان التبليغ  : المحامي طالل دويكات رام الله البالوع عمارة المحسري
ط 5 جوال 0599663255

ف فلسط�ي

Goods/Services:
air conditioning apparatus installation and repair 
asphalting , building construction supervision ,  
building insulating , buildings cleaning of exterior 
surface , buildings cleaning of interior , burglar alarm 
installation and repai , burner maintenance and repair 
, cabinet making and repair , carpentry services , 
chimney sweeping , cleaning diaper , cleaning dry , 
cleaning of clothing , computer hardware(installation 
maintenance and repair , construction  , construction 
consultation ,construction information , damp proofing 
building , disinfecting ,doors and windows installation 
of , electric appliance installation and repair , elevator 
installation and repair , exterminating vermin other 
than for argiculture , fir alarm installation and repair , 
furniture maintenance , heating equipment intallation 
and repair , information repair , left installation and 
repair , masonry , office machines and equipment 
installation maintenance and repair , painting interior 
and exterior , paper hanging , plumbing , pump repair  , 
rat extreminating , scaffolding , windows cleaning  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اف  ، اال�ش فيــت  ف الرت  ، الهــواء  تكييــف  تركيــب و اصــالح أجهــزة 
ــة  ــف الســطوح الخارجي ي ، تنظي

ــا�ف ي ، عــزل المب
ــا�ف عــى انشــاء المب

ــب و اصــالح أجهــزة  ي مــن الداخــل ، تركي
ــا�ف ــف المب ي ، تنظي

ــا�ف للمب
نــذار ضــد الرقــة ، اصــالح و صيانــة المواقــد نجــارة و اصــالح  االإ
ــد  ــف البل ــف المداخــن ، تنظي ــا ، خدمــات النجــارة ، تنظي الموبيلي
المضلــع ، التنظيــف الجــاف ، تنظيــف المالبــس تركيــب و صيانــة و 
اصــالح أجهــزة الكمبيوتــر ، االنشــاء ، استشــارات متعلقــة بالبنــاء ، 
ي لمنــع الرطوبــة ، التطهــري 

معلومــات عــن االنشــاء ، معالجــة المبــا�ف
مــن الجراثيــم ، تركيــب االأبــواب و النوافــذ ، تركيــب و اصــالح 
ات  االأجهــزة الكهربائيــة ، تركيــب و اصــالح المصاعــد ، إبــادة الحــرش
ــالح  ــب و اص ــة ، تركي ــال الزراع ــري مج ي غ

ــارة �ف ــات الض و الحيوان
ــاث ، تركيــب و اصــالح  ــة االأث ــق ، صيان ــذار ضــد الحري ن أجهــزة االإ
ــالح  ــب و اص ــالح ، تركي ص ــن االإ ــات ع ف ، معلوم ــخ�ي ــدات التس مع
المصاعــد ، البنــاء ، تركيــب و صيانــة و اصــالح االالت و المعــدات 
ــق ورق  ــة ، لص ــة و الخارجي ــطوح الداخلي ــان الس ــة ، ده المكتبي
ان ،  الجــدران ، ســباكة المواســري ، اصــالح المضخــات، إبــادة الفــرأ

ــف النوافــذ  نصــب الســقاالت ، تنظي

ي بمعزل عن 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة صيانىت اشرت

العالمة

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41385 العالمة التجارية رقم :  41385

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Sard Foodstuff Trading 
Company 

كة سارد لتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus / om Salamah Mosque 
Street / Tunis Building / Mobile: 0599739222 
Email: sardchocolate@gmail.com 

العنــوان :  نابلــس   /   شــارع  مســجد ام ســلمه / عمــارة تونــس  / 
  com.gmail@sardchocolate   : جــوال :    0599739222  ايميــل
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Chocolate . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكالته.

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة تشوكلوت بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41386 العالمة التجارية رقم :  41386

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building, construction and demolition; Maintenance, 
servicing and repair of vehicles; Cleaning of motor 
vehicles; Vehicle fueling services; Vehicle breakdown 
repair services; Painting of vehicles; Vehicle polishing; 
Anti-rust treatment for vehicles; Vehicle maintenance; 
Vehicle cleaning; Retreading of tires; Airplane 
maintenance and repair; Shipbuilding; Leather care, 
cleaning and repair; Disinfecting; Burglar alarm 
installation and repair; Information and consultancy 
services relating to vehicle repair 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وإصــالح  وتصليــح  صيانــة  ؛  ي

المبــا�ف وهــدم  إنشــاء  خدمــات 
المركبــات؛ تنظيــف الســيارات؛ خدمــات تزويــد المركبــات بالوقــود؛ 
تلميــع  المركبــات؛  طــالء  المركبــات؛  أعطــال  إصــالح  خدمــات 
المركبــات؛ معالجــة المركبــات بمــواد مضــادة للصــدأ؛ إصــالح 
ــة  ــارات؛ صيان ط ــس االإ ــادة تلبي ــات؛ إع ــف المركب ــات؛ تنظي المركب
وإصــالح الطائــرات؛ بنــاء الســفن؛ العنايــة بالجلــود المدبوغــة 
ــالح  ــب وإص ــم؛ تركي ــن الجراثي ــري م ــا؛ التطه ــا وإصالحه وتنظيفه
نــذار ضــد الرقــة؛ خدمــات المعلومــات واالستشــارات  أجهــزة االإ

المتعلقــة بإصــالح المركبــات 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41387 العالمة التجارية رقم :  41387

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sporting articles and equipment; Appliances for 
gymnastics; Decorations for Christmas trees; Toys, 
games, and playthings; Scale model kits [toys]; Plush 
toys; Stuffed toys; Video game consoles; Slot machines 
[counter-freed amusement apparatus]; Video game 
apparatus, arcade games, and amusement machines; 
Arcade video game machines; Miniature car models 
[toys or playthings]; Play mats for use with toy vehicles 
[playthings]; Toy vehicles; Scooters [toys]; Toy cars; 
Remote-controlled toy vehicles; Balls for games; 
Kaleidoscopes; Board games; Playing cards; Stationary 
exercise bicycles; Racing car games; Gloves for games 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــجر  ــة لش ــة؛ زين ــة البدني ــة؛ أدوات للرياض ــدات رياضي أدوات ومع
عيــد الميــالد؛ اللعــب واالألعــاب وأدوات اللعــب؛ نمــاذج مصغــرة 
ــل؛  ــن المخم ــة م ــاب مصنوع ــاب[؛ ألع ــة ]الع ــخصيات كرتوني لش
ألعــاب محشــوة؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ االت تعمــل بقطــع 
النقــد ]جهــاز تســلية بــدون مقابــل[؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو 
وألعــاب القاعــات وآالت التســلية؛ أجهــزة ألعــاب فيديــو النــوادي؛ 
ــب  ــ� لع ــب[؛ ح ــاب أو أدوات لع ــرة ]ألع ــيارات مصغ ــاذج س نم
ــب؛  ــات لع ــب[؛ مركب ــب ]أدوات لع ــات اللع ــع مركب ــتخدام م لالس
ــب؛  ــيارات لع ــاب[؛ س ــل) ]الع ــع بالرج ــات تدف ــكوترات )دراج س
ــات لعــب تعمــل بالتحكــم عــن بعــد؛ كــرات للعــب؛ نواظــري  مركب
ــة  ــات هوائي ــدة)؛ دراج ــب )ش ــة؛ ورق لع ــاب لوحي ــكال؛ ألع االأش

ــيارات  ــباقات الس ــاب س ــة؛ ألع ــن الرياضي ــة بالتماري ــة خاص ثابت

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41388 العالمة التجارية رقم :  41388

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Carpets; Door mats; Mats; Floor mats for automobiles; 
carpets for automobiles; Floor coverings and artificial 
ground coverings; Carpets for automobiles; Vehicle 
mats and carpets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــجاد  ــيارات؛ س ــة للس ــات أرضي ــل؛ مداس ــحات أرج ــجاد؛ ممس س
ــجاد  ــة؛ س ــة اصطناعي ــة أرضي ــات وأغطي ــة أرضي ــيارات؛ أغطي للس

ــات  ــجاد للمركب ــ� وس ــيارات؛ ح للس

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41389 العالمة التجارية رقم :  41389

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; Headgear; Footwear; Polo shirts; Jackets 
[clothing]; Bath robes; Bathing suits; Bath sandals; 
hats; Caps being headwear; Gloves [clothing]; Scarves; 
Belts [clothing]; Socks; Pyjamas; Sports jerseys; 
Coats; Mackintoshes; Bath slippers; Blouses; Boots; 
Ankle boots; Shirts; Tee-shirts; Waistcoats; slips 
[underclothing]; Skirts; Trousers; Gabardines [clothing]; 
Gymnastic shoes; Jerseys [clothing]; Sweaters; Clothing 
for gymnastics; Underwear; Sandals; Underpants; 
Suits; Dresses; Sports shoes; Shoes; Boots for sports; 
motorists› clothing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بولــو؛  قمصــان  القــدم؛  ولبــاس  الــرأس  وأغطيــة  المالبــس 
جاكيتــات ]مالبــس[؛ أرواب اســتحمام؛ أثــواب اســتحمام؛ صنــادل 
قفــازات  للــرأس؛  أغطيــة  هــي  قبعــات  قبعــات؛  اســتحمام؛ 
ة؛ بيجامــات؛  ]مالبــس[؛ لفاعــات؛ أحزمــة ]مالبــس[؛ جــوارب قصــري
قمصــان للرياضــة؛ معاطــف؛ معاطــف واقيــة مــن المطــر؛ شباشــب 
ات؛ أحذيــة؛ جزمــة الكاحــل؛ قمصــان؛ قمصــان  اســتحمام؛ الســرت
؛  نصــف كــم؛ صــدارات؛ قمصــان داخليــة ]مالبــس داخليــة[؛ تنانــري
قمصــان  البدنيــة؛  للرياضــة  أحذيــة  ديــن؛  غرب ثيــاب  بناطيــل؛ 
ــس  ــة؛ مالب ــة البدني ــس للرياض ات؛ مالب ــرت ــس[؛ س ــة ]مالب صوفي
داخليــة؛ صنــادل؛ �اويــل داخليــة؛ بــذالت؛ أثــواب؛ أحذيــة 
ــيارات ــائقي الس ــس س ــة؛ مالب ــة للرياض ــة؛ أحذي ــة؛ أحذي للرياض
ضــة؛ معاطــف؛ معاطــف واقيــة مــن المطــر؛ شباشــب اســتحمام؛ 
ات؛ أحذيــة؛ جزمــة الكاحــل؛ قمصــان؛ قمصــان نصــف كــم؛  الســرت
ــل؛ ؛ بناطي ــري ــة[؛ تنان ــس داخلي ــة ]مالب ــان داخلي ــدارات؛ قمص ص
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صوفيــة  قمصــان  البدنيــة؛  للرياضــة  أحذيــة  ديــن؛  غرب ثيــاب 
ــة؛  ــس داخلي ــة؛ مالب ــة البدني ــس للرياض ات؛ مالب ــرت ــس[؛ س ]مالب
صنــادل؛ �اويــل داخليــة؛ بــذالت؛ أثــواب؛ أحذيــة للرياضــة؛ 

أحذيــة؛ أحذيــة للرياضــة؛ مالبــس ســائقي الســيارات 

  

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41390 العالمة التجارية رقم :  41390

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, 
برشلونة, اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-Ghazaleh 
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    3800 البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Luggage, bags, wallets and other carriers; Pocket wallets; 
Umbrellas and parasols; Walking sticks; Trunks and 
suitcases; Bags for sports; Briefcases; Purses; Key cases; 
Saddlebags; Leather and imitations of leather; handbags; 
Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; Labels 
of leather; saddlery; Leather cord; Luggage tags; Collars for 
animals; leasches for animals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والحامــالت  والمحافــظ  والحقائــب  الســفرية  الحقائــب 
؛  ؛ العــىي االأخــرى؛ محافــظ الجيــب؛ المظــالت والشــما�ي
الصناديــق والحقائــب الســفرية؛ حقائــب للرياضــة؛ محافــظ 
جلديــة؛ جزاديــن؛ علــب مفاتيــح؛ أكيــاس الــروج؛ الجلــود 
يــد؛  حقائــب  المقلــدة؛  المدبوغــة  والجلــود  المدبوغــة 
ــن  ــع م ــة؛ رق ــيج للتعبئ ــن النس ــة[ م ــة وأجرب ــاس ]أغلف أكي
ــة للحقائــب؛  ــد؛ بطاقــات بياني ــال جل ــد؛ الــروج؛ حب الجل

ــات  ــاود للحيوان ــات؛ مق ــواق للحيوان أط

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41391 العالمة التجارية رقم :  41391

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف
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Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys; jewellery, paste 
jewellery; Chronometers; Clocks; Wristwatches; Pocket 
watches; Cases for clock- and watchmaking; Jewelry 
cases [caskets or boxes]; Tie pins; Cuff links; Jewellery 
charms; Key rings of metal, Key rings; Key rings and key 
chains, and charms therefor 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرات  ــرات والمجوه ــا؛ المجوه ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ات )موقتــات دقيقــة)؛ ســاعات حائــط؛ ســاعات  المقلــدة؛ كرونومــرت
ــب  ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــب لس ــب؛ عل ــاعات الجي ــد؛ س ي
واليــد؛ علــب المجوهــرات ]الصناديــق أو العلــب[؛ دبابيــس ربطات 
ة؛  العنــق؛ زمامــات )مرابــط) أكمــام؛ مجوهــرات حــىي صغــري
حلقــات معدنيــة للمفاتيــح؛ حلقــات للمفاتيــح؛ حلقــات للمفاتيــح 

ــح  ة للمفاتي ــح وحــىي صغــري ــد سلســلية للمفاتي وقالئ

  

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41392 العالمة التجارية رقم :  41392

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; Automotive vehicles; Powertrains, 
including engines and motors, for land vehicles; Power 
transmissions for land vehicles; Vehicle chassis; Bodies 
for vehicles; Spoilers for vehicles; Suspension systems 
for land vehicles; Vehicle wheels; Hubs for vehicle 
wheels; Steering wheel airbag covers; Vehicle seats; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجــوي  أو  ي  الــرب للنقــل  مركبــات  النقــل؛  المركبــات ووســائل 
ي أو بواســطة الســكك الحديديــة؛ مركبــات الســيارات؛ 

أو المــا�أ
يــة؛  ي ذلــك المحــركات والمكائــن للمركبــات الرب

المحــركات بمــا �ف
ــاكل قاعديــة للمركبــات؛  يــة؛ هي آليــات نقــل الحركــة للمركبــات الرب
هيــاكل مركبــات؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع لتعزيــز الكبــح عنــد الهبــوط 
ــالت  ــة؛ عج ي ــات الرب ــق للمركب ــة التعلي ــات)؛ أنظم ــح للمركب )كواب
ــة ــائد الكهربائي ــة الوس ــات؛ أغطي ــالت المركب ــات؛ رصات عج للمركب
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Radiator grilles for vehicles; Mirrors for vehicles; Sun 
shields and visors for motor cars; Sun-blinds adapted 
for automobiles; Safety belts for vehicles for motor 
cars; Spray prevention flaps for vehicles; Windscreen 
wiper blades; Windscreen wiper arms; Brakes for motor 
cars; Steering wheels for vehicles; Head-rests for vehicle 
seats; Cigar lighters for automobiles; Omnibuses; 
Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Electric bicycles; Vehicle 
covers [shaped]; Seat cushions for the seats of vehicles; 
Aircraft; Boats; Locomotives; Motor buses; Caravans; 
Tractors; Two-wheeled vehicles; Scooters [vehicles]; 
Self-balancing scooters; Unicycles; Cup holders for 
vehicles 

لعجــالت توجيــه المركبــات؛ مقاعــد للمركبــات؛ شــبكات المشــعات 
الحراريــة للمركبــات؛ مرايــا للمركبــات؛ أغطيــة وواقيــات من الشــمس 
ــات  ــان لمركب ــة أم ــيارات؛ أحزم ــية للس ــات شمس ــيارات؛ حاجب للس
الســيارات؛ اللوحــات المانعــة للــرش للمركبــات؛ شــفرات مســاحات 
المركبــات  زجــاج  مســاحات  أذرع  االمامــي؛  المركبــات  زجــاج 
ــاند  ــات؛ مس ــه المركب ــالت توجي ــيارات؛ عج ــح للس ــي؛ مكاب االمام
ــات؛ والعــات ســيجار للســيارات؛ حافــالت؛  ــرأس لمقاعــد المركب ال
ة؛ دراجــات هوائيــة؛  دراجــات ناريــة؛ دراجــات ذات محــركات صغــري
دراجــات كهربائيــة؛ أغطيــة مشــكلة للمركبــات؛ وســائد مقاعــد 
ــوت  ــالت؛ بي ــرات؛ حاف ــوارب؛ قاط ــرات؛ ق ــات؛ طائ ــد المركب لمقاع
؛  ف ة؛ جــرارات؛ مركبــات ذات دوالبــ�ي متنقلــة عــى هيئــة مركبــات كبــري
؛  ي

ــذا�ت ــوازن ال ــكوترات الت ــات[؛ س ة ]مركب ــري ــة صغ ــات بخاري دراج
ــات  ــواب للمركب ــالت أك ــة؛ حام ــات أحادي دراج

 

Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41393 العالمة التجارية رقم :  41393

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lighting apparatus and installations; Light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; Lighting apparatus for 
vehicles; Light bulbs for directional signals for vehicles; 
Anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; 
Bicycle lights; Lights for vehicles; Vehicle reflectors; 
Vehicle lighting and lighting reflectors; Heaters for 
vehicles; Air conditioners for vehicles; Filters for air 
conditioning; Power filters for airconditioning; Air 
filtering installations; Deodorizing apparatus, not for 
personal use; Defrosters for vehicles; Ventilation [air-
conditioning] installations for vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة ومنشــآت لالإضــاءة؛ أجهــزة إضــاءة للصمامــات الثنائيــة 
للضــوء ]LED[؛ أجهــزة إضــاءة للمركبــات؛ بصيــالت لمصابيــح 
رشــادية للمركبــات؛ معــدات مانعــة لتوهــج مصابيــح  شــارات االإ االإ
الســيارات ]لــوازم لمبــات[؛ أضــواء للدراجــات الهوائيــة؛ عاكســات 
للمركبــات؛ إضــاءة وعاكســات إضــاءة للمركبــات؛ دفايــات للمركبات؛ 
مكيفــات هــواء للمركبــات؛ مرشــحات )فالتــر) تكييــف الهــواء؛ فالتــر 
ــة  زال ــف الهــواء؛ منشــآت ترشــيح الهــواء؛ أجهــزة الإ ــة لتكيي كهربائي
؛ أجهــزة إزالــة  الروائــح الكريهــة ليســت لالســتخدام الشــخىي
الصقيــع عــن المركبــات؛ معــدات تهويــة ]تكييــف الهــواء[ للمركبــات 
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Date: 26/09/2021  التاريخ :26/09/2021

Trademark No.:41394 العالمة التجارية رقم :  41394

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mileage recorders for vehicles; Spectacle cases; 
Sunglasses; Vehicle breakdown warning triangles; 
Signaling lamps; Warning lamps for vehicles; Batteries, 
electric, for vehicles; Revolution counters; Navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; Monitors 
[computer programs]; Computer programs to 
operate vehicles; Application development software; 
Computer software applications, downloadable; 
Mobile apps; Games software; Electronic publications, 
downloadable; Sleeves for laptops; Phone covers 
[specifically adapted]; Covers for glasses; Charging 
stations for electric vehicles; Interactive touch screen 
terminals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســجالت االأميــال للمركبــات؛ علــب للنظــارات؛ نظــارات شمســية؛ 
شــارات؛  مثلثــات تحذيــر مــن عطــل المركبــات؛ مصابيــح ارســال االإ
مصابيــح إنــذار للمركبــات؛ بطاريــات كهربائيــة للمركبــات؛ عــدادات 
برامــج  [؛  ي

طبلــو�ف ]كمبيوتــر  للمركبــات  مالحــة  أجهــزة  دورات؛ 
ــات؛  ــغيل المركب ــر لتش ــج الكمبيوت ــر[؛ برام ــج كمبيوت ــة ]برام مراقب
برمجيــات تطويــر التطبيقــات؛ تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر القابلــة 
يــل؛ تطبيقــات الهاتــف النقــال؛ برمجيــات االألعــاب؛ منشــورات  ف للترف
ــخصية  ــر الش ــزة الكمبيوت ــة الأجه ــغ؛ أغلف ــة للتفري ــة قابل وني إلكرت
ــارات؛  ــة للنظ ــا[؛ أغطي ــأة خصيًص ــف ]مهي ــة الهات ة؛ أغطي ــري الصغ
ــة  ــة تفاعلي ــات شاش ــة؛ محط ــات الكهربائي ــحن للمركب ــات ش محط

تعمــل باللمــس 

  

 

Date: 27/09/2021  التاريخ :27/09/2021

Trademark No.:41395 العالمة التجارية رقم :  41395

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس.إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel 
2000, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرا   العنوان :  كاي جيرف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي
Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن.  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

 

Date: 27/09/2021  التاريخ :27/09/2021

Trademark No.:41396 العالمة التجارية رقم :  41396

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: MOSAB  FATHI  RAJA  ALKHATIB  بإسم :  مصعب  فتحي  رجا  الخطيب

Applicant Address: Nablus / Sufyan Street / Antar 
Building / Mobile: 0598943364 
Email: info@almadina.tv 

العنوان :  _نابلس /  شارع   سفيان /   عمارة عنرت   / 
  tv.almadina@info   : جوال :    0598943364   ايميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Advertising agencies  , Advertising matter 
(Dissemination of-) ,. Business management 
consultancy. Communication media (Presentation of 
goods on-), for retail purposes . Information agencies 
(Commercial-) . Modelling for advertising or sales 
promotion. Organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes .` Outdoor advertising. 
Personnel recruitment. Public relations . Publicity 
material rental. Publicity texts (Writing of —).  Radio 
advertising. Rental of advertising space. Television 
advertising 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، واالعــالن  الدعايــة  مــواد  نــرش   ، واالعــالن  الدعايــة  وكاالت 
ــالم  ــائل االع ــى وس ــلع ع ــرض الس ــال ، ع ــارات ادارة االعم استش
خدمــات   ، التجاريــة  االنبــاء  وكاالت  بالتجزئــة،  البيــع  لغايــات 
ــم  ــات ، تنظي ــج المبيع ــالن او تروي ــة واالع ــاذج الدعاي ــداد نم اع
المعــارض للغايــات التجاريــة او االعالنيــة ، الدعايــة واالعــالن 
الخارجــي. توظيــف االفــراد ، العالقــات العامــة ، تاجــري مــواد 
الدعايــة واالعــالن ، كتابــة النصــوص االعالنيــة ، االعــالن بالراديــو . 
تاجــري المســاحات االعالنيــة ، ترويــج المبيعــات لالخريــن . الدعايــة 

ــون.  ــرب التلفزي ــالن ع واالع

 

Date: 27/09/2021  التاريخ :27/09/2021

Trademark No.:41397 العالمة التجارية رقم :  41397

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for human use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي.  ات الصيدالنية لالستعمال البرش المستح�ف

 

Date: 27/09/2021 27/09/2021: التاريخ 

Trademark No.:41400 العالمة التجارية رقم :  41400

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wholesaling and retailing services Through any kind 
of physical or remote means, also via global computer 
networks, Mail order or Sale by means of teleshopping 
programs, in relation the following goods: Motor 
vehicles, mechanical parts of motors and engines for 
vehicles, and transport means, Vehicles for locomotion 
by land, Vehicles for locomotion by air, Vehicles for 
locomotion by water, or Railroad vehicles, parts and 
accessories for vehicles Wholesaling and retailing 
services Through any kind of physical or remote means, 
also via global computer networks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programs, in relation 
the following goods: Motor vehicles, aircraft, Boats, 
Two-wheeled vehicles, motor scooters, Motorcycles, 
mopeds, Bicycles, electric bicycles, Scooters (vehicles) 
Wholesaling and retailing services Through any kind 
of physical or remote means, also via global computer 
networks, Mail order or Sale by means of teleshopping 
programs, in relation the following goods: radiator 
grilles for vehicles steering wheels for automobiles 
Purchasing services Mediation of contracts for purchase 
and sale of products Product marketing, including in 
particular, in relation the following goods: Sunglasses, 
jeweler goods, Jewelry, wristwatches, Key fobs Product 
marketing, in relation the following goods: Clothing, 
Headgear, Footwear, sporting equipment and articles, 
Product marketing, in relation the following goods: 
Toys, Games and play equipment, Scale model kits 
(toys), handbags, pocket wallets and other object 
carriers, Wallets, Umbrellas, parasols, and walking 
sticks, Trunks and travelling bags, Bags for sports, Sales 
promotions at point of purchase or sale, for others 
Procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses] Demonstration of goods 
Mediation and conclusion of commercial transactions 
for others transportation fleet (business management 
of -) [for others] Commercial information and advice 
for consumers [consumer advice shop] Administrative 
processing of purchase orders Arranging of contracts 
for others for the buying and selling of goods Business 
management and organization consultancy Commercial 
or industrial management assistance Organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes 
Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes Compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة مــن خــالل أي نــوع مــن الوســائل 
الكمبيوتــر  أو عــن بعــد، وأيًضــا مــن خــالل شــبكات  الماديــة 
يــد أو البيــع عــن طريــق برامــج التســوق  العالميــة، الطلــب عــرب الرب
عــن بعــد، فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: الســيارات، واالأجــزاء 
الميكانيكيــة للمحــركات ومحــركات المركبــات، ووســائل النقــل، 
ــق  ــن طري ــل ع ــات للتنق ، مركب ــرب ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق مركب
ــكك  ــات الس ــاه، أو مركب ــق المي ــن طري ــل ع ــات للتنق ــو، مركب الج
الحديديــة، وقطــع الغيــار والملحقــات للمركبــات؛ خدمــات البيــع 
ــة أو  ــائل المادي ــن الوس ــوع م ــالل أي ن ــن خ ــة م ــة والتجزئ بالجمل
ــب  ــة، أو بالطل ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــا ع ــدة، وأيًض البعي
ــا  ــد، فيم ــن بُع ــوق ع ــج التس ــق برام ــن طري ــع ع ــدي أو البي ي الرب
يتعلــق بالســلع التاليــة: الســيارات والطائــرات والقــوارب والمركبــات 
ة والدراجــات الناريــة  ف والدراجــات البخاريــة الصغــري ذات الدوالبــ�ي
الهوائيــة  والدراجــات  ة  الصغــري المحــركات  ذات  الدراجــات  و 
ة )مركبــات)؛  والدراجــات الكهربائيــة والدراجــات البخاريــة الصغــري
خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة مــن خــالل أي نــوع مــن الوســائل 
ــة،  ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــا ع ــدة ، وأيًض ــة أو البعي المادي
يــدي أو البيــع عــن طريــق برامــج التســوق عــن  أو بالطلــب الرب
المشــعات  شــبكات  التاليــة:  بالبضائــع  يتعلــق  فيمــا  بُعــد، 
اء؛  الحراريــة للمركبــات؛ عجــالت توجيــه للســيارات؛ خدمــات الــرش
اء وبيــع المنتجــات؛ التســويق للمنتجــات  ي عقــود �ش

الوســاطة �ف
ــة:  ــق بالســلع التالي ي ذلــك عــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعل

بمــا �ف
ــاعات  ــرات وس ــرات والمجوه ــلع المجوه ــية وس ــارات الشمس النظ
ــا  ــات فيم ــويق للمنتج ــح؛ التس ة للمفاتي ــري ــل الصغ ــد والسالس الي
يتعلــق بالســلع التاليــة: المالبــس وأغطيــة الــرأس ولبــاس القــدم 
والمعــدات واالأدوات الرياضيــة؛ التســويق للمنتجــات فيمــا يتعلــق 
ــاذج  ــب والنم ــدات اللع ــب ومع ــاب واللع ــة: االألع ــلع التالي بالس
ــة )العــاب) وحقائــب اليــد ومحافــظ  المصغــرة لشــخصيات كرتوني
هــا مــن حامــالت االأشــياء والمحافــظ والمظــالت  الجيــب وغري
ــب  ــفرية وحقائ ــب الس ــق والحقائ ــىي والصنادي ــما�ي والع والش
اء أو البيــع لالآخريــن؛  للرياضــة، ترويــج المبيعــات عنــد الــرش
اء الســلع والخدمــات الأعمــال أخــرى؛  اء لالخريــن ]�ش خدمــات الــرش
؛  عــرض الســلع؛ الوســاطة وإبــرام المعامــالت التجاريــة للغــري
ــات  ــن[؛ المعلوم ــال) ]لالآخري ــع )ادارة االأعم ــل الري ــائل النق وس
ف ]محــل استشــارات المســتهلك[؛  ــة للمســتهلك�ي والمشــورة التجاري
ــع  ــب العقــود للغــري لبي اء؛ ترتي ــرش ــات ال ــة لطلب داري المعالجــة االإ
ــاعدة  ــال؛ المس ــم االأعم ي إدارة وتنظي

ــارات �ف ــلع؛ استش اء الس و�ش
ي إدارة االأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة؛ تنظيــم المعــارض لغايــات 

�ف
ــات  ــة؛ عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال لغاي ــة أو إعالني تجاري
ــة أو  ــات تجاري ــات لغاي ــارس المعلوم ــع فه ــة؛ تجمي ــا بالتجزئ بيعه

ــة  إعالني
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 28/09/2021  التاريخ :28/09/2021

Trademark No.:41401 العالمة التجارية رقم :  41401

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس.إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000 Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن.  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

  

 

Date: 29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41408 العالمة التجارية رقم :  41408
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES SVR  ي ار
بإسم :  البوراتوريز اس �ف

Applicant Address: ZAC de la Tremblaie, 2 rue de 
la Mare a Blot, 91220 Le Plessis Pate, FRANCE 

، 2 رو دي ال ماري أ بلوت، 91220  ي العنوان :  زاك دي ال تريمبال�ي
، فرنسا   ي

ىلي بليسيس با�ت

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
soaps, perfumery, perfumes, essential oils, cosmetics, 
make-up preparations, cosmetic creams, cosmetics 
for beauty, cosmetics for face and body, tanning 
lotion (cosmetics), skin moisturizer (cosmetics), 
toner (cosmetics), body lotion (cosmetics), anti-aging 
moisturizer (cosmetics), shower and bath gel, hand 
lotion, lip lotion, moisturizing lotion, cosmetic lotion, 
sunscreen lotion for makeup, lotion for face and body 
care, beauty lotion, after-sun lotion (cosmetics), body 
lotion (cosmetics), non-medicinal skin care essence, 
hair lotions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العطريــة  والزيــوت  والعطــور  العطــور  وصناعــة  الصابــون 
ات مكيــاج وكريمــات التجميــل  ات التجميــل ومســتح�ف ومســتح�ف
ــه  ــل للوج ات التجمي ــتح�ف ــال ومس ــل للجم ات التجمي ــتح�ف ومس
ات تجميــل)  ة )مســتح�ف ســمرار البــرش والجســم وكريــم )لوشــن) الإ
ات  )مســتح�ف وتونــر  تجميــل)  ات  )مســتح�ف ة  للبــرش ومرطــب 
تجميــل)  ات  )مســتح�ف للجســم  )لوشــن)  وغســول  تجميــل) 
وجــل  تجميــل)  ات  )مســتح�ف للشــيخوخة  مضــادة  ومرطبــات 
ــن)  ــول )لوش ــفاه وغس ــول الش ــن وغس ــول اليدي ــتحمام وغس لالس
ي مــن الشــمس للمكيــاج 

ترطيــب وغســول تجميــىي ولوشــن وا�ت
وغســول للعنايــة بالوجــه والجســم وغســول تجميــىي وغســول مــا 
ات تجميــل) وغســول )لوشــن)  بعــد التعــرض للشــمس )مســتح�ف
ي  ة غــري طــىب ات تجميــل) ومحلــول عنايــة بالبــرش للجســم )مســتح�ف

ــعر  ــن) للش ــول )لوش وغس

 

Date: 29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41409 العالمة التجارية رقم :  41409

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: World Of Tobacco LLC  كة عالم التبغ ش.ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box 7857 Dubai, United 
Arab Emirates 

، االمارات العربية المتحدة   ي العنوان :  ص ب 7857 د�ب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco; smokers’ articles; matches 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف وأعواد الثقاب  التبغ وأدوات المدخن�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41410 العالمة التجارية رقم :  41410

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس.إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel 
2000, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co. 
P.O.Box 4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760 

ة -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري عنوان التبليغ  : سابا و�ش
الضفة الغربية - هاتف 2989760-02 

ف فلسط�ي
Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛  لكرت االإ للســجائر  ف  المدخنــ�ي مســتلزمات  التبــغ؛  وبدائــل 
ي الفئــة ؛ 

قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن.  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41411 العالمة التجارية رقم :  41411
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: FG Company for traditional 
jewelry, accessories and silver 

كة اف جي للمجوهرات التقليدية واالكسسوارات  بإسم :  �ش
والفضة 

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Imitation jewelry (non-precious jewellery) - Alarm 
clocks - Fasteners (for the manufacture of wall clocks, 
pocket and wrist watches) - Atomic watches (micro-
precision) - Cylindrical parts (for the manufacture 
of wall clocks, pocket and wrist watches) - Cases for 
wall clocks, pocket and wrist watches - Cases for 
pocket and wrist watches (for gifting) - watch chains - 
chronographs (recorded timers) (hours) - chronometers 
(precise timers) - precise time measuring instruments 
- chronoscopes (electronically controlled timers) - tie 
clips - watch cases - watch hands (for making wall 
clocks, pocket watches and wristwatches) Wall clocks 
– wall clocks, pocket clocks and electric hands – watch 
mechanisms – coins – tuning clocks (master clocks) – 
copper coins – leashes (cleats) sleeves – onyx – inscribed 
clock face (clock dial) (for the manufacture of wall clocks, 
pocket watches and wristwatches) - Sundials - Earrings 
- Clock hands (for making wall and pocket watches and 
watches) - Black amber jewelry - Unworked or semi-
worked black amber - Jewelery boxes (boxes) - Amber 
jewelry - Key rings (small jewelry or small chains) ) - 
Cufflinks - key watches - large medals (jewelry) - medals 
- elsa machines Wall lamps, pocket and wrist watches - 
Brooches - Black amber jewelry - Imitation jewelry (non-
precious jewelry) - Pressed amber pearls - Pendulums 
(for making wall clocks, pocket and wrist watches) 
- Brooches - Tie pins - Semi-precious stones - Watch 
springs - stopwatches - straps for watches - sundials - 
tie clips - tie pins - watch bracelets - watch cases - watch 
chains - crystal for watches - glass covers for watches - 
watch springs - watch straps - watches - wrist watches

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منبهــة  ســاعات  ثمينــة)-  غــري  مجوهــرات  مقلــدة)  مجوهــرات 
- مثبتــات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- 
ســاعات ذريــة )متناهيــة الدقــة)- اجــزاء اســطوانية )لصناعة ســاعات 
الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- علــب لســاعات الحائــط وســاعات 
ــل  ــداء)- سالس ه ــد )لالإ ــب والي ــاعات الجي ــب س ــد- عل ــب والي الجي
ات  ــاعات)-كرونومرت ــجلة) )س ــات مس ــات )موقت ــاعات- كرونوغراف س
)موقتــات دقيقــة)-ادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة- كرونوســكوبات 
ونيــة الضبــط)- مشــابك ربطــات العنــق –علــب  )موقتــات إلكرت
ســاعات- عقــارب ســاعات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات 
الجيــب واليد)-ســاعات حائــط –ســاعات حائــط وســاعات جيــب ويــد 
ــاعات  ــط )س ــاعات ضب ــة- س ــاعات-قطع نقدي ــات الس كهربائية-الي
رئيســية)- مســكوكات نحاســية- زمامــات )مرابــط ) أكمــام – عقيــق-
وجــه الســاعة المــدرج )قــرص الســاعة ) )لصناعــة ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليــد)- ســاعات شمســية- أقــراط- عقــارب ســاعة 
ــن  ــىي م ــد) -ح ــب والي ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــة س )لصناع
الكهرمــان االأســود- كهرمــان أســود غــري مشــغول أو نصــف مشــغول- 
ــر-  ــان االأصف ــن الكهرم ــرات م ــق)- مجوه ــرات )صنادي ــب مجوه عل
ــات  ة)- زمام ــري ــل صغ ة أو سالس ــري ــىي صغ ــح )ح ــات للمفاتي حلق
ة )مجوهــرات)-  )مرابــط) أكمــام – ســاعات رئيســية – ميداليــات كبــري
ميداليــات- أالت لســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد- دبابيس 
زينــة- حــىي مــن الكهرمــان االأســود- مجوهــرات مقلــدة )مجوهــرات 
غــري ثمينــة)- الأىلأ مــن الكهرمــان المضغــوط - بنــدول )لصناعــة 
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- دبابيــس زينــة- دبابيــس 
ــاعات  ــاعات- س ــض س ــة- نواب ــبه كريم ــار ش ــق- احج ــات العن ربط
توقيــت – ســيور لســاعات اليــد- ســاعات شمسية-مشــابك ربطــات 
ــاعات- ــاعات-علب س ــوار س ــق- س ــات العن ــس ربط ــق- دبابي العن
سالســل ســاعات- بلــور للســاعات- االأغطيــة الزجاجيــة للســاعات – 

ــد  نوابــض ســاعات- ســيور ســاعات- ســاعات –ســاعات ي
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة ACCESSORIES بمعزل  اشرت

عن العالمة
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41413 العالمة التجارية رقم :  41413

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: FG Company for traditional 
jewelry, accessories and silver 

كة اف جي للمجوهرات التقليدية واالكسسوارات  بإسم :  �ش
والفضة 

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Imitation jewelry (non-precious jewellery) - Alarm 
clocks - Fasteners (for the manufacture of wall clocks, 
pocket and wrist watches) - Atomic watches (micro-
precision) - Cylindrical parts (for the manufacture 
of wall clocks, pocket and wrist watches) - Cases for 
wall clocks, pocket and wrist watches - Cases for 
pocket and wrist watches (for gifting) - watch chains - 
chronographs (recorded timers) (hours) - chronometers 
(precise timers) - precise time measuring instruments 
- chronoscopes (electronically controlled timers) - tie 
clips - watch cases - watch hands (for making wall 
clocks, pocket watches and wristwatches) Wall clocks 
– wall clocks, pocket clocks and electric hands – watch 
mechanisms – coins – tuning clocks (master clocks) – 
copper coins – leashes (cleats) sleeves – onyx – inscribed 
clock face (clock dial) (for the manufacture of wall clocks, 
pocket watches and wristwatches) - Sundials - Earrings 
- Clock hands (for making wall and pocket watches and 
watches) - Black amber jewelry - Unworked or semi-
worked black amber - Jewelery boxes (boxes) - Amber 
jewelry - Key rings (small jewelry or small chains) ) - 
Cufflinks - key watches - large medals (jewelry) - medals 
- elsa machines Wall lamps, pocket and wrist watches - 
Brooches - Black amber jewelry - Imitation jewelry (non-
precious jewelry) - Pressed amber pearls - Pendulums 
(for making wall clocks, pocket and wrist watches) 
- Brooches - Tie pins - Semi-precious stones - Watch 
springs - stopwatches - straps for watches - sundials - 
tie clips - tie pins - watch bracelets - watch cases - watch

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منبهــة  ســاعات  ثمينــة)-  غــري  مجوهــرات  مقلــدة)  مجوهــرات 
- مثبتــات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- 
ســاعات ذريــة )متناهيــة الدقــة)- اجــزاء اســطوانية )لصناعة ســاعات 
الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- علــب لســاعات الحائــط وســاعات 
ــل  ــداء)- سالس ه ــد )لالإ ــب والي ــاعات الجي ــب س ــد- عل ــب والي الجي
ات  ــاعات)-كرونومرت ــجلة) )س ــات مس ــات )موقت ــاعات- كرونوغراف س
)موقتــات دقيقــة)-ادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة- كرونوســكوبات 
ونيــة الضبــط)- مشــابك ربطــات العنــق –علــب  )موقتــات إلكرت
ســاعات- عقــارب ســاعات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات 
الجيــب واليد)-ســاعات حائــط –ســاعات حائــط وســاعات جيــب ويــد 
ــاعات  ــط )س ــاعات ضب ــة- س ــاعات-قطع نقدي ــات الس كهربائية-الي
رئيســية)- مســكوكات نحاســية- زمامــات )مرابــط ) أكمــام – عقيــق-
وجــه الســاعة المــدرج )قــرص الســاعة ) )لصناعــة ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليــد)- ســاعات شمســية- أقــراط- عقــارب ســاعة 
ــن  ــىي م ــد) -ح ــب والي ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــة س )لصناع
الكهرمــان االأســود- كهرمــان أســود غــري مشــغول أو نصــف مشــغول- 
ــر-  ــان االأصف ــن الكهرم ــرات م ــق)- مجوه ــرات )صنادي ــب مجوه عل
ــات  ة)- زمام ــري ــل صغ ة أو سالس ــري ــىي صغ ــح )ح ــات للمفاتي حلق
ة )مجوهــرات)-  )مرابــط) أكمــام – ســاعات رئيســية – ميداليــات كبــري
ميداليــات- أالت لســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد- دبابيس 
زينــة- حــىي مــن الكهرمــان االأســود- مجوهــرات مقلــدة )مجوهــرات 
غــري ثمينــة)- الأىلأ مــن الكهرمــان المضغــوط - بنــدول )لصناعــة 
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- دبابيــس زينــة- دبابيــس 
ــاعات  ــاعات- س ــض س ــة- نواب ــبه كريم ــار ش ــق- احج ــات العن ربط
توقيــت – ســيور لســاعات اليــد- ســاعات شمسية-مشــابك ربطــات 
ــاعات- ــاعات-علب س ــوار س ــق- س ــات العن ــس ربط ــق- دبابي العن
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chains - crystal for watches - glass covers for watches - 
watch springs - watch straps - watches - wrist watches

سالســل ســاعات- بلــور للســاعات- االأغطيــة الزجاجيــة للســاعات – 
نوابــض ســاعات- ســيور ســاعات- ســاعات –ســاعات يــد

 & SILVER اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
ACCESSORIES بمعزل عن العالمة

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41415 العالمة التجارية رقم :  41415

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: FG Company for traditional 
jewelry, accessories and silver 

كة اف جي للمجوهرات التقليدية واالكسسوارات  بإسم :  �ش
والفضة 

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Imitation jewelry (non-precious jewellery) - Alarm 
clocks - Fasteners (for the manufacture of wall clocks, 
pocket and wrist watches) - Atomic watches (micro-
precision) - Cylindrical parts (for the manufacture 
of wall clocks, pocket and wrist watches) - Cases for 
wall clocks, pocket and wrist watches - Cases for 
pocket and wrist watches (for gifting) - watch chains - 
chronographs (recorded timers) (hours) - chronometers 
(precise timers) - precise time measuring instruments 
- chronoscopes (electronically controlled timers) - tie 
clips - watch cases - watch hands (for making wall 
clocks, pocket watches and wristwatches) Wall clocks 
– wall clocks, pocket clocks and electric hands – watch 
mechanisms – coins – tuning clocks (master clocks) – 
copper coins – leashes (cleats) sleeves – onyx – inscribed 
clock face (clock dial) (for the manufacture of wall clocks, 
pocket watches and wristwatches) - Sundials - Earrings 
- Clock hands (for making wall and pocket watches and 
watches) - Black amber jewelry - Unworked or semi-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منبهــة  ســاعات  ثمينــة)-  غــري  مجوهــرات  مقلــدة)  مجوهــرات 
- مثبتــات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- 
)لصناعــة  اســطوانية  اجــزاء  الدقــة)-  )متناهيــة  ذريــة  ســاعات 
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- علــب لســاعات الحائــط 
هــداء)-  ــد )لالإ ــد- علــب ســاعات الجيــب والي وســاعات الجيــب والي
سالســل ســاعات- كرونوغرافــات )موقتــات مســجلة) )ســاعات)-
ات )موقتــات دقيقــة)-ادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة-  كرونومــرت
ونيــة الضبــط)- مشــابك ربطــات  كرونوســكوبات )موقتــات إلكرت
العنــق –علــب ســاعات- عقــارب ســاعات )لصناعــة ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليد)-ســاعات حائــط –ســاعات حائــط وســاعات 
جيــب ويــد كهربائية-اليــات الســاعات-قطع نقديــة- ســاعات ضبــط 
)ســاعات رئيســية)- مســكوكات نحاســية- زمامــات )مرابــط ) أكمــام 
– عقيق-وجــه الســاعة المــدرج )قــرص الســاعة ) )لصناعــة ســاعات 
أقــراط-  واليــد)- ســاعات شمســية-  الجيــب  الحائــط وســاعات 
عقــارب ســاعة )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد) 
-حــىي مــن الكهرمــان االأســود- كهرمــان أســود غــري مشــغول أو 
نصــف مشــغول- علــب مجوهــرات )صناديــق)- مجوهــرات مــن 
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worked black amber - Jewelery boxes (boxes) - Amber 
jewelry - Key rings (small jewelry or small chains) ) - 
Cufflinks - key watches - large medals (jewelry) - medals 
- elsa machines Wall lamps, pocket and wrist watches - 
Brooches - Black amber jewelry - Imitation jewelry (non-
precious jewelry) - Pressed amber pearls - Pendulums 
(for making wall clocks, pocket and wrist watches) 
- Brooches - Tie pins - Semi-precious stones - Watch 
springs - stopwatches - straps for watches - sundials - 
tie clips - tie pins - watch bracelets - watch cases - watch 
chains - crystal for watches - glass covers for watches - 
watch springs - watch straps - watches - wrist watches

ــل  ة أو سالس ــري ــىي صغ ــح )ح ــات للمفاتي ــر- حلق ــان االأصف الكهرم
ة)- زمامــات )مرابــط) أكمــام – ســاعات رئيســية – ميداليــات  صغــري
ــاعات  ــط وس ــاعات الحائ ــات- أالت لس ــرات)- ميدالي ة )مجوه ــري كب
االأســود-  الكهرمــان  زينــة- حــىي مــن  الجيــب واليــد- دبابيــس 
ــان  ــن الكهرم ــة)- الأىلأ م ــري ثمين ــرات غ ــدة )مجوه ــرات مقل مجوه
ــب  ــط وســاعات الجي ــة ســاعات الحائ ــدول )لصناع المضغــوط - بن
واليــد)- دبابيــس زينــة- دبابيــس ربطــات العنــق- احجــار شــبه 
كريمــة- نوابــض ســاعات- ســاعات توقيــت – ســيور لســاعات اليــد- 
ســاعات شمسية-مشــابك ربطــات العنــق- دبابيــس ربطــات العنــق- 
ســوار ســاعات-علب ساعات-سالســل ســاعات- بلــور للســاعات- 
ــة للســاعات – نوابــض ســاعات- ســيور ســاعات-  ــة الزجاجي االأغطي

ــد  ــاعات ي ــاعات –س س
اطات خاصة:عدم الحماية عى JEWELLERY بمعزل عن  اشرت

العالمة

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41416 العالمة التجارية رقم :  41416

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: FG Company for traditional 
jewelry, accessories and silver 

كة اف جي للمجوهرات التقليدية واالكسسوارات  بإسم :  �ش
والفضة 

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence : Ramallah-AL 
Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL 
Sayarat AL F lstinee Bullding 

فة- شارع جمزو- عمارة نادي  ة -الرش عنوان التبليغ  : رام الله -البري
السيارات اىلي 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Imitation jewelry (non-precious jewellery) - Alarm 
clocks - Fasteners (for the manufacture of wall clocks, 
pocket and wrist watches) - Atomic watches (micro-
precision) - Cylindrical parts (for the manufacture 
of wall clocks, pocket and wrist watches) - Cases for 
wall clocks, pocket and wrist watches - Cases for 
pocket and wrist watches (for gifting) - watch chains - 
chronographs (recorded timers) (hours) - chronometers 
(precise timers) - precise time measuring instruments 
- chronoscopes (electronically controlled timers) - tie 
clips - watch cases - watch hands (for making wall 
clocks, pocket watches and wristwatches) Wall clocks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منبهــة  ســاعات  ثمينــة)-  غــري  مجوهــرات  مقلــدة)  مجوهــرات 
- مثبتــات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- 
ســاعات ذريــة )متناهيــة الدقــة)- اجــزاء اســطوانية )لصناعة ســاعات 
الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- علــب لســاعات الحائــط وســاعات 
ــل  ــداء)- سالس ه ــد )لالإ ــب والي ــاعات الجي ــب س ــد- عل ــب والي الجي
ات  ــاعات)-كرونومرت ــجلة) )س ــات مس ــات )موقت ــاعات- كرونوغراف س
)موقتــات دقيقــة)-ادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة- كرونوســكوبات 
ونيــة الضبــط)- مشــابك ربطــات العنــق –علــب  )موقتــات إلكرت
ســاعات- عقــارب ســاعات )لصناعــة ســاعات الحائــط وســاعات 
الجيــب واليد)-ســاعات حائــط –ســاعات حائــط وســاعات جيــب ويــد 
ــاعات ــط )س ــاعات ضب ــة- س ــاعات-قطع نقدي ــات الس كهربائية-الي

326



269

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

– wall clocks, pocket clocks and electric hands – watch 
mechanisms – coins – tuning clocks (master clocks) – 
copper coins – leashes (cleats) sleeves – onyx – inscribed 
clock face (clock dial) (for the manufacture of wall clocks, 
pocket watches and wristwatches) - Sundials - Earrings 
- Clock hands (for making wall and pocket watches and 
watches) - Black amber jewelry - Unworked or semi-
worked black amber - Jewelery boxes (boxes) - Amber 
jewelry - Key rings (small jewelry or small chains) ) - 
Cufflinks - key watches - large medals (jewelry) - medals 
- elsa machines Wall lamps, pocket and wrist watches - 
Brooches - Black amber jewelry - Imitation jewelry (non-
precious jewelry) - Pressed amber pearls - Pendulums 
(for making wall clocks, pocket and wrist watches) 
- Brooches - Tie pins - Semi-precious stones - Watch 
springs - stopwatches - straps for watches - sundials - 
tie clips - tie pins - watch bracelets - watch cases - watch 
chains - crystal for watches - glass covers for watches - 
watch springs - watch straps - watches - wrist watches

رئيســية)- مســكوكات نحاســية- زمامــات )مرابــط ) أكمــام – عقيــق-
وجــه الســاعة المــدرج )قــرص الســاعة ) )لصناعــة ســاعات الحائــط 
وســاعات الجيــب واليــد)- ســاعات شمســية- أقــراط- عقــارب ســاعة 
ــن  ــىي م ــد) -ح ــب والي ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــة س )لصناع
الكهرمــان االأســود- كهرمــان أســود غــري مشــغول أو نصــف مشــغول- 
ــر-  ــان االأصف ــن الكهرم ــرات م ــق)- مجوه ــرات )صنادي ــب مجوه عل
ــات  ة)- زمام ــري ــل صغ ة أو سالس ــري ــىي صغ ــح )ح ــات للمفاتي حلق
ة )مجوهــرات)-  )مرابــط) أكمــام – ســاعات رئيســية – ميداليــات كبــري
ميداليــات- أالت لســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد- دبابيس 
زينــة- حــىي مــن الكهرمــان االأســود- مجوهــرات مقلــدة )مجوهــرات 
غــري ثمينــة)- الأىلأ مــن الكهرمــان المضغــوط - بنــدول )لصناعــة 
ســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد)- دبابيــس زينــة- دبابيــس 
ــاعات  ــاعات- س ــض س ــة- نواب ــبه كريم ــار ش ــق- احج ــات العن ربط
توقيــت – ســيور لســاعات اليــد- ســاعات شمسية-مشــابك ربطــات 
ــاعات- ــاعات-علب س ــوار س ــق- س ــات العن ــس ربط ــق- دبابي العن
سالســل ســاعات- بلــور للســاعات- االأغطيــة الزجاجيــة للســاعات – 

ــد  نوابــض ســاعات- ســيور ســاعات- ســاعات –ســاعات ي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Gold  بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41417 العالمة التجارية رقم :  41417

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Shariket dolphin LTD lilmawad 
alinshaiyeh 

ي دي للمواد االنشائية 
ف ل �ت كة دولف�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: SALEM.NABLUS . Jawwal 
0599505950email.almajd.dolphin.co@gmail.com 

العنوان :  سالم - نابلس  تلفون 0599505950 تلفون 
  092325323

Applicant for Correspondence : SALEM.NABLUS 
. Jawwal 0599505950email.almajd.dolphin.co@
gmail.com 

عنوان التبليغ  : سالم – نابلس جوال 0599505950  تلفون 092325323 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Alabaster glass. Branching pipes.not of metal.Building 
materials not of metal.Comices not of metal.Drain pipes 
not of metal.Ducts not of metal for ventilating and air 
conditioning installations.Gutter pipes not of metal 
.Gypsum .Lighting slabs.manhol covers not of metal.
Penstock pipes not of metal .Staircases not of metal.
Tanks of masonry.wainscotting not of metal.water 
pipes not of metal. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زجــاج مرمــري . مواســري متفرعــه غــري معدنيــة . مــواد غــري معدنيــة 
ــة  ــري معدني ــف غ ــري ت�ي ــة .مواس ــري معدني ــات غ ــاء .كورنيش للبن
ــري  ــري غ ــف .مواس ــة والتكيي ــأت التهوي ــة لمنش ــري معدني ــوات غ قن
معدنيــة لمجــاري الت�يــف .جبــس . بــالط لالضــاءة .اغطســة غــري 
ــاللم  ــة .س ــري معدني ــاء غ ــري م ــاري .مواس ــات المج ــة لفتح معدني
ــو  ــة لكس ــري معدني ــواد غ ــة. م ــري معدني ــات غ ــة .خزان ــري معدني غ

ــة.  ــاء غــري معدني ــة .مواســري م الجــدران الداخلي
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41418 العالمة التجارية رقم :  41418

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Shariket dolphin LTD lilmawad 
alinshaiyeh 

ي دي للمواد االنشائية 
ف ل �ت كة دولف�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: SALEM.NABLUS . Jawwal 
0599505950email.almajd.dolphin.co@gmail.com 

العنوان :  سالم - نابلس  تلفون 0599505950 تلفون 
  092325323

Applicant for Correspondence : SALEM.NABLUS 
. Jawwal 0599505950email.almajd.dolphin.co@
gmail.com 

عنوان التبليغ  : سالم – نابلس جوال 0599505950  تلفون 092325323 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper . cardboard  and  goods made from  these 
materials . not included in other classes printed matter 
.materila .paint  brushes .typewriters House painters’ 
rollers  seals. Shields paper seals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــه مــن هــذة المــواد 
ي الدهــان او 

ي فئــات اخــرى . المطبوعــات . فــرا�ش
وغــري واردة �ف

ليــة اختــام  ف التلويــن . مــواد التغليــف البالســتيكيه . بكــرات دهــان مرف
ــة  ــة ورقي ــات او اغطي ) طبعــات) واقي

  

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41421 العالمة التجارية رقم :  41421

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Bassem Sami Muhammad Nazzal  بإسم :  باسم سامي محمد نزال

Applicant Address: Qalqilya / Schools Street / 
Mobile: 0599373704 Email: bassemn70@hotmail.
com 

العنوان :  قلقيليه / شارع المدارس / جوال :              
  com.hotmail@bassemn70         : ي

و�ف 0599373704بريد الكرت

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Tissues of paper for removing make-up, Toilet paper,  
Towels of paper 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميل ، ورق تواليت .  مناديل من الورق الزالة مستح�ف

مناشف من الورق 

  

 

Date: 29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41422 العالمة التجارية رقم :  41422

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

Applicant Address: Riyadh 11411, P.O. Box 478, 
Saudi Arabia 

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mobile applications and downloadable software 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يل  ف مجيات القابلة للترف تطبيقات الهاتف النقال والرب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة العربية للصغار بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date: 29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41423 العالمة التجارية رقم :  41423

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

Applicant Address: Riyadh 11411, P.O. Box 478, 
Saudi Arabia 

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed 
matter, Printed publications, Prospectuses, Magazines 
[periodicals] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات اخبارية دورية، صحف، ورق تغليف، مطبوعات، منشورات  نرش

مطبوعة، بيانات اعالنية، مجالت ]دوريات[ 
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اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة العربية للصغار بمعزل  اشرت
عن العالمة

 

Date: 29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41424 العالمة التجارية رقم :  41424

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

Applicant Address: Riyadh 11411, P.O. Box 478, 
Saudi Arabia 

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Providing an online website comprising news, editorials 
and opinions concerning current events; providing 
online information and news in the field of employment 
training;  Publishing Of Newspapers, Magazines & 
Periodicals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأخبــار  يضــم  نــت  نرت االإ شــبكة  عــى  موقــع  توفــري  خدمــات 
الجاريــة؛  باالأحــداث  المتعلقــة  واالآراء  االفتتاحيــة  والمقــاالت 
ي مجــال التدريــب عــى 

نــت �ف نرت توفــري المعلومــات واالأخبــار عــرب االإ
التوظيــف؛ نــرش الصحــف والمجــالت والدوريــات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة العربية للصغار بمعزل  اشرت
عن العالمة

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41425 العالمة التجارية رقم :  41425

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Mileage recorders for vehicles; Spectacle cases; 
Sunglasses; Vehicle breakdown warning triangles; 
Signaling lamps; Warning lamps for vehicles; Batteries, 
electric, for vehicles; Revolution counters; Navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; Monitors 
[computer programs]; Computer programs to 
operate vehicles; Application development software; 
Computer software applications, downloadable; 
Mobile apps; Games software; Electronic publications, 
downloadable; Sleeves for laptops; Phone covers 
[specifically adapted]; Covers for glasses; Charging 
stations for electric vehicles; Interactive touch screen 
terminals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســجالت االأميــال للمركبــات؛ علــب للنظــارات؛ نظــارات شمســية؛ 
شــارات؛  مثلثــات تحذيــر مــن عطــل المركبــات؛ مصابيــح ارســال االإ
مصابيــح إنــذار للمركبــات؛ بطاريــات كهربائيــة للمركبــات؛ عــدادات 
برامــج  [؛  ي

طبلــو�ف ]كمبيوتــر  للمركبــات  مالحــة  أجهــزة  دورات؛ 
ــات؛  ــغيل المركب ــر لتش ــج الكمبيوت ــر[؛ برام ــج كمبيوت ــة ]برام مراقب
برمجيــات تطويــر التطبيقــات؛ تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر القابلــة 
يــل؛ تطبيقــات الهاتــف النقــال؛ برمجيــات االألعــاب؛ منشــورات  ف للترف
ــخصية  ــر الش ــزة الكمبيوت ــة الأجه ــغ؛ أغلف ــة للتفري ــة قابل وني إلكرت
ــارات؛  ــة للنظ ــا[؛ أغطي ــأة خصيًص ــف ]مهي ــة الهات ة؛ أغطي ــري الصغ
ــة  ــة تفاعلي ــات شاش ــة؛ محط ــات الكهربائي ــحن للمركب ــات ش محط

تعمــل باللمــس 

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41426 العالمة التجارية رقم :  41426

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Lighting apparatus and installations; Light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; Lighting apparatus for 
vehicles; Light bulbs for directional signals for vehicles; 
Anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; 
Bicycle lights; Lights for vehicles; Vehicle reflectors; 
Vehicle lighting and lighting reflectors; Heaters for 
vehicles; Air conditioners for vehicles; Filters for air 
conditioning; Power filters for airconditioning; Air 
filtering installations; Deodorizing apparatus, not for 
personal use; Defrosters for vehicles; Ventilation [air-
conditioning] installations for vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة ومنشــآت لالإضــاءة؛ أجهــزة إضــاءة للصمامــات الثنائيــة 
للضــوء ]LED[؛ أجهــزة إضــاءة للمركبــات؛ بصيــالت لمصابيــح 
رشــادية للمركبــات؛ معــدات مانعــة لتوهــج مصابيــح  شــارات االإ االإ
الســيارات ]لــوازم لمبــات[؛ أضــواء للدراجــات الهوائيــة؛ عاكســات 
للمركبــات؛ إضــاءة وعاكســات إضــاءة للمركبــات؛ دفايــات للمركبات؛ 
مكيفــات هــواء للمركبــات؛ مرشــحات )فالتــر) تكييــف الهــواء؛ فالتــر 
ــة  زال ــف الهــواء؛ منشــآت ترشــيح الهــواء؛ أجهــزة الإ ــة لتكيي كهربائي
؛ أجهــزة إزالــة  الروائــح الكريهــة ليســت لالســتخدام الشــخىي
الصقيــع عــن المركبــات؛ معــدات تهويــة ]تكييــف الهــواء[ للمركبــات 
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41427 العالمة التجارية رقم :  41427

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Precious metals and their alloys; jewellery, paste 
jewellery; Chronometers; Clocks; Wristwatches; Pocket 
watches; Cases for clock- and watchmaking; Jewelry 
cases [caskets or boxes]; Tie pins; Cuff links; Jewellery 
charms; Key rings of metal, Key rings; Key rings and key 
chains, and charms therefor 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرات  ــرات والمجوه ــا؛ المجوه ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ات )موقتــات دقيقــة)؛ ســاعات حائــط؛ ســاعات  المقلــدة؛ كرونومــرت
ــب  ــاعات الجي ــط وس ــاعات الحائ ــب لس ــب؛ عل ــاعات الجي ــد؛ س ي
واليــد؛ علــب المجوهــرات ]الصناديــق أو العلــب[؛ دبابيــس ربطات 
ة؛  العنــق؛ زمامــات )مرابــط) أكمــام؛ مجوهــرات حــىي صغــري
حلقــات معدنيــة للمفاتيــح؛ حلقــات للمفاتيــح؛ حلقــات للمفاتيــح 

ــح  ة للمفاتي ــح وحــىي صغــري ــد سلســلية للمفاتي وقالئ

  

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41428 العالمة التجارية رقم :  41428

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

336

335



275

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Luggage, bags, wallets and other carriers; Pocket 
wallets; Umbrellas and parasols; Walking sticks; Trunks 
and suitcases; Bags for sports; Briefcases; Purses; Key 
cases; Saddlebags; Leather and imitations of leather; 
handbags; Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; Labels of leather; saddlery; Leather cord; 
Luggage tags; Collars for animals; leasches for animals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرى؛  ــالت االأخ ــظ والحام ــب والمحاف ــفرية والحقائ ــب الس الحقائ
الصناديــق  ؛  العــىي ؛  والشــما�ي المظــالت  الجيــب؛  محافــظ 
والحقائــب الســفرية؛ حقائــب للرياضــة؛ محافــظ جلديــة؛ جزادين؛ 
علــب مفاتيــح؛ أكيــاس الــروج؛ الجلــود المدبوغــة والجلــود 
ــن  ــة[ م ــة وأجرب ــاس ]أغلف ــد؛ أكي ــب ي ــدة؛ حقائ ــة المقل المدبوغ
الــروج؛ حبــال جلــد؛  الجلــد؛  مــن  للتعبئــة؛ رقــع  النســيج 
بطاقــات بيانيــة للحقائــب؛ أطــواق للحيوانــات؛ مقــاود للحيوانــات 

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41429 العالمة التجارية رقم :  41429

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing; Headgear; Footwear; Polo shirts; Jackets 
[clothing]; Bath robes; Bathing suits; Bath sandals; 
hats; Caps being headwear; Gloves [clothing]; Scarves; 
Belts [clothing]; Socks; Pyjamas; Sports jerseys; 
Coats; Mackintoshes; Bath slippers; Blouses; Boots; 
Ankle boots; Shirts; Tee-shirts; Waistcoats; slips 
[underclothing]; Skirts; Trousers; Gabardines [clothing]; 
Gymnastic shoes; Jerseys [clothing]; Sweaters; Clothing 
for gymnastics; Underwear; Sandals; Underpants; 
Suits; Dresses; Sports shoes; Shoes; Boots for sports; 
motorists› clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بولــو؛  قمصــان  القــدم؛  ولبــاس  الــرأس  وأغطيــة  المالبــس 
جاكيتــات ]مالبــس[؛ أرواب اســتحمام؛ أثــواب اســتحمام؛ صنــادل 
قفــازات  للــرأس؛  أغطيــة  هــي  قبعــات  قبعــات؛  اســتحمام؛ 
ة؛ بيجامــات؛  ]مالبــس[؛ لفاعــات؛ أحزمــة ]مالبــس[؛ جــوارب قصــري
قمصــان للرياضــة؛ معاطــف؛ معاطــف واقيــة مــن المطــر؛ شباشــب 
ات؛ أحذيــة؛ جزمــة الكاحــل؛ قمصــان؛ قمصــان  اســتحمام؛ الســرت
؛  نصــف كــم؛ صــدارات؛ قمصــان داخليــة ]مالبــس داخليــة[؛ تنانــري
قمصــان  البدنيــة؛  للرياضــة  أحذيــة  ديــن؛  غرب ثيــاب  بناطيــل؛ 
ــس  ــة؛ مالب ــة البدني ــس للرياض ات؛ مالب ــرت ــس[؛ س ــة ]مالب صوفي
داخليــة؛ صنــادل؛ �اويــل داخليــة؛ بــذالت؛ أثــواب؛ أحذيــة 
ــيارات  ــائقي الس ــس س ــة؛ مالب ــة للرياض ــة؛ أحذي ــة؛ أحذي للرياض

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41430 العالمة التجارية رقم :  41430
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Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Carpets; Door mats; Mats; Floor mats for automobiles; 
carpets for automobiles; Floor coverings and artificial 
ground coverings; Carpets for automobiles; Vehicle 
mats and carpets 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــجاد  ــيارات؛ س ــة للس ــات أرضي ــل؛ مداس ــحات أرج ــجاد؛ ممس س
ــجاد  ــة؛ س ــة اصطناعي ــة أرضي ــات وأغطي ــة أرضي ــيارات؛ أغطي للس

ــات  ــجاد للمركب ــ� وس ــيارات؛ ح للس

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41431 العالمة التجارية رقم :  41431

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Sporting articles and equipment; Appliances for 
gymnastics; Decorations for Christmas trees; Toys, 
games, and playthings; Scale model kits [toys]; Plush 
toys; Stuffed toys; Video game consoles; Slot machines 
[counter-freed amusement apparatus]; Video game 
apparatus, arcade games, and amusement machines; 
Arcade video game machines; Miniature car models 
[toys or playthings]; Play mats for use with toy vehicles 
[playthings]; Toy vehicles; Scooters [toys]; Toy cars; 
Remote-controlled toy vehicles; Balls for games; 
Kaleidoscopes; Board games; Playing cards; Stationary 
exercise bicycles; Racing car games; Gloves for games 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــجر  ــة لش ــة؛ زين ــة البدني ــة؛ أدوات للرياض ــدات رياضي أدوات ومع
عيــد الميــالد؛ اللعــب واالألعــاب وأدوات اللعــب؛ نمــاذج مصغــرة 
ــل؛  ــن المخم ــة م ــاب مصنوع ــاب[؛ ألع ــة ]الع ــخصيات كرتوني لش
ألعــاب محشــوة؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ االت تعمــل بقطــع 
النقــد ]جهــاز تســلية بــدون مقابــل[؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو 
وألعــاب القاعــات وآالت التســلية؛ أجهــزة ألعــاب فيديــو النــوادي؛ 
ــب  ــ� لع ــب[؛ ح ــاب أو أدوات لع ــرة ]ألع ــيارات مصغ ــاذج س نم
ــب؛  ــات لع ــب[؛ مركب ــب ]أدوات لع ــات اللع ــع مركب ــتخدام م لالس
ــب؛  ــيارات لع ــاب[؛ س ــل) ]الع ــع بالرج ــات تدف ــكوترات )دراج س
ــات لعــب تعمــل بالتحكــم عــن بعــد؛ كــرات للعــب؛ نواظــري  مركب
ــة  ــات هوائي ــدة)؛ دراج ــب )ش ــة؛ ورق لع ــاب لوحي ــكال؛ ألع االأش

ــيارات  ــباقات الس ــاب س ــة؛ ألع ــن الرياضي ــة بالتماري ــة خاص ثابت
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Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41432 العالمة التجارية رقم :  41432

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence  : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wholesaling and retailing services Through any 
kind of physical or remote means, also via global 
computernetworks, Mail order or Sale by means of 
teleshopping programms, in relation the following 
goods: Motor vehicles, mechanical parts of motors and 
engines for vehicles, and transport means, Vehicles 
for locomotion by land, Vehicles for locomotion by air, 
Vehicles for locomotion by water, or Railroad vehicles, 
parts and accessories for vehicles; Wholesaling and 
retailing services Through any kind of physical or remote 
means, also via global computer networks, Mail order or 
Sale by means of teleshopping programms, in relation 
the following goods: Motor vehicles, aircraft, Boats, 
Two-wheeled vehicles, motor scooters, Motorcycles, 
mopeds, Bicycles, electric bicycles, Scooters (vehicles); 
batteries, electric; Wholesaling and retailing services 
Through any kind of physical or remote means, also via 
global computer networks, Mail order or Sale by means 
of teleshopping programms, in relation the following 
goods: radiator grilles for vehicles; steering wheels 
for automobiles; Purchasing services; Mediation of 
contracts for purchase and sale of products; Product 
marketing, including in particular, in relation the 
following goods: Sunglasses, jeweler goods, Jewellery, 
wristwatches, Key fobs ; Product marketing, in relation 
the following goods: Clothing, Headgear, Footwear, 
sporting equipment and articles, Product marketing, 
in relation the following goods: Toys, Games and 
play equipment, Scale model kits (toys), handbags, 
pocket wallets and other object carriers, Wallets, 
Umbrellas, parasols, Trunks and travelling bags, Bags 
for sports, Sales promotions at point of purchase

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة مــن خــالل أي نــوع مــن الوســائل 
الكمبيوتــر  أو عــن بعــد، وأيًضــا مــن خــالل شــبكات  الماديــة 
يــد أو البيــع عــن طريــق برامــج التســوق  العالميــة، الطلــب عــرب الرب
عــن بعــد، فيمــا يتعلــق بالســلع التاليــة: الســيارات، واالأجــزاء 
الميكانيكيــة للمحــركات ومحــركات المركبــات، ووســائل النقــل، 
ــق  ــن طري ــل ع ــات للتنق ، مركب ــرب ــق ال ــن طري ــل ع ــات للتنق مركب
ــكك  ــات الس ــاه، أو مركب ــق المي ــن طري ــل ع ــات للتنق ــو، مركب الج
الحديديــة، وقطــع الغيــار والملحقــات للمركبــات؛ خدمــات البيــع 
ــة أو  ــائل المادي ــن الوس ــوع م ــالل أي ن ــن خ ــة م ــة والتجزئ بالجمل
ــب  ــة، أو بالطل ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــا ع ــدة، وأيًض البعي
ــا  ــد، فيم ــن بُع ــوق ع ــج التس ــق برام ــن طري ــع ع ــدي أو البي ي الرب
يتعلــق بالســلع التاليــة: الســيارات والطائــرات والقــوارب والمركبــات 
ة والدراجــات الناريــة  ف والدراجــات البخاريــة الصغــري ذات الدوالبــ�ي
الهوائيــة  والدراجــات  ة  الصغــري المحــركات  ذات  الدراجــات  و 
ة )مركبــات)؛  والدراجــات الكهربائيــة والدراجــات البخاريــة الصغــري
خدمــات البيــع بالجملــة والتجزئــة مــن خــالل أي نــوع مــن الوســائل 
ــة،  ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــا ع ــدة ، وأيًض ــة أو البعي المادي
يــدي أو البيــع عــن طريــق برامــج التســوق عــن  أو بالطلــب الرب
المشــعات  شــبكات  التاليــة:  بالبضائــع  يتعلــق  فيمــا  بُعــد، 
اء؛  الحراريــة للمركبــات؛ عجــالت توجيــه للســيارات؛ خدمــات الــرش
اء وبيــع المنتجــات؛ التســويق للمنتجــات  ي عقــود �ش

الوســاطة �ف
ــة:  ــق بالســلع التالي ي ذلــك عــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعل

بمــا �ف
ــاعات  ــرات وس ــرات والمجوه ــلع المجوه ــية وس ــارات الشمس النظ
ــا  ــات فيم ــويق للمنتج ــح؛ التس ة للمفاتي ــري ــل الصغ ــد والسالس الي
يتعلــق بالســلع التاليــة: المالبــس وأغطيــة الــرأس ولبــاس القــدم 
والمعــدات واالأدوات الرياضيــة؛ التســويق للمنتجــات فيمــا يتعلــق 
ــاذج  ــب والنم ــدات اللع ــب ومع ــاب واللع ــة: االألع ــلع التالي بالس
ــة )العــاب) وحقائــب اليــد ومحافــظ  المصغــرة لشــخصيات كرتوني
هــا مــن حامــالت االأشــياء والمحافــظ والمظــالت الجيــب وغري
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or sale, for others; Procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
Demonstration of goods; Mediation and conclusion 
of commercial transactions for others; transportation 
fleet (business management of -) [for others]; 
Commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; Administrative processing of 
purchase orders; Arranging of contracts for others for 
the buying and selling of goods; Business management 
and organization consultancy; Commercial or industrial 
management assistance; Organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; Presentation 
of goods on communication media, for retail purposes; 
Compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes 

ــب  ــفرية وحقائ ــب الس ــق والحقائ ــىي والصنادي ــما�ي والع والش
اء أو البيــع لالآخريــن؛  للرياضــة، ترويــج المبيعــات عنــد الــرش
اء الســلع والخدمــات الأعمــال أخــرى؛  اء لالخريــن ]�ش خدمــات الــرش
؛  عــرض الســلع؛ الوســاطة وإبــرام المعامــالت التجاريــة للغــري
ــات  ــن[؛ المعلوم ــال) ]لالآخري ــع )ادارة االأعم ــل الري ــائل النق وس
ف ]محــل استشــارات المســتهلك[؛  ــة للمســتهلك�ي والمشــورة التجاري
ــع  ــب العقــود للغــري لبي اء؛ ترتي ــرش ــات ال ــة لطلب داري المعالجــة االإ
ي 

ي إدارة وتنظيــم االأعمــال؛ المســاعدة �ف
اء الســلع؛ استشــارات �ف و�ش

ــات  ــم المعــارض لغاي ــة؛ تنظي ــة أو الصناعي ــال التجاري إدارة االأعم
ــات  ــة؛ عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال لغاي ــة أو إعالني تجاري
ــة أو  ــات تجاري ــات لغاي ــارس المعلوم ــع فه ــة؛ تجمي ــا بالتجزئ بيعه

ــة  إعالني

 

Date: 30/09/2021  التاريخ :30/09/2021

Trademark No.:41433 العالمة التجارية رقم :  41433

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: SEAT, S.A.    .بإسم :  سيات, اس.ايه

Applicant Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760, 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 

العنوان :  اوتوفيا ايه-2, كي ام. 585, 08760 مارتوريل, برشلونة, 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence  : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Building, construction and demolition; Maintenance, 
servicing and repair of vehicles; Cleaning of motor 
vehicles; Vehicle fueling services; Vehicle breakdown 
repair services; Painting of vehicles; Vehicle polishing; 
Anti-rust treatment for vehicles; Vehicle maintenance; 
Vehicle cleaning; Retreading of tires; Airplane 
maintenance and repair; Shipbuilding; Leather care, 
cleaning and repair; Disinfecting; Burglar alarm 
installation and repair; Information and consultancy 
services relating to vehicle repair 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وإصــالح  وتصليــح  صيانــة  ؛  ي

المبــا�ف وهــدم  إنشــاء  خدمــات 
المركبــات؛ تنظيــف الســيارات؛ خدمــات تزويــد المركبــات بالوقــود؛ 
تلميــع  المركبــات؛  طــالء  المركبــات؛  أعطــال  إصــالح  خدمــات 
المركبــات؛ معالجــة المركبــات بمــواد مضــادة للصــدأ؛ إصــالح 
ــة  ــارات؛ صيان ط ــس االإ ــادة تلبي ــات؛ إع ــف المركب ــات؛ تنظي المركب
وإصــالح الطائــرات؛ بنــاء الســفن؛ العنايــة بالجلــود المدبوغــة 
ــالح  ــب وإص ــم؛ تركي ــن الجراثي ــري م ــا؛ التطه ــا وإصالحه وتنظيفه
نــذار ضــد الرقــة؛ خدمــات المعلومــات واالستشــارات  أجهــزة االإ

المتعلقــة بإصــالح المركبــات 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41434 العالمة التجارية رقم :  41434

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: New Falcon Company for Private 
Security Services 

كة فالكون الجديدة للخدمات االأمنية الخاصة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Bekdar Street, Al-
Ezz Building, 3rd floor 

العنوان :  رام الله شارع بكدار عمارة العز ط 3  

Applicant for Correspondence  : Adv  Hussein 
Zahaika Ramallah, Al-Isra Building, 5th floor, 
Mobile 0598566392 

ف زحايكــة رام اللــه عمــارة اال�اء ط 5  عنــوان التبليــغ  : المحامــي حســ�ي
ــوال 0598566392  ج

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Body guarding (Personal) , Chaperoning , Dating 
services , Guards , Guards (Night) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الحفــالت االجتماعيــة ، خدمــات 

الحراســة الشــخصية ، المرافقــة �ف
المرافقــة االجتماعيــة ، الحراســة ، الحــراس الليليــون 

  

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41435 العالمة التجارية رقم :  41435

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Liqa Radio Prduction  كة لقاء للبث االذاعي بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron -yatta                                        العنوان :  الخليل -يطا

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
PRODCASTIN(RADIO AND TELEVIOSION ,CELLULAR 
TELEPHON COMMUNICATION ,CHATROONS COMPUTER
AND TRANSMISSION OF MESSAGES AND IMAGES 
,ELECTRONIC MAIL,NEW AGENCIES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي  ــف الخل ــال بالهات ــون االتص ــث بالتلفزي ــو الب ــة بالرادي االذاع
ــت نقــل الســائل و الصــور عــرب  ن توفــري غــرف الدردشــة عــرب االنرت

, وكاالت االنبــاء ي
و�ف يــد االلكــرت نت,الرب االنرت

FM اطات خاصة:عدم الحماية عى رسمة الهيدفون و كلمة اشرت

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41436 العالمة التجارية رقم :  41436

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن.  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

344



281

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

  
 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41438 العالمة التجارية رقم :  41438

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41439 العالمة التجارية رقم :  41439

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41441 العالمة التجارية رقم :  41441

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41443 العالمة التجارية رقم :  41443

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41445 العالمة التجارية رقم :  41445

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، الســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك ورق 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض 
ــات؛  ــجائر، القداح ــف الس ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ــجائر، الغالي الس
ي يتــم تســخينها 

أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ، منتجــات التبــغ الــىت
ــغ  ــجائر أو التب ف الس ــخ�ي ــة تس ــا لغاي ــة وقطعه وني ــزة إلكرت ، أجه
ف  ف لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتــ�ي مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتــ�ي
ف  ــ�ي ــزة التدخ ــة؛ أجه وني ــجائر االلكرت ي الس

ــتخدمة �ف ــائل المس الس
ــل  ــة كبدائ وني ــجائر االلكرت ــة؛ الس وني لكرت ــجائر االإ ؛ الس ي

و�ف ــرت لك االإ
ف  ونيــة الستنشــاق النيكوتــ�ي لكرت عــن الســجائر التقليديــة؛ االأجهــزة االإ
ف ، منتجــات  المحتــوي عــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخــري بالفــم للمدخنــ�ي
ونيــة؛  لكرت ف للســجائر االإ التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ــة  ي الفئ

ــة، �ف ــابقا المتضمن ــورة س ــات المذك ــوازم للمنتج ــع ول قط
ضافــة إىل  طفــاء الســجائر المســخنة والســيجار باالإ 34 واالأجهــزة الإ
عــادة  ونيــة القابلــة الإ لكرت أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر االإ

الشــحن 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41446 العالمة التجارية رقم :  41446

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41448 العالمة التجارية رقم :  41448

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland  
                  

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters 
for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف  ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن.  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41456 العالمة التجارية رقم :  41456

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Anas imad mohammad barari بإسم :  انس عماد محمد براري 

Applicant Address: village of nazlet zaid       0569357281 : العنوان :  قرية نزلة الشيخ زيد   جوال رقم

Applicant for Correspondence : village of nazlet 
zaid

عنوان التبليغ  : قرية نزلة الشيخ زيد   جوال رقم : 0569357281
ف فلسط�ي

Goods/Services:
chasubles,clothing,clothing of leather ,coats ,furs 
,headgear for wear,kinitwear,mantillas,ready-made 
clothing,bath robes,shawls,shoes,skirts,skorts,smocks,
sweaters,shirts,underclothing,togas,trousers,veils,wat
erproof,suits,saris,pajamas am,overalls,mittens,neckti
es,hats,belts(clothing).

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن  ،معاطف،مالبــس  جلديــة  عباءات،مالبس،مالبــس 
محبوكة،طرحات،مالبــس  للراس،مالبــس  ،اغطيــة  الفــرو 
عــى  ،شــورتات  استحمام،شاالت،احذية،تنانري جاهــزة،ارواب 
داخلية،اثــواب  ات،قمصان،مالبس  تنورة،جالبيب،ســرت شــكل 
ــاري،بيج ــادة للماء،بذالت،س ــس مض فضفاضة،بناطيل،خمار،مالب

امات،افرهوالت،قفازات،ربطات عنق،قبعات.

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Barari بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41458 العالمة التجارية رقم :  41458

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  بإسم :  البوراتوريز ال بريري إس أيه
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Industriestrasse 8, CH-8604 
Volketswil Switzerland 

اسه 8، �ي إتش-8604 فولكتسويل، سويرا   يشرت العنوان :  إندسرت

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
skin cleansers; Perfumery, essential oils; Make-up; Non-
medicated soaps: Non-medicated hair preparations 
and treatments; Deodorants and anti-perspirants for 
personal use; Sunscreen preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تواليــت؛ منظفــات  ات تجميــل غــري طبيــة ومســتح�ف مســتح�ف
؛  ي ة؛ عطــور، زيــوت عطريــة؛ مكيــاج؛ صابــون غــري طــىب للبــرش
ات غــري طبيــة للشــعر؛ مزيــالت للروائــح  عالجــات ومســتح�ف
ات  ؛ مســتح�ف الكريهــة ومضــادات العــرض لالســتخدام الشــخىي

ــمس.  ــن الش ــة م واقي

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41459 العالمة التجارية رقم :  41459

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  بإسم :  البوراتوريز ال بريري إس أيه

Applicant Address: Industriestrasse 8, CH-8604 
Volketswil Switzerland  
                  

اسه 8، �ي إتش-8604 فولكتسويل، سويرا   يشرت  العنوان :  إندسرت
                   

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetic utensils; Toilet utensils; Toilet cases; Combs 
and sponges; Brushes, except paintbrushes; Make-up 
brushes; Cosmetic spoons; Cosmetic spatulas; Perfume 
sprayers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات تجميــل؛ أدوات تواليــت؛ حقائــب تواليت؛ أمشــاط وأســفنج؛ 
ي للمكيــاج؛ مالعــق 

ي التلويــن أو الدهــان؛ فــرا�ش
ي عــدا فــرا�ش

فــرا�ش

للمــواد التجميليــة؛ مــالوق للمــواد التجميليــة؛ بخاخــات للعطــور 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41460 العالمة التجارية رقم :  41460

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  بإسم :  البوراتوريز ال بريري إس أيه

Applicant Address: Industriestrasse 8, CH-8604 
Volketswil Switzerland 

اسه 8، �ي إتش-8604 فولكتسويل، سويرا   يشرت العنوان :  إندسرت

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beauty salon services; Beauty treatment services; Facial 
treatment services; Consultancy services relating to 
skin care and beauty care; Health and beauty care; 
Manicures; Provision of information via the Internet 
on the choice and application of cosmetic preparations 
and beauty products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تجميليــة؛  معالجــة  خدمــات  التجميــل؛  صالونــات  خدمــات 
ــق  ــارات فيمــا يتعل ــات االستش ــه؛ خدم ــة الوج ــات لمعالج خدم
ة والَجمــال؛ العنايــة بالصحــة والَجمــال؛ العنايــة  بالعنايــة بالبــرش
نــت بشــأن اختيــار  نرت بأظافــر اليديــن؛ تقديــم المعلومــات عــرب االإ
ات التجميليــة ومنتجــات العنايــة بالَجمــال.  واســتخدام المســتح�ف

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41461 العالمة التجارية رقم :  41461

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Osama Abdel Fattah Mohamed 
Al Madani 

ي 
بإسم :  اسامة عبد الفتاح محمد المد�ف

Applicant Address: Tulkarm - Western Quarter                                        العنوان :  طولكرم - الحارة الغربية

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41462 العالمة التجارية رقم :  41462

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Osama Abdel Fattah Mohamed 
Al Madani 

ي 
بإسم :  اسامة عبد الفتاح محمد المد�ف

Applicant Address: Tulkarm - Western Quarter                                        العنوان :  طولكرم - الحارة الغربية

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations and other substances for 
laundry use  cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations  soaps  perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions  dentifrices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتح�ف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتح�ف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتح�ف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41463 العالمة التجارية رقم :  41463

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: hebron snacks For food 
industries and investment company 

ون سناكس للصناعات الغذائية و االستثمار  كة هيرب بإسم :  �ش
م.خ.م 
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Applicant Address: hebron - kharas   العنوان :  الخليل - خاراس

Applicant for Correspondence : hebron  عنوان التبليغ  : الخليل
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments spices ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتح�ف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

nuts hebron اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة  اشرت
 بمعزل عن العالمة

  

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41464 العالمة التجارية رقم :  41464

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Software for streaming audiovisual and multimedia 
content via the internet and global communications 
networks; software for streaming audiovisual and 
multimedia content to mobile digital electronic devices; 
software for searching, organizing, and recommending 
multimedia content; computer software, namely, 
software development tools for creating software 
and mobile applications; hardware for streaming 
audiovisual and multimedia content via the internet 
and global communications networks, namely, digital 
media streaming devices, digital video recorders 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برمجيــات لدفــق المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط المتعــددة 
ــق  ــات لتدف ــة؛ برمجي ــاالت العالمي ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــرب االإ ع
المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط المتعــددة إىل االأجهــزة 
محتــوى  عــن  للبحــث  برامــج  المتنقلــة؛  الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ
ــر،  ــج الكمبيوت ــه؛ برام ــة ب ــه والتوصي ــددة وتنظيم ــائط المتع الوس
ــف  ــات الهات ــج وتطبيق ام ــاء الرب نش ــج الإ ام ــر الرب ــي أدوات تطوي وه
المحمــول؛ معــدات لدفــق المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط 
ــي  ــة، وه ــاالت العالمي ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــرب االإ ــددة ع المتع

ــة  ــو الرقمي ــجالت الفيدي ــة ومس ــائط الرقمي ــق الوس ــزة دف أجه

  

359



293

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41465 العالمة التجارية رقم :  41465

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Streaming of audiovisual and multimedia content via 
the internet; transmission and delivery of audiovisual 
and multimedia content via the internet; video-on-
demand transmission services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات دفــق المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط المتعــددة 
البــ�ي  الســمعي  المحتــوى  وإيصــال  نقــل  نــت؛  نرت االإ عــرب 
نــت ؛خدمــات نقــل الفيديــو عنــد  نرت والوســائط المتعــددة عــرب االإ

ــب  الطل

  

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41466 العالمة التجارية رقم :  41466

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Entertainment and educational services, namely, 
providing non-downloadable movies and television 
shows via a video-on-demand service, as well as 
information, reviews, and recommendations regarding 
movies and television shows; providing a website 
featuring non-downloadable television shows, 
movies, sport and cultural programs and multimedia 
entertainment content, as well as information, reviews, 
and recommendations regarding television shows, 
movies, and multimedia entertainment content 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
امــج  والرب االأفــالم  توفــري  وهــي  وتعليميــة،  ترفيهيــة  خدمــات 
يــل عــرب خدمــة الفيديــو عنــد الطلب،  ف التلفزيونيــة غــري القابلــة للترف
وكذلــك المعلومــات والمراجعــات والتوصيــات المتعلقــة باالأفــالم 
امــج التلفزيونيــة؛ توفــري موقــع ويــب يعــرض برامــج تلفزيونيــة  والرب
وأفــالم وبرامــج رياضيــة وثقافيــة ومحتــوى ترفيهــي للوســائط 
يــل، وكذلــك المعلومــات والمراجعــات  ف المتعــددة غــري قابلــة للترف
ــوى  ــة واالأفــالم والمحت امــج التلفزيوني ــات المتعلقــة بالرب والتوصي

ــددة  ــائط المتع ــي للوس فيه الرت

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41467 العالمة التجارية رقم :  41467

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Software for streaming audiovisual and multimedia 
content via the internet and global communications 
networks; software for streaming audiovisual and 
multimedia content to mobile digital electronic devices; 
software for searching, organizing, and recommending 
multimedia content; computer software, namely, 
software development tools for creating software 
and mobile applications; hardware for streaming 
audiovisual and multimedia content via the internet 
and global communications networks, namely, digital 
media streaming devices, digital video recorders 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برمجيــات لدفــق المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط المتعــددة 
ــق  ــات لتدف ــة؛ برمجي ــاالت العالمي ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــرب االإ ع
المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط المتعــددة إىل االأجهــزة 
محتــوى  عــن  للبحــث  برامــج  المتنقلــة؛  الرقميــة  ونيــة  لكرت االإ
ــر،  ــج الكمبيوت ــه؛ برام ــة ب ــه والتوصي ــددة وتنظيم ــائط المتع الوس
ــف  ــات الهات ــج وتطبيق ام ــاء الرب نش ــج الإ ام ــر الرب ــي أدوات تطوي وه
المحمــول؛ معــدات لدفــق المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط 
ــي  ــة، وه ــاالت العالمي ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــرب االإ ــددة ع المتع

ــة  ــو الرقمي ــجالت الفيدي ــة ومس ــائط الرقمي ــق الوس ــزة دف أجه
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Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41468 العالمة التجارية رقم :  41468

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Streaming of audiovisual and multimedia content via 
the internet; transmission and delivery of audiovisual 
and multimedia content via the internet; video-on-
demand transmission services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات دفــق المحتــوى الســمعي البــ�ي والوســائط المتعــددة 
البــ�ي  الســمعي  المحتــوى  وإيصــال  نقــل  نــت؛  نرت االإ عــرب 
نــت ؛خدمــات نقــل الفيديــو عنــد  نرت والوســائط المتعــددة عــرب االإ

ــب  الطل

 

Date: 04/10/2021  التاريخ :04/10/2021

Trademark No.:41469 العالمة التجارية رقم :  41469

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Entertainment and educational services, namely, 
providing non-downloadable movies and television 
shows via a video-on-demand service, as well as 
information, reviews, and recommendations regarding 
movies and television shows; providing a website 
featuring non-downloadable television shows, 
movies, sport and cultural programs and multimedia 
entertainment content, as well as information, reviews, 
and recommendations regarding television shows, 
movies, and multimedia entertainment content 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
امــج  والرب االأفــالم  توفــري  وهــي  وتعليميــة،  ترفيهيــة  خدمــات 
يــل عــرب خدمــة الفيديــو عنــد الطلب،  ف التلفزيونيــة غــري القابلــة للترف
وكذلــك المعلومــات والمراجعــات والتوصيــات المتعلقــة باالأفــالم 
امــج التلفزيونيــة؛ توفــري موقــع ويــب يعــرض برامــج تلفزيونيــة  والرب
وأفــالم وبرامــج رياضيــة وثقافيــة ومحتــوى ترفيهــي للوســائط 
يــل، وكذلــك المعلومــات والمراجعــات  ف المتعــددة غــري قابلــة للترف
ــوى  ــة واالأفــالم والمحت امــج التلفزيوني ــات المتعلقــة بالرب والتوصي

ــددة  ــائط المتع ــي للوس فيه الرت

  

 

Date: 05/10/2021  التاريخ :05/10/2021

Trademark No.:41472 العالمة التجارية رقم :  41472

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: ITC Beverage & Bottling Factory 
W.L.L. 

وبات ذ.م.م.  ي �ي لتعبئة المرش
كة مصنع اي �ت بإسم :  �ش

Applicant Address: Kingdom of Bahrain - 
Industrial Zone - Complex 601 - Street 0115 - 
Building 979 

العنوان :  مملكة البحرين - المنطقة الصناعية - مجمع 601 - طريق 
0115 - مبىف 979  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
waters; fruit drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب الفواكه  المياه؛ �ش

 

Date: 05/10/2021  التاريخ :05/10/2021

Trademark No.:41474 العالمة التجارية رقم :  41474
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Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Tawfiq Muhammad Tawfiq Assaf  بإسم :  توفيق محمد توفيق عساف

Applicant Address: Ezbet Shofa - Tulkarm                                        العنوان :  عزبة شوفة  - طولكرم

Applicant for Correspondence : Ezbet Shofa - 
Tulkarm

عنوان التبليغ  : عزبة شوفة  - طولكرم 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتح�ف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

  

 

Date: 06/10/2021  التاريخ :06/10/2021

Trademark No.:41475 العالمة التجارية رقم :  41475

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  بإسم :  البوراتوريز ال بريري إس أيه

Applicant Address: Industriestrasse 8, CH-8604 
Volketswil Switzerland 

اسه 8، �ي إتش-8604 فولكتسويل، سويرا   يشرت العنوان :  إندسرت

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beauty salon services; Beauty treatment services; Facial 
treatment services; Consultancy services relating to 
skin care and beauty care; Health and beauty care; 
Manicures; Provision of information via the Internet 
on the choice and application of cosmetic preparations 
and beauty products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تجميليــة؛  معالجــة  خدمــات  التجميــل؛  صالونــات  خدمــات 
ــق  ــارات فيمــا يتعل ــات االستش ــه؛ خدم ــة الوج ــات لمعالج خدم
ة والَجمــال؛ العنايــة بالصحــة والَجمــال؛ العنايــة  بالعنايــة بالبــرش
نــت بشــأن اختيــار  نرت بأظافــر اليديــن؛ تقديــم المعلومــات عــرب االإ
ات التجميليــة ومنتجــات العنايــة بالَجمــال.  واســتخدام المســتح�ف
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Date: 06/10/2021  التاريخ :06/10/2021

Trademark No.:41476 العالمة التجارية رقم :  41476

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  بإسم :  البوراتوريز ال بريري إس أيه

Applicant Address: Industriestrasse 8, CH-8604 
Volketswil Switzerland 

اسه 8، �ي إتش-8604 فولكتسويل، سويرا   يشرت العنوان :  إندسرت

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetic utensils; Toilet utensils; Toilet cases; Combs 
and sponges; Brushes, except paintbrushes; Make-up 
brushes; Cosmetic spoons; Cosmetic spatulas; Perfume 
sprayers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أدوات تجميــل؛ أدوات تواليــت؛ حقائــب تواليت؛ أمشــاط وأســفنج؛ 
ي للمكيــاج؛ مالعــق 

ي التلويــن أو الدهــان؛ فــرا�ش
ي عــدا فــرا�ش

فــرا�ش

للمــواد التجميليــة؛ مــالوق للمــواد التجميليــة؛ بخاخــات للعطــور. 

 

Date: 06/10/2021  التاريخ :06/10/2021

Trademark No.:41477 العالمة التجارية رقم :  41477

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  بإسم :  البوراتوريز ال بريري إس أيه

Applicant Address: Industriestrasse 8, CH-8604 
Volketswil Switzerland 

اسه 8، �ي إتش-8604 فولكتسويل، سويرا   يشرت العنوان :  إندسرت

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
skin cleansers; Perfumery, essential oils; Make-
up; Non-medicated soaps: Non-medicated hair 
preparations and treatments; Deodorants and anti-
perspirants for personal use; Sunscreen preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تواليــت؛ منظفــات  ات تجميــل غــري طبيــة ومســتح�ف مســتح�ف
؛  ي ة؛ عطــور، زيــوت عطريــة؛ مكيــاج؛ صابــون غــري طــىب للبــرش
ات غــري طبيــة للشــعر؛ مزيــالت للروائــح  عالجــات ومســتح�ف
ات  ؛ مســتح�ف الكريهــة ومضــادات العــرض لالســتخدام الشــخىي

ــمس.  ــن الش ــة م واقي
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Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41478 العالمة التجارية رقم :  41478

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant  Name:   Cosmopoli General Trading 
Company 

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah/ Al Bereh/ Omar Al 
Mokhtar Street    

ة / شارع عمر المختار     العنوان :  رام الله/ البري

Applicant for Correspondence :  Ramallah/ Al 
Bereh/ Omar Al Mokhtar Street 

ة / شارع عمر المختار عنوان التبليغ  : رام الله/ البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Bleaching preparations, and other substances for 
laundry use; cleanins, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices: After-shave lotion, Air (canned 
pressurized-) for cleaning and dusting purposes, Air 
fragrancing prepararations,Aloe vera preparations for 
cosmetics purposes, Baths (Cosmetic preparations for-
),Beard dyes,Beauty masks,Cakes of toilet soap,Canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes, 
Cleaning preparations,Cleaning milk for toilet 
purposes,Colour-removing preparations,Cosmetic 
kits,Cosmetics,Cotton sticks for cosmetics 
purposes,Cotton wool for cosmetics purposes,Creams 
(Cosmetic-), Depilatories, Dry shampoo,Dry-cleaning 
preparations,Liquids for floors (Non-slipping-), Lotions 
for cosmetic purposes, Lotions (tissues impregnated 
with cosmetic-), Mak-up, Mak-up powder,Mak-up 
preparations,Mak-up removing preparations, Mascara, 
Masks (Beauty-), Milk (cleansing-)for toilet purposes, 
Pencils (Cosmetic-), Eyebrow cosmatics, 
Pencils (Eyebrow-),Fabric softeners for laundry 
use,Perfumery,Perfumes,Hair colorants,Hair 
dyes,Hair lotions, Hair spray,Haydrogen peroxide for 
cosmetic purposes,Jelly (Petroleum--) for cosmetic 
purposes,Polish for furniture and flooring, Pomades 
for cosmetic purposes,Lequer-removing preparations, 
Laundry bleach,Laundry preparations,Powder (Mak-
up-), Preservatives for leather [polishes], Shaving 
preparations, Shavinf soap, Skin care (Cosmetic 
preparations for-),Skin whitening creams,Slimming 
purposes (Cosmetic preparations for-),Soap 
(Disinfectant-),Sunscreen preparations,Unblocking 
drain pipes (Preparations for-),Softeners (Fabric-) 
{for laundry use},Stain removers,Swabs [toiletries], 
Toiletries.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف تســتعمل  اخــرى  ومــواد  االقمشــة  تبييــض  ات  مســتح�ف
وجــىي  وصقــل  تنظيــف  ات  مســتح�ف المالبــس،  وكي  غســل 
ــل،  ات تجمي ــتح�ف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي ــط،صابون، عط وكش
لوشــن)   ( أسنان:غســول  منظفــات  للشــعر،  )لوشــن)  غســول 
ي علــب الأغــراض التنظيــف 

لمــا بعــد الحالقة،هــواء مضغــوط �ف
ــار  ات صب ات تعطــري الجــو، مســتح�ف وتنفيــض الغبار،مســتح�ف
ــتحمام،  س ــة لالإ ات تجميلي ــتح�ف ــراض التجميل،مس ا الغ ــري االلوف
ــواء  ــون الزينة،ه ــن صاب ــع م ــة، قط ــة تجميلي ــاغ اللحى،اقنع أصب
ات  ي علــب الأغــراض التنظيــف وتنفيــض الغبار،مســتح�ف

مضغــوط �ف
إزالــة  ات  الزينة،مســتح�ف الأغــراض  منظــف  تنظيف،حليــب 
ات تجميل،أعــواد قطــن الأغراض  االألوان،أطقــم تجميــل، مســتح�ف
تجميليــة، التجميل،كريمــات  الأغــراض  ي 

قطــىف  التجميل،غــزل 
ات  الجاف،مســتح�ف الشــامبو  ات  مســتح�ف الشــعر،  مزيــالت 
نــزالق  لالإ مانعــة  الجاف،ســوائل  التنظيــف 
التجميل،مناديــل  الأغــراض  لوشــن)   ( لالأرضيات،غســوالت 
تجميلية،مكيــاج، لوشــن)   ( بغســوالت  بــة  مرش  ورقيــة 
إزالــة  ات  مكياج،مســتح�ف ات  مكياج،مســتح�ف مســاحيق 
الأغــراض  منظــف  تجميلية،حليــب  المكياج،مســكرة،أقنعة 
الحواجب،أقــالم  تجميــل  ات  تجميلية،مســتح�ف الزينة،أقــالم 
الغســيل  ي 

�ف تســتخدم  لالقمشــة  حواجب،ملينــات 
الشعر،غســوالت  الشــعر،اصباغ  ،عطور،عطور،ملونــات  وال�ي
ف  وكســيد الهيدروجــ�ي اي) للشعر،بري )لوشــن) للشــعر،رذاذ )ســرب
لالأثــاث  التجميل،ملمــع  الأغــراض  ف  التجميل،فازلــ�ي الأغــراض 
إزالــة  ات  التجميل،مســتح�ف الأغــراض  واالأرضيات،مراهــم 
للغســيل  ات  ،مســتح�ف وال�ي للغســيل  الالكيه،قــارص 
 ( المدبــوغ  للجلــد  حافظــة  مكياج،كــواد  ،مســاحيق  وال�ي
ات  حالقة،مســتح�ف حالقة،صابــون  ات  ملمعات)،مســتح�ف
ات  ة،مســتح�ف ة،كريمــات تبييــض البرش تجميــل للعنايــة بالبرش
ات  مطهر،مســتح�ف التنحيف،صابــون  الأغــراض  تجميــل 
أنابيــب  انســداد  لمنــع  ات  الشمس،مســتح�ف مــن  الوقايــة 
للغســيل)، )تســتخدم  لالأقمشــة   الت�يف،منعمــات 

مزيالت البقع،أعود قطن )مواد تواليت)،مواد تواليت.
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Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41488 العالمة التجارية رقم :  41488

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: KLIL INDUSTRIES LTD.  .يز لميتد بإسم :  كليل اندسرت

Applicant Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, 
Israel  
                  

العنوان :  ص.ب 659، كارمييل، 20100، ا�ائيل  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
sets, namely, windows, doors, screen walls, blinds, 
shades, rails, internal partitions and parts and 
accessories thereof that are included in class 06 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوارض  ــبائكها، ع ــائعة وس ــادن الش ــة، المع ــاء المعدني ــواد البن م
وتحديــدا  االلمنيــوم  اطقــم  االلمنيــوم،  عــوارض  معدنيــة، 
والمظلــالت  والســتائر  الشاشــة  وجــدران  واالبــواب  الشــبابيك 
ي 

والقضبــان والقواطــع الداخليــة واجزائهــا وملحقاتهــا المشــمولة �ف
الصنــف 6. 

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41489 العالمة التجارية رقم :  41489

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Kerry Group plc  ي جروب بيه ال �ي بإسم :  كري

Applicant Address: Prince›s Street  Tralee  Co 
Kerry -Ireland 

ي - ايرلندا   يت تراىلي كو كري ف سرت العنوان :  برنسري

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations 
and substances; delivery agents in the form of coatings 
for tablets that facilitate the delivery of vitamin and/

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لغايــات  كيميائيــة  ات  مســتح�ف صيدالنيــة؛  ات  مســتح�ف
ات ومــواد صيدالنيــة؛ عوامــل توصيــل عــى  صيدالنيــة؛ مســتح�ف
ي تســهل توصيــل مكمــالت الفيتامينــات 

شــكل طــالءات لالأقــراص الــىت
ات الصيدالنيــة أو المكمــالت الغذائيــة أو المعــادن أو المســتح�ف
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or mineral supplements, pharmaceutical preparations, 
food supplements or herbal products in Class 5; cellulose 
ethers for pharmaceutical, medical or dietetic purposes; 
casein dietary supplements; dietary supplements and 
dietetic preparations; enzyme dietary supplements; 
nutritional supplements; nutritional supplements 
consisting of fungal extracts; prebiotic supplements; 
probiotic supplements; protein supplements; food 
supplements; feed supplements for veterinary use; 
medicated food supplements; medicated supplements 
for animal feedstuffs; nutrition agents for processing 
living cells (for medical or veterinary use); nutrition 
agents for living cells (for medical or veterinary use); 
recombinant proteins for nutrition of living cells (for 
medical or veterinary use); media for cell culture for 
use in medical research laboratories; cultures of cell 
media (for medical or veterinary use); nutraceuticals 
for therapeutic purposes; nutraceuticals for use as a 
dietary supplement; carbohydrate-based nutritional 
drink mix for use as a meal replacement; coating and 
encapsulating materials for pharmaceuticals (other 
than paints or oils). 

ســليولوز  ات  إيــرش 5؛  الفئــة  ي 
�ف الــواردة  االأعشــاب  منتجــات  أو 

مكمــالت  الغذائيــة؛  الحميــة  أو  طبيــة  أو  صيدالنيــة  الأغــراض 
الغذائيــة  للحميــة  مكمــالت  الكازيــن؛  مــن  الغذائيــة  للحميــة 
للحميــة  أنزيميــة  مكمــالت  الغذائيــة؛  الحميــة  ات  ومســتح�ف
الغذائيــة؛ مكمــالت غذائيــة؛ مكمــالت غذائيــة تتكــون مــن خالصــات 
ــة  ــالت حيوي ــك)؛ مكم يبايوت ــة )الرب ــل الحيوي ــالت قب ــة؛ مكم فطري
وبايوتــك)؛ مكمــالت بروتينيــة؛ مكمــالت غذائيــة؛ مكمــالت  )الرب
ــة  ــالت طبي ــة؛ مكم ــة طبي ــالت غذائي ــة؛ مكم ــراض بيطري ــف الأغ عل
لالأعــالف الحيوانيــة؛ عوامــل غذائيــة لمعالجــة الخاليــا الحيــة 
)الأغــراض طبيــة أو بيطريــة)؛ بروتينــات معــاد تركيبهــا لتغذيــة 
ــتنبتات  ــاط لمس ــة)؛ أوس ــة أو بيطري ــراض طبي ــة )الأغ ــا الحي الخالي
مســتنبتات  الطبيــة؛  االأبحــاث  ات  مختــرب ي 

�ف تســتخدم  الخاليــا 
ــراض  ــات الأغ ــة)؛ مغذي ــة أو بيطري ــات طبي ــا )لغاي ــاط الخالي أوس
عالجيــة؛ مغذيــات تســتخدم كمكمــالت للحميــة الغذائيــة؛ خليــط 
ي أساســه الكربوهيــدرات يســتخدم كبديــل عــن 

وب غــذا�أ مــرش
ــدا  ــة ) ع ات الصيدالني ــتح�ف ــف للمس ــالء وتغلي ــواد ط ــة؛ م الوجب

الدهانــات والزيــوت). 

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41490 العالمة التجارية رقم :  41490

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Kerry Group plc  ي جروب بيه ال �ي بإسم :  كري

Applicant Address: Prince›s Street  Tralee  Co 
Kerry -Ireland  
                  

ي - ايرلندا   يت تراىلي كو كري ف سرت العنوان :  برنسري

Applicant for Correspondence : Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202 

عنوان التبليغ  :  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Proteins for the manufacture of human foodstuffs 
which form emulsions or have emulsifying properties; 
proteins for the manufacture of human foodstuffs 
which form gel or which have gelling properties; 
proteins for the manufacture of human foodstuffs which 
hold water or have water holding properties; gelling 
agents for human foodstuffs or beverages; absorption 
agents; emulsifiers for use in the manufacture of 
foods; wetting agents; stabilising agents for use in 
food; foaming agents; emulsifiers; texturing agents

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــىت ي وال ــرش ــتهالك الب س ــة لالإ ــواد الغذائي ــة الم ــات لصناع بروتين
تشــكل مســتحلبات أو لديهــا خصائص اســتحالب؛ بروتينــات لصناعة 
ي تشــكل هــالم )جــل) 

ــىت ي وال ســتهالك البــرش ــة لالإ المــواد الغذائي
ــة  ــات لصناعــة المــواد الغذائي ــور؛ بروتين أو لديهــا خصائــص التبل
ي تحتفــظ بالمــاء أو لديهــا خصائــص 

ي والــىت ســتهالك البــرش لالإ
وبــات  االحتفــاظ بالمــاء؛ عوامــل تبلــور للمــواد الغذائيــة أو المرش
ي 

ي؛ عوامــل امتصــاص؛ مســتحلبات تســتخدم �ف ســتهالك البــرش لالإ
صناعــة االأغذيــة؛ عوامــل ترطيــب؛ عوامــل تثبيــت البنيــة تســتخدم 
ــوام ــة؛ مســتحلبات؛ عوامــل تشــكيل الِق ــة؛ عوامــل رغوي ي االأغذي

�ف
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for use in the manufacture of foods; texturants for 
food and beverage; sweet particulates and inclusions, 
sweet sauces, texture systems, sweet and savoury 
flavours being chemical or organic compositions for 
use in manufacture of food and beverages; casein; 
flavour improvers for foods, beverages and oral care 
products; chemical based food, drink and oral care 
additives; chemicals for use in brewing; enzymes for 
the brewing industry; caseinate; chemical products 
derived from milk for use in industry; chemical products 
for preserving foodstuffs or beverages; preserving 
agents for foods and beverages; proteins for use in 
industry; proteins for the food industry; proteins for 
the beverage industry; proteins for use in manufacture; 
food protein as a raw material; proteins for use in the 
manufacture of foodstuffs or beverages; proteins for 
use in the manufacture of food supplements; enzymes 
for use in flavouring; flavour enhancers for foods, 
beverages and oral care products; chemical products 
for the preparation of flavourings; enzymes (other than 
for medical or veterinary use); enzyme preparations 
for the food industry; enzyme preparations for the 
beverage industry; enzyme preparations for use in the 
baking, confectionery, dairy, meat, human nutrition or 
animal nutrition industries; fungal enzymes for use in 
the food industry or beverage industry; fungal enzymes 
for use in the baking, brewing, confectionery, dairy, 
meat, human nutrition or animal nutrition industries; 
fermentation extract; chemical additives for use in 
fermentation; enzymes for use in fermentation; proteins 
for use in fermentation technology; ferments for use 
in the food industry or beverage industry; ferments 
for use in the baking, brewing, confectionery, dairy, 
meat, human nutrition or animal nutrition industries; 
chemical products for the fresh-keeping and preserving 
of food; chemical products for preserving products 
during storage; food preservative compositions; food 
preservatives; catalysts; catalysts for use in the food 
industry or beverage industry; catalysts for use in the 
baking, brewing, confectionery, dairy, meat, human 
nutrition or animal nutrition industries; natural extracts 
and distillates for use in the food industry or beverage 
industry; natural extracts and distillates for use in the 
baking, brewing, confectionery, dairy, meat, human 
nutrition or animal nutrition industries; beta glucan 
for use in the food industry or beverage industry; beta 
glucan for use in the baking, confectionery, dairy, 
meat, human nutrition or animal nutrition industries; 
prebiotic bacteria and probiotic bacteria for use in the 
food industry or beverage industry; prebiotic bacteria 
and probiotic bacteria for use in the baking, brewing, 
confectionery, dairy, meat, human nutrition or animal 
nutrition industries; prebiotic or probiotic bacterial

ــة  ــوام لالأغذي ــكيل الِق ــل تش ــة؛ عوام ــة االأغذي ي صناع
ــتخدم �ف تس

وبــات؛ حبيبــات وإضافــات حلــوة وصلصــات حلــوة وأنظمــة  والمرش
تشــكيل الِقــوام و منكهــات حلــوة و مالحــة كونهــا مركبــات كيميائيــة 
وبــات؛ كازيــن؛  ي صناعــة االأغذيــة والمرش

أو عضويــة تســتخدم �ف
وبــات و منتجــات العنايــة بالفم؛  محســنات النكهــة لالأغذيــة والمرش
ــها  ــم أساس ــة بالف ــات العناي اب و منتج ــرش ــام وال ــات للطع إضاف
ــتخدم  ؛ أنزيمــات تس ــري ي التخم

ــتخدم �ف ــات تس كيمــأوي؛ كيمأوي
مــن  كيميائيــة مشــتقة  كازينــات؛ منتجــات  ؛  التخمــري ي مجــال 

�ف
ي الصناعــة؛ منتجــات كيميائيــة لحفــظ المــواد 

الحليــب تســتخدم �ف
ــات؛  وب ــة والمرش ــظ االأغذي ــل لحف ــات؛ عوام وب ــة أو المرش الغذائي
ي الصناعــة؛ بروتينــات لصناعــة االأغذيــة؛ 

بروتينــات تســتخدم �ف
ي التصنيــع؛ 

وبــات؛ بروتينــات تســتخدم �ف بروتينــات لصناعــة المرش
ي تصنيــع 

ف الطعــام كمــادة خــام؛ بروتينــات تســتخدم �ف بروتــ�ي
ــة  ي صناع

ــتخدم �ف ــات تس ــات؛ بروتين وب ــة أو المرش ــواد الغذائي الم
ي النكهــة؛ محســنات 

المكمــالت الغذائيــة؛ أنزيمــات تســتخدم �ف
وبــات و منتجــات العنايــة بالفــم؛ منتجــات  النكهــة لالأغذيــة والمرش
كيميائيــة لتحضــري المنكهــات؛ أنزيمــات )عــدا المســتخدمة الأغــراض 
االأغذيــة؛  لصناعــة  أنزيميــة  ات  مســتح�ف بيطريــة)؛  أو  طبيــة 
ات أنزيميــة  وبــات؛ مســتح�ف ات أنزيميــة لصناعــة المرش مســتح�ف
ي مجــاالت الخبــازة والحلويــات واالألبــان واللحــوم 

تســتخدم �ف
يــة أو الحيوانيــة؛ أنزيمــات فطريــة تســتخدم  والتغذيــة البرش
أنزيمــات فطريــة  وبــات؛  المرش أو صناعــة  االأغذيــة  ي صناعــة 

�ف
ي مجــاالت الخبــازة والتخمــري والحلويــات واالألبــان 

تســتخدم �ف
؛  تخمــري الحيوانية؛خالصــات  أو  يــة  البرش والتغذيــة  واللحــوم 
ي 

ــتخدم �ف ــات تس ؛ أنزيم ــري ي التخم
ــتخدم �ف ــة تس ــات كيميائي إضاف

؛ خمائــر تســتخدم  ي تقنيــة التخمــري
؛ بروتينــات تســتخدم �ف التخمــري

وبــات؛ خمائــر تســتخدم  ي صناعــة االأغذيــة أو صناعــة المرش
�ف

ي مجــاالت الخبــازة والتخمــري والحلويــات واالألبــان واللحــوم 
�ف

لحفــظ  كيميائيــة  منتجــات  الحيوانيــة؛  أو  يــة  البرش والتغذيــة 
ــات  ــظ المنتج ــة لحف ــات كيميائي ــة؛ منتج ــا طازج ــة وإبقاءه االأغذي
خــالل تخزينهــا؛ مركبــات حافظــة لالأغذيــة؛ مــواد حافظــة لالأغذيــة؛ 
صناعــة  أو  االأغذيــة  صناعــة  ي 

�ف تســتخدم  حفــازات  حفــازات؛ 
ــري  ــازة والتخم ــاالت الخب ي مج

ــتخدم �ف ــازات تس ــات؛ حف وب المرش
ــة؛  ــة أو الحيواني ي ــة البرش ــوم والتغذي ــان واللح ــات واالألب والحلوي
ي صناعــة االأغذيــة أو 

خالصــات ومقطــرات طبيعيــة تســتخدم �ف
وبــات؛ خالصــات ومقطــرات طبيعيــة تســتخدم  صناعــة المرش
ي مجــاالت الخبــازة والتخمــري والحلويــات واالألبــان واللحــوم 

�ف
ي 

�ف تســتخدم  جلــوكان  بيتــا  الحيوانيــة؛  أو  يــة  البرش والتغذيــة 
ــتخدم  ــوكان تس ــا جل ــات؛ بيت وب ــة المرش ــة أو صناع ــة االأغذي صناع
ي مجــاالت الخبــازة والحلويــات واالألبــان واللحــوم والتغذيــة 

�ف
يبايوتــك)  يــا قبــل الحيويــة )الرب يــة أو الحيوانيــة؛ البكتري البرش
ــة  ــة االأغذي ي صناع

ــتخدم �ف ــك) تس وبايوت ــة )الرب ــا الحيوي ي والبكتري
يبايوتــك)  يــا قبــل الحيويــة )الرب وبــات؛ البكتري أو صناعــة المرش
ــازة  ــاالت الخب ي مج

ــتخدم �ف ــك) تس وبايوت ــة )الرب ــا الحيوي ي والبكتري
ــة أو  ي ــة البرش ــوم والتغذي ــان واللح ــات واالألب ــري والحلوي والتخم
ــا  ي يبايوتــك) والبكتري يــة قبــل الحيويــة )الرب الحيوانيــة؛ صيــغ بكتري
طبيــة)؛  الأغــراض  المســتخدمة  عــدا   ( وبايوتــك)  )الرب الحيويــة 
ي صناعــة االأغذيــة أو صناعــة

دهــون وأساســات غذائيــة تســتخدم �ف
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formulations (other than for medical use); nutritional 
lipids and nutritional bases for use in the food industry 
or beverage industry; nutritional lipids and nutritional 
bases for use in the baking, confectionery, dairy, 
meat, human nutrition or animal nutrition industries; 
enzymes produced through fermentation of yeast, 
bacterial or fungal strains; whey and demineralised 
whey for use in the food industry or beverage industry; 
whey and demineralised whey for use in the baking, 
confectionery, dairy, meat, human nutrition or animal 
nutrition industries; nutrition agents for processing 
living cells (other than for medical use); nutrition agents 
for living cells (other than for medical use); protein 
hydrolysates; recombinant proteins for nutrition of 
living cells (other than for medical use); media for cell 
culture for use in the biotechnical industry or in non-
medical research laboratories; cultures of cell media 
(other than for medical or veterinary use); excipients, 
other than for medical use; chemical preparations for 
use in pharmaceuticals; chemical preparations for 
use in the manufacture of pharmaceuticals; chemical 
preparations for use in the pharmaceutical industry; 
chemical preparations for use in nutraceuticals; 
pharmaceutical excipients used in the manufacture 
of pharmaceuticals; cellulose ethers; chemicals and 
polymers used for coating and/or encapsulating 
vitamin and/or mineral supplements, pharmaceuticals, 
food supplements, herbal products or food products; 
enzymes for use in the manufacture of nutraceuticals; 
hydrolised vegetable protein; lipid mixtures for 
use as additives in foodstuffs; lipid mixtures for 
use as additives in beverages and mixes for making 
beverages; excipients for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical excipients. 

ي مجــاالت 
وبــات؛ دهــون وأساســات غذائيــة تســتخدم �ف المرش

يــة أو  الخبــازة والحلويــات واالألبــان واللحــوم والتغذيــة البرش
ة  الحيوانيــة؛ أنزيمــات يتــم إنتاجهــا مــن خــالل تخمــري الخمــري
ف مخيــض خاىلي  ف مخيــض ولــ�ب يــة أو الفطريــة؛ لــ�ب والســالالت البكتري
وبــات؛  ي صناعــة االأغذيــة وصناعــة المرش

مــن المعــادن يســتخدم �ف
ي 

ف مخيــض خــاىلي مــن المعــادن يســتخدم �ف ف مخيــض و لــ�ب لــ�ب
يــة  مجــال الخبــازة والحلويــات واالألبــان واللحــوم والتغذيــة البرش
أو الحيوانيــة؛ عوامــل غذائيــة لمعالجــة الخاليــا الحيــة ) عــدا 
المســتخدمة الأغــراض طبيــة)؛ عوامــل غذائيــة للخاليــا الحيــة ) عــدا 
المســتخدمة الأغــراض طبيــة)؛ حالمــات بروتينيــة؛ بروتينــات معــاد 
تركيبهــا لتغذيــة الخاليــا الحيــة ) عــدا المســتخدمة الأغــراض طبيــة)؛ 
التكنولوجيــا  مجــال  ي 

�ف تســتخدم  الخاليــا  لمســتنبتات  وســيط 
ات االأبحــاث غــري الطبيــة؛ مســتنبتات أوســاط  ي مختــرب

الحيويــة أو �ف
الخاليــا )عــدا المســتخدمة الأغــراض طبيــة أو بيطريــة)؛ ســواغات، 
ات كيميائية تســتخدم  عــدا المســتخدمة الأغــراض طبيــة؛ مســتح�ف
ــتخدم  ــة تس ات كيميائي ــتح�ف ــة؛ مس ات الصيدالني ــتح�ف ي المس

�ف
كيميائيــة  ات  مســتح�ف الصيدالنيــة؛  ات  المســتح�ف صناعــة  ي 

�ف
ات  ات الصيدالنيــة؛ مســتح�ف ي صناعــة المســتح�ف

تســتخدم �ف
ي المغذيــات؛ ســواغات صيدالنيــة تســتخدم 

كيميائيــة تســتخدم �ف
ات ســليولوز؛ كيماويــات  ات الصيدالنيــة؛ إيــرش ي صناعــة المســتح�ف

�ف
ي طــالء و/أو تغليــف مكمــالت الفيتامينــات 

و بوليمــرات تســتخدم �ف
ات الصيدالنيــة والمكمــالت الغذائيــة  أو المعــادن والمســتح�ف
ــتخدم  ــات تس ــة؛ أنزيم ــات الغذائي ــاب أو المنتج ــات االأعش ومنتج
أخــالط دهــون  ي محلــم؛ 

نبــا�ت ف  بروتــ�ي المغذيــات؛  ي تصنيــع 
�ف

ي المــواد الغذائيــة؛ أخــالط دهــون تســتخدم 
تســتخدم كإضافــات �ف

ــات؛ ســواغات  وب ــات واالأخــالط لعمــل المرش وب ي المرش
كإضافــات �ف

ــة.  ــواغات صيدالني ــة؛ س ــراض صيدالني الأغ
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Goods/Services:
Food flavourings; flavourings, other than essential 
oils, for foods; flavourings, other than essential oils, 
for beverages; salts, seasonings, flavourings and 
condiments; substances imparting taste for addition 
to foodstuffs or beverages (other than essential 
oils); malt-based food preparations; malt extracts 
for food; malt extracts for use as flavouring; natural 
smoke condensates (flavourings) for foodstuffs or 
beverages; coatings, rubs, marinades and glazes for 
foodstuffs; clusters made primarily with pretzels, rice, 
popcorn, crackers, processed and ready to eat cereals, 
processed grains, chocolate and candy; chocolate and 
candy for adding to dairy products, frozen yoghurt or 
ice cream; dairy confectionery, frozen yoghurt or ice 
cream that include added toppings or mix-ins; starch-
based binding agents for ice cream; thickening agents 
for use in cooking; coffee; tea; cocoa; artificial coffee; 
preparations made from cereals; confectionery; edible 
ices; sauces (condiments); bases for making milk shakes 
[flavourings]; blends of seasonings; chocolate based 
products; chocolate flavourings; condiments; cooking 
essences; dried herbs; dry seasonings; edible spices; 
extracts used as flavouring [not essential oils]; flavour 
enhancers for food [other than essential oils]; essences 
for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
flavourings and seasonings; fruit sauces; marinades; 
processed herbs; relish [condiment]; sauces; savoury 
food flavourings for animal foods [other than essential 
oils]; savoury food flavourings for food [other than 
essential oils]; savoury sauces, chutneys and pastes; 
seasonings; spices; vegetable thickeners; cooking 
sauces; dressings for salad; gravies; gravy mixes; 
preparations for making up into sauces; preparations 
for making gravy; salsas; savoury sauces used as 
condiments; cereal bars and energy bars; bakery goods; 
candies [sweets]; chilled desserts; crackers; crème 
caramel; custard; dessert mousses [confectionery]; 
dessert puddings; foodstuffs containing chocolate 
[as the main constituent]; foodstuffs containing cocoa 
[as the main constituent]; imitation chocolate; sweets 
(candy), candy bars and chewing gum; pastries, 
cakes, tarts and biscuits (cookies); prepared desserts 
[chocolate based]; prepared desserts [confectionery]; 
savoury biscuits; snack foods consisting principally 
of confectionery; pastries; pasties; prepared desserts 
[pastries]; wafers; chocolate candies; chocolate bars; 
natural sweeteners; sweet glazes and fillings; flavouring 
syrups; glucose syrups for food; topping syrup; frozen 
confectionery; frozen yoghurt [confectionery ices]; ice 
beverages with a chocolate base; ice beverages with a 
cocoa base; ice beverages with a coffee base; ice cream; 
ice cream mixes; ice cream substitute; non-dairy ice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــوت العطري ــالف الزي ــام بخ ــات للطع ــام؛ منكه ــات طع منكه
ــة؛ أمــالح وبهــارات  ــوت العطري ــات بخــالف الزي وب منكهــات للمرش
ومنكهــات وتوابــل؛ مــواد تضفــي نكهــة إضافيــة عــى المــواد 
ات  وبات)بخــالف الزيــوت العطريــة)؛ مســتح�ف الغذائيــة أو المرش
ــت  ــعري منب ــات ش ــت)؛ خالص ــت )مل ــعري منب ــها ش ــة أساس غذائي
تســتخدم  )ملــت)  منبــت  للطعــام؛ خالصــات شــعري  )ملــت) 
للمــواد  منكهــات)   ( الطبيعــي  الدخــان  مكثفــات  كمنكهــات؛ 
وبــات؛ طبقــات خارجيــة ومزيــج التوابــل و مــاء  الغذائيــة أو المرش
ف المعــة للمــواد الغذائيــة؛ عناقيــد  مالــح للتخليــل وطبقــات تزيــ�ي
مصنوعــة بشــكل أســا�ي مــع البســكويت المملــح و االأرز و الفشــار 
)بوشــار) ورقائــق البســكويت والحبــوب المعالجــة و الجاهــزة 
لــالأكل، حبــوب معالجــة، شــوكوالتة و حلــوى؛ شــوكوالتة وحلــوى 
ف مجمــد أو البوظــة؛ حلويــات  تضــاف عــى منتجــات االألبــان واللــ�ب
ف مجمــد أو بوظــة تتضمــن عــى إضافــات زينــة أو  مــن االألبــان، لــ�ب
خلطــات مضافــة؛ عوامــل تماســك أساســها النشــا للبوظــة؛ عوامــل 
ي الطهــي؛ قهوة؛ شــاي؛ كاكاو؛ قهــوة اصطناعية؛ 

تغليــظ تســتخدم �ف
ات مصنوعــة مــن الحبــوب؛ حلويــات؛ مثلجــات صالحــة  مســتح�ف
لــالأكل؛ صلصــات )توابــل)؛ أساســات لعمــل مخفــوق الحليــب 
]منكهــات[؛ خليــط مــن البهــارات؛ منتجــات أساســها الشــوكوالتة؛ 
منكهــات شــوكوالته؛ توابــل؛ خالصــات للطهــو؛ أعشــاب مجففــة؛ 
تســتخدم  خالصــات  لــالأكل؛  صالحــة  بهــارات  جافــة؛  توابــل 
كمنكهــات ]ليســت الزيــوت العطريــة[؛ محســنات النكهــات للطعام 
]ليســت الزيــوت العطريــة[؛ خالصــات للمــواد الغذائيــة، مــا 
ــل؛  ــة؛ منكهــات وتواب ــوت العطري ــة والزي ي يثري عــدا الخالصــات االإ
صلصــات فواكــه؛ مــاء مالــح للتخليــل؛ أعشــاب معالجــة؛ مقّبــالت 
ــات  ــل[؛ صلصــات؛ منكهــات طعــام مالحــة لطعــام الحيوان ]تواب
]عــدا الزيــوت العطريــة[؛ منكهــات طعــام مالحــة للطعــام ]عــدا 
ف مالحــة؛  الزيــوت العطريــة[؛ صلصــات ومقبــالت هنديــة ومعاجــ�ي
للطهــي؛  صلصــات  نباتيــة؛  قــوام  مثخنــات  بهــارات؛  توابــل؛ 
توابــل ســلطة؛ صلصــات مــرق؛ خلطــات مــن صلصــة المــرق؛ 
ات لعمــل صلصــة  ات لصنــع الصلصــات؛ مســتح�ف مســتح�ف
ــواح  ــل؛ أل ــتخدم كتواب ــة تس ــات مالح ــات؛ صلص ــرق؛ صلص الم
؛ ســكاكر ]حلويــات[؛  ف مــن الحبــوب وألــواح طاقــة؛ منتجــات المخــرب
د؛ موســية  دة؛ رقائــق بســكويت؛ كريــم كراميــل؛ كســرت حلويــات مــرب
حلــوى الفاكهــة ]حلويــات[؛ حلــوى المهلبيــة؛ مــواد غذائيــة تحتــوي 
ــى  ــوي ع ــة تحت ــواد غذائي [؛ م ــا�ي ــون أس ــوكوالته ] كمك ــى الش ع
[؛ شــوكوالته مقلــدة؛ حلويــات ]ســكاكر[؛  الــكاكاو ] كمكــون أســا�ي
ألــواح ســكرية و علكــة؛ فطائــر وكيــك و تورتــات ]كيــك بالفواكــه[ و 
بســكويت )كعــك محــى)؛ حلويــات جاهــزة ]أساســها الشــوكوالته[؛ 
حلويــات جاهــزة ]حلويــات[؛ بســكويت مالــح؛ أطعمــة خفيفــة 
ــم؛  ــر اللح ــر؛ فطائ ــات؛ فطائ ــن الحلوي ــا�ي م ــكل أس ــون بش تتك
حلويــات جاهــزة ]فطائــر[؛ رقائــق بســكويت هشــة )ويفــر)؛ حلــوى 
ف  ــ�ي ــة تزي ــة؛ طبق ــات طبيعي ــوكالته؛ محلي ــواح الش ــوكوالته؛ أل الش
المعــة وحشــوات حلــوة؛ عصائــر مركــزة منكهــة؛ عصائــر جلوكــوز 
ف الطبقــة العلويــة للطعــام؛  يــ�ي ف مركــزة للطعــام؛ عصائــر مركــزة لرت
وبــات  ف مجمــد ]حلويــات مثلجــة[؛ مرش حلويــات مجمــدة؛ لــ�ب
ــكاكاو؛ وبــات مثلجــة أساســها ال مثلجــة أساســها الشــوكوالته؛ مرش
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cream; artificial tea; beverages containing chocolate; 
beverages with a chocolate base; beverages with a cocoa 
base; beverages with coffee base; beverages with tea 
base; chocolate; chocolate-based beverages with milk; 
cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; 
coffee flavourings; preparations for making beverages 
[cocoa based]; preparations for making beverages [tea 
based]; preparations for making beverages [coffee 
based]; preparations for making beverages [chocolate 
based]; tea extracts; cereals; doughs, batters, and mixes 
therefor; dried and fresh pastas, noodles and dumplings; 
food preparations based on grains; organic thickening 
agents for cooking foodstuffs; natural starches for food; 
modified starches for food [not medical]; preparations 
for making bakery products; processed cereals for food 
for human consumption; processed grains for food for 
human consumption; thickening agents for cooking 
foodstuffs; yeast and leavening agents; pre-mixes 
ready for baking; bread mixes; pastry mixes; cocoa, 
cereal, sugar or confectionery based sweet particulates 
and inclusions, sweet sauces, texture systems, sweet 
and savoury flavours; yeast; yeast extracts; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; ice; prepared meals 
or dishes consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; prepared meals, dishes or snack foods 
consisting primarily of cereals, grains, pasta, pastry, 
bread, confectionery, rice or noodles; dairy flavours; 
natural based extracts (flavourings) used as additives 
in the manufacture of foodstuffs; pickling solutions for 
use in the food industry or beverage industry; pickling 
solutions for use in the baking, confectionery, dairy, 
meat, human nutrition or animal nutrition industries; 
inclusions for dairy products, ice-cream, ice cream 
desserts, ice cream confections, frozen confections, 
frozen yoghurt, sorbet, sherbets, sundaes, yoghurt 
or milk shakes, namely, popcorn, pretzels, crackers, 
hard candies, toffees, candy and chocolate brittles, 
candy and chocolate barks, cookie dough, chocolate, 
and caramel, including pieces of any of the foregoing; 
inclusions for dairy products, ice-cream, ice cream 
desserts, ice cream confections, frozen confections, 
frozen yoghurt, sorbet, sherbets, sundaes, yoghurt or 
milk shakes, namely, flavouring and topping syrups, 
sauces, processed and ready-to-eat cereal pieces and 
clusters made primarily of processed and ready-to-
eat cereal pieces, pretzels, crackers, candy sprinkles 
and other confectionery pieces, namely, chocolate 
confectionery and confectionery made of sugar. 

وبــات مثلجــة أساســها القهــوة؛ بوظــة )آيــس كريــم)؛ خلطــات  مرش
بوظــة )آيــس كريــم)؛ بدائــل البوظــة )آيــس كريــم)؛ بوظــة خاليــة 
ــى  ــوي ع ــات تحت وب ــي؛ مرش ــاي اصطناع ــان؛ ش ــات االألب ــن منتج م
وبــات أساســها  وبــات أساســها الشــوكوالته؛ مرش الشــوكوالته؛ مرش
وبــات أساســها الشــاي؛  وبــات أساســها القهــوة؛ مرش ــكاكاو؛ مرش ال
وبــات  وبــات أساســها الشــوكوالته مــع الحليــب؛ مرش شــوكالته؛ مرش
وبــات قهــوة مــع الحليــب؛ منكهــات للقهــوة؛  كاكاو مــع حليــب؛ مرش
ات  وبــات ]أساســها الــكاكاو[؛ مســتح�ف ات لعمــل المرش مســتح�ف
لعمــل  ات  مســتح�ف الشــاي[؛  ]أساســها  وبــات  المرش لعمــل 
ــات  وب ــل المرش ات لعم ــتح�ف ــوة[؛ مس ــها القه ــات ]أساس وب المرش
عجائــن  حبــوب؛  الشــاي؛  خالصــات  الشــوكوالته[؛  ]أساســها 
ومخيــض وخالئطهــا؛ معكرونــة )باســتا) و معكرونــة رفيعــة )نودلــز) 
ات طعــام أساســها الِغــالل؛  و فطائــر مجففــة و طازجــة؛ مســتح�ف
ــي  ــا طبيع ــة؛ نش ــواد الغذائي ــي الم ــة لطه ــظ عضوي ــل تغلي عوام
ات لصنــع  [؛ مســتح�ف ي للطعــام ؛ نشــا معــدل للطعــام ] غــري طــىب
ي؛  ســتهالك البــرش ؛ حبــوب معالجــة للطعــام لالإ ف ــري منتجــات الخب
ي؛ عوامــل تغليــط  ســتهالك البــرش ِغــالل معالجــة للطعــام لالإ
؛ أخــالط مســبقة  ة وعوامــل تخمــري لطهــي المــواد الغذائيــة؛ خمــري
؛ أخــالط الفطائر؛ أساســها  ف ؛ أخــالط الخــرب ف التحضــري جاهــزة للخبــري
ــوب أو الســكر  ــكاكاو أو الحب ــوة أساســها ال ــات حل ــات وإضاف حبيب
أو الحلويــات ، صلصــات حلــوة، أنظمــة تشــكيل الِقــوام، نكهــات 
؛ ملــح؛  ف ة؛ مســحوق الخبــري ة؛ خالصــات خمــري حلــوة ومالحــة؛ خمــري
خــردل؛ خــل؛ ثلــج؛ وجبــات أو أطبــاق جاهــزة تتكــون مــن االأرز مــع 
وات؛ وجبــات أو أطبــاق أو  إضافــة الحــوم أو االأســماك أو الخــ�ف
ــوب أو  ــن الحب ــا�ي م ــكل أس ــون بش ة تتك ــ�ف ــة مح ــة خفيف أطعم
ــات  ف أو الحلوي ــر أو الخــرب ــة )باســتا) أو الفطائ ــالل أو المعكرون الِغ
أو االأرز أو المعكرونــة الرفيعــة )نودلــز)؛ نكهــات االألبــان؛ خالصــات 
ي تصنيــع المــواد 

أساســها طبيعــي )منكهــات) تســتخدم كإضافــات �ف
ي صناعــة االأغذيــة أو صناعــة 

الغذائيــة؛ محاليــل تخليــل تســتخدم �ف
ــوزات  ــاالت المخب ي مج

ــتخدم �ف ــل تس ــل تخلي ــات؛ محالي وب المرش
ــة  ي ــات البرش ــان و اللحــوم و المغذي ــات و منتجــات االألب و الحلوي
أو الحيوانيــة؛ إضافــات لمنتجــات االألبــان والبوظــة )آيــس كريــم) 
ف  وحلــوى البوظــة وحلويــات البوظــة والحلويــات المجمــدة و اللــ�ب
ف  ــ�ب ــب أو الل ــوق الحلي ــدي ومخف ــة صن ــات وبوظ ب ــد والرش المجم
الرائــب )زبــادي)، وبخاصــة، الفشــار )بوشــار) و البســكويت المملــح 
ي والســكاكر ورقائــق 

ورقائــق البســكويت والســكاكر الصلبــة و التــو�ف
الشــوكوالته و ألــواح الســكاكر والشــوكوالتة و عجينــة الكعــك 
ي ذلــك أي جــزء مــن مــا ورد 

المحــّى والشــوكوالتة و الكراميــل، بمــا �ف
ســابقاً؛ إضافــات لمنتجــات االألبــان و البوظــة )آيــس كريــم) وحلوى 
ف المجمــد  البوظــة وحلويــات البوظــة والحلويــات المجمــدة و اللــ�ب
ــب،  ف الرائ ــ�ب ــب أو الل ــوق الحلي ــدي ومخف ــة صن ــات وبوظ ب والرش
ــة  ــة العلوي ف الطبق ــ�ي ي ف ــزة لرت ــر مرك ــات و عصائ ــة، المنكه وبخاص
ــزة  ــة وجاه ــوب معالج ــد حب ــع وعناقي ــات وقط ــام والصلص للطع
ــة  ــوب المعالج ــع الحب ــن قط ــا�ي م ــكل أس ــة بش ــالأكل مصنوع ل
والجاهــزة لــالأكل والبســكويت المملــح ورقائــق البســكويت ورشــات 
هــا مــن قطــع الحلويــات، وبخاصــة، حلويــات  ف وغري يــ�ي ف الحلــوى للرت

ــات المصنوعــة مــن الســكر.  الشــوكوالتة و الحلوي
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Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; hair care preparations; non-medicated skin 
care preparations.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ات العنايــة بالشــعر؛ مســتح�ف مــواد التجميــل؛ مســتح�ف

ة غــري الطبيــة. العنايــة بالبــرش
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة FLOR بمعزل عن العالمة اشرت

 
 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41493 العالمة التجارية رقم :  41493

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Face, body and hand cream, wash, scrub, mask; facial 
skincare; personal fragrance and fragrance mist; make-
up; and cosmetics.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كريــم وغســول وقنــاع ومنظــف للوجــه والجســم واليديــن؛ العنايــة 
ة الوجــه؛ العطــر الشــخىي ورذاذ العطــر؛ المكيــاج؛ ومــواد  ببــرش

التجميــل.
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Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41494 العالمة التجارية رقم :  41494

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; shower gel. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميل؛ جل االستحمام. مستح�ف

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41495 العالمة التجارية رقم :  41495

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; scented body spray.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميل؛ بخاخ معطر للجسم. مستح�ف

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41496 العالمة التجارية رقم :  41496

377
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Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; hair care preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات العناية بالشعر. ات التجميل؛ مستح�ف مستح�ف

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41497 العالمة التجارية رقم :  41497

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hair shampoos; hair rinses; hair conditioners; shampoo-
conditioners; hair styling preparations; hair styling 
spray; hair styling mousse, cream and gel; styling foam 
for hair; non-medicated hair treatment preparations for 
cosmetic purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شــامبو  للشــعر؛  بلســم  الشــعر؛  غســوالت  للشــعر؛  شــامبو 
ــعر؛  ــف الش ــاخ تصفي ــعر؛ بخ ــف الش ات تصفي ــتح�ف ــم؛ مس بلس
ــعر؛  ــف للش ــوة تصفي ــعر؛ رغ ــف الش ــم تصفي ــل وكري ــوس وج م

ات عــالج الشــعر غــري الطبيــة الأغــراض التجميــل. مســتح�ف

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41498 العالمة التجارية رقم :  41498

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري
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Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; lip balm.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميل؛ بلسم الشفاه. مستح�ف

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41499 العالمة التجارية رقم :  41499

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetic body creams, balms, gels, lotions and oils; 
non-medicated skin serums; non-medicated skin 
conditioning creams; hand creams, non-medicated 
exfoliating preparations for the skin, skin moisturizers; 
bleaching preparations for cosmetic purposes; shower 
gels; bath soap; bath bombs; body hair lightening 
products sold in a kit comprising body hair lightening 
gels, creams and lotions, accelerator gels, creams 
and lotions, applicator, mixing tray and body lotion 
moisturizer; lip balm; hair removal preparations; 
depilatories; cosmetic pads for the treatment and 
prevention of ingrown hair; foot cream; sun block 
preparations; sun-tanning preparations; all the 
aforesaid, containing coconut or coconut-derived 
ingredients

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كريمــات وبلســم وجــل وغســول )لوشــن) وزيــوت تجميــل الجســم؛ 
طيــب  امصــال غــري عالجيــة للجلــد؛ كريمــات غــري عالجيــة لرت
ات التقشــري غــري الدوائيــة  ة؛ كريمــات اليــد، مســتح�ف البــرش
ات تبييــض الأغــراض تجميليــة؛  ة، مرطبــات الجلــد؛ مســتح�ف للبــرش
االســتحمام  كــرات  االســتحمام؛  صابــون  االســتحمام؛  جــل 
ي مجموعة تشــتمل 

المعطــرة؛ منتجــات تفتيــح شــعر الجســم تبــاع �ف
ــوالت  ــات وغس ــم وكريم ــعر الجس ــح ش ــة لتفتي ــواد هالمي ــى م ع
)لوشــن) وجــل مــرع وكريمــات وغســوالت )لوشــن) وأدوات توزيــع 
ات  ي للخلــط ومرطــب للجســم؛ بلســم الشــفاه؛ مســتح�ف

وصــوا�ف
ــع  ــالج ومن ــة لع ــادات تجميلي ــعر؛ ضم ــالت ش ــعر؛ مزي ــة الش ازال
ات الوقايــة  نمــو الشــعر تحــت الجلــد؛ كريــم للقــدم؛ مســتح�ف
؛ جميــع مــا ذكــر يحتــوي عــى  ات التســمري مــن الشــمس؛ مســتح�ف

ــد ــد او منتجــات مشــتقة مــن جــوز الهن جــوز الهن

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة COCO  بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41501 العالمة التجارية رقم :  41501

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; cosmetic body creams, body balms, gels 
for cosmetic purposes, body lotions and body oils; 
non- medicated skin serums; non-medicated skin 
conditioning creams for cosmetic purposes; hand 
creams, non-medicated exfoliating preparations for 
the skin, skin moisturizers, scented body sprays; skin 
fresheners, fragrances for personal use; bleaching 
preparations for cosmetic purposes; shower gels; bath 
soap; bath bombs; body hair lightening products sold 
in a kit comprising body hair lightening gels, creams 
and lotions, hair accelerator gels, applicator, mixing 
tray and body lotion moisturizer; lip balm; hair removal 
preparations, namely, hair removing creams and wax 
for removing body hair; depilatories; non-medicated 
cosmetic pads for the treatment and prevention of 
ingrown hair; non-medicated foot cream; sun block 
preparations; sun-tanning preparations; beauty creams, 
gels, lotions, serums, scrubs and oils for body care; 
cosmetic skin fresheners; skin and body topical lotions, 
creams and oils for cosmetic use; skin conditioning 
creams for cosmetic purposes; skin fresheners; hair 
shampoos; hair rinses; hair conditioners; dry shampoos; 
shampoo-conditioners; hair styling preparations; 
hair styling spray; hair styling mousse, cream and gel; 
styling foam for hair; non-medicated hair treatment 
preparations; deep conditioning hair masks; oils for 
hair conditioning; personal deodorants and anti-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميــل؛ كريمــات تجميليــة للجســم وبلســم للجســم  مســتح�ف
وجــل الغــراض تجميليــة وزيــوت وغســوالت للجســم؛ امصــال 
ة غــري الدوائيــة  غــري عالجيــة للجلــد؛ كريمــات ترطيــب البــرش
ة  ــرش ــري الب ات تقش ــتح�ف ــد ومس ــات الي ــة؛ كريم ــراض تجميلي الأغ
ــرة؛  ــم المعط ــات الجس ة وبخاخ ــرش ــات الب ــة ومرطب ــري الدوائي غ
ات  ــتح�ف ؛ مس ــخىي ــتخدام الش ــور لالس ة، عط ــرش ــرات للب معط
صابــون  االســتحمام؛  جــل  التجميــل؛  الأغــراض  التبييــض 
االســتحمام؛ كــرات االســتحمام المعطــرة؛ منتجــات تفتيــح شــعر 
ي مجموعــة تشــتمل عــى مــواد هالميــة لتفتيــح 

الجســم تبــاع �ف
شــعر الجســم وكريمــات وغســوالت )لوشــن) وجــل مــرع للشــعر 
ي للخلــط ومرطــب للجســم؛ بلســم للشــفاه؛ 

وأدوات توزيــع وصــوا�ف
ات ازالــة الشــعر باالخــص كريمــات وشــمع ازالــة الشــعر  مســتح�ف
ــري  ــة غ ــادات تجميلي ــعر؛ ضم ــالت ش ــم؛ مزي ــعر الجس ــة ش الزال
ــدم  ــم الق ــد؛ كري ــت الجل ــعر تح ــو الش ــع نم ــالج ومن ــة لع دوائي
ات  ــتح�ف ــمس؛ مس ــن الش ــة م ات الوقاي ــتح�ف ؛ مس ي ــىب ــري الط غ
؛ كريمــات وجــل وامصــال وغســوالت وزيــوت تجميــل  التســمري
ة تجميليــة؛ غســوالت وكريمــات  للعنايــة بالجســم؛ معطــرات بــرش
ــات  ــة؛ كريم ــراض تجميلي ــم الأغ ة والجس ــرش ــة للب ــوت موضعي وزي
ة؛ شــامبو  ة الأغــراض تجميليــة؛ معطــرات البــرش ترطيــب البــرش
الشــعر؛ غســوالت الشــعر؛ بلســم للشــعر؛ شــامبو جــاف؛ بلســم 
ات تصفيــف الشــعر؛ بخــاخ لتصفيــف الشــعر؛  الشــامبو؛ مســتح�ف
ــعر؛  ــف الش ــوة تصفي ــعر؛ رغ ــف الش ــم تصفي ــل وكري ــوس وج م
ــق  ــب عمي ــة ترطي ــة؛ أقنع ــري الدوائي ــعر غ ــالج الش ات ع ــتح�ف مس
طيــب الشــعر؛ مزيــالت العــرق ومضــادات للشــعر؛ زيــوت لرت
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perspirants; personal deodorant wipes; and personal 
underarm detoxifying masks;  perfume; cologne; 
fragrances for personal use; eau de perfume; eau de 
toilette; eau de cologne; cologne water; scented body 
sprays; personal spray fragrance; essential oils and 
scented room sprays and diffusers; reeds and scented 
oils sold as a unit for household use, in Class 3 

ــة  ــخصية؛ االأقنع ــرق الش ــل الع ــل مزي ــخصية؛ منادي ــرق الش التع
ــور  ــا؛ عط ــر؛ كولوني ــط؛ عط ب ــن االإ ــموم م ــة الس زال ــخصية الإ الش
مــاء  التواليــت؛  مــاء  العطــر؛  مــاء  ؛  الشــخىي لالســتخدام 
؛ الزيــوت  الكولونيــا؛ بخــاخ معطــر للجســم؛ بخــاخ عطــري شــخىي
العطريــة وبخاخــات وموزعــات عطــور الغــرف؛ القصــب والزيــوت 

ــف 3  ي الصن
، �ف ىلي ف ــرف ــتخدام الم ــدة لالس ــة كوح ــرة المباع المعط

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41502 العالمة التجارية رقم :  41502

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hair shampoos; dry shampoos; hair rinses; hair 
conditioners; shampoo-conditioners; hair styling 
preparations; hair styling spray; hair styling mousse, 
cream and gel; styling foam for hair; non-medicated 
hair treatment preparations; deep conditioning hair 
masks; oils for hair conditioning, in Class 3 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شــامبو للشــعر؛ شــامبو جــاف؛ غســوالت للشــعر؛ بلســم للشــعر؛ 
ــف  ــاخ تصفي ــعر؛ بخ ــف الش ات تصفي ــتح�ف ــم؛ مس ــامبو بلس ش
ــف  ــوة تصفي ــعر؛ رغ ــف الش ــم تصفي ــل وكري ــوس وج ــعر؛ م الش
ــة؛ أقنعــة ترطيــب  ات عــالج الشــعر غــري الطبي للشــعر؛ مســتح�ف

ــف 3  ي الصن
ــعر، �ف ــب الش طي ــوت لرت ــعر؛ زي ــق للش عمي

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41503 العالمة التجارية رقم :  41503

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Hair care products; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; hair masks; face 
and body creams, gels and lotions; body butter; beauty 
masks for the face and lips; facial washes; and body 
wash 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غــري  الشــعر  عــالج  ات  مســتح�ف بالشــعر؛  العنايــة  منتجــات 
الدوائيــة الأغــراض التجميــل؛ اقنعــة الشــعر؛ غســوالت وجــل 
وكريمــات الوجــه والجســم؛ زبــدة الجســم؛ اقنعــة تجميــل للوجــه 

والشــفاه؛ غســوالت للوجــه؛ وغســول الجســم 

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41504 العالمة التجارية رقم :  41504

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Perfume; cologne; fragrances for personal use; eau 
de perfume; eau de toilette; eau de cologne; cologne 
water; scented body sprays; personal spray fragrance; 
essential oils and scented room sprays and diffusers; 
reeds and scented oils sold as a unit for household use 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ مــاء العطــر؛  عطــر؛ كولونيــا؛ روائــح طيبــة لالســتخدام الشــخىي
مــاء التواليــت؛ مــاء الكولونيــا؛ بخــاخ معطــر للجســم؛ بخــاخ 
ــور  ــات عط ــات وموزع ــة وبخاخ ــوت العطري ؛ الزي ــخىي ــري ش عط
الغــرف؛ القصــب والزيــوت المعطــرة المباعــة كوحــدة لالســتخدام 

ىلي  ف المــرف

 

Date: 07/10/2021  التاريخ :07/10/2021

Trademark No.:41505 العالمة التجارية رقم :  41505

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Sol de Janeiro IP, Inc.  .انك ، ي و آي �ب بإسم :  سول دي جانري

Applicant Address551:  Fifth Avenue, Suite 2030, 
New York, NY 10176, USA 

العنوان :  551 فيفث افينيو، سويت 2030، نيويورك، ان واي 
10176، الواليات المتحدة االأمريكية  
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Candles; scented candles; aromatherapy fragrance 
candles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شموع؛ شموع معطرة؛ شموع عطرية للعالج بالروائح 

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41506 العالمة التجارية رقم :  41506

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AHMAD LABEB MOHAMMED 
SABHA 

بإسم :  احمد لبيب  محمد  صبحا 

Applicant Address: Nablus / Behind Jaffa Street 
/ Shammout Building Mobile: reembhs@yahoo.
com 0592707050 

العنوان :  نابلس  /خلف شارع يافا/ عمارة شموط   جوال :  
  0592707050   com.yahoo@reembhs

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
AAlmond paste,  Cakes,  Cakes (Edible decorations for—
),  Cakes (Flavorings [flavourings], other than essential 
oils, for—),  Candy for food,  Caramels [candy],  
Chocolate,  Christmas trees (Confectionery for 
decorating -), Custard,  Decorations for cakes (Edible—), 
Flavorings, other than essential oils, for cakes,  
Fondants [confectionery],  Fruit jellies [confectionery],  
Golden syrup,  Macaroons [pastry],  Pastries,  Sugar 
confectionery,   Sweetmeats [candy],  Tarts,  Whipped 
cream (Preparations for Stiffening -), 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة االكل ، منكه ــك صالح ــارف للكع ــك ، زخ ــوز ، كع ــة ل عجين
للكعــك بخــالف الزيــوت العطريــة ، ســكاكر لــالكل، كارميل )ســكاكر) 
يــن اشــجار الميــالد ، كعــك محــى،  ف ، شــوكوالته ،حلويــات لرت
ــالف  ــك بخ ــات للكي ــالكل ، منكه ــة ل ــك صالح ــارف للكي ، زخ ــرت كس
 ( الزيــوت العطريــة، اقــراص ســكريه )حلويــات) ، هالميــات )جــىي
ــر ،  ــات)، فطائ ــرون )معجن ــكر ، معك ــر س ــات)، قط ــه) حلوي فواك
ــة ) ،  ــك بالفراول ــات )كي ــات ســكريه ، تورت ــات الســكر ، حلوي حلوي

ــة .  ــه المخفوق ــف الكريم ات لتكثي ــتح�ف مس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Cake of Piece  بمعزل  اشرت
عن العالمة
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41507 العالمة التجارية رقم :  41507

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب؛  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م ــرى؛ المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية؛ م ــة؛ القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ي الدهــان 

ــرا�ش ؛ ف ف ــ�ي ــة؛ ومــواد الفنان لي ف ــات مرف القرطاســية أو لغاي
أو التلويــن؛ االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة )عــدا االأثــاث)؛ مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)؛ م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
الطباعــة؛  حــروف  أخــرى)؛  فئــات  ي 

�ف الــواردة  )غــري  للتغليــف 
ــمات)  ــيهات )الراس الكليش

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41508 العالمة التجارية رقم :  41508

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41509 العالمة التجارية رقم :  41509

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: beIN Media Group LLC  .ي إن االعالمية ذ.م.م كة مجموعة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin Omran, PO 
Box: 23231 Doha - Qatar 

ي إن سبورتس، مجمع االذاعة والتلفزيون، دوار  العنوان :  بناية �ب
التلفزيون، بن عمران، ص ب: 23231 الدوحة - قطر  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; sporting
 and cultural activities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرياضيــة  االأنشــطة  فيــه،  الرت التدريــب،  والتهذيــب،  التعليــم 

والثقافيــة 

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41514 العالمة التجارية رقم :  41514

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: SARDUNYA ORMAN URUNLER? 
TASIMACILIK MOB?LYA TEKST?L SANAY? VE 
T?CARET L?M?TED S?RKET? 

ي تاسيماسيليك موبيليا تيكستيل  بإسم :  ساردونيا أورمان أورونلري
ي 

كيىت ي تيكاريت ليمتد سري
ي �ف سانا�ي

Applicant Address: Kucuk Sanayi Sitesi Agac Isleri 
Bolumu 15. Sokak No: 19 Inegol/Bursa/TURKEY 

ي بولومو 15.  ي سيتي�ي أغاك إيسلري العنوان :  كوسوك سانا�ي
: 19 إينيغول/ بورصة/تركيا   سوكاك نمرب

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Furniture, mirrors, picture frames  goods not included 
in other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother  of  pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي فئــات 

االأثــاث والمرايــا واطــارات الصــور، المنتجــات غــري الــواردة �ف
ران  ف ف أو القصــب أو الخــري أخــرى المصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــ�ي
ــك  ــم ف ــاج أو عظ ــام أو الع ــندان أو العظ ــاف او الس أو الصفص
الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو المحــار أو المرشــوم والمــواد 

البديلــة لــكل هــذه المــواد أو مــن المــواد البالســتيكية. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى future of furniture بمعزل  اشرت

عن العالمة
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41516 العالمة التجارية رقم :  41516

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SARDUNYA ORMAN URUNLER? 
TASIMACILIK MOB?LYA TEKST?L SANAY? VE 
T?CARET L?M?TED S?RKET? 

ي تاسيماسيليك موبيليا تيكستيل  بإسم :  ساردونيا أورمان أورونلري
ي 

كيىت ي تيكاريت ليمتد سري
ي �ف سانا�ي

Applicant Address: Kucuk Sanayi Sitesi Agac Isleri 
Bolumu 15. Sokak No: 19 Inegol/Bursa/TURKEY 

ي بولومو 15.  ي سيتي�ي أغاك إيسلري العنوان :  كوسوك سانا�ي
: 19 إينيغول/ بورصة/تركيا   سوكاك نمرب

Applicant for Correspondence : PO BOX 21, 
Tammun - State of Palestine 

يد 21،  – طمون  عنوان التبليغ  : صندوق الرب
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالإ

 . ي المكتىب
اطات خاصة:عدم الحماية عى future of furniture بمعزل  اشرت

عن العالمة

 

Date: 10/10/2021  التاريخ :10/10/2021

Trademark No.:41517 العالمة التجارية رقم :  41517

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Flen Health Group S.A.  .ف هيلث غروب إس.إيه بإسم :  فل�ي

Applicant Address29: , rue Henri Koch, 4354 Esch-
sur-Alzette, LUXEMBOURG 

 ، ي
ي كوش، 4354 إيش-سور-ألزيىت العنوان :  29، رو هيرف

لوكسمبورغ  

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cosmetics; cosmetic preparations for skin care; soaps; 
perfumery; essential oils; sun creams; sun screen 
preparations; non-medicated dermatological creams. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة؛  ــة بالبــرش ــل للعناي ات التجمي ــل؛ مســتح�ف ات التجمي مســتح�ف
ات  صابــون؛ عطــور؛ زيــوت عطريــة؛ كريمــات الشــمس؛ مســتح�ف

واقيــة مــن الشــمس؛ كريمــات جلديــة غــري طبيــة. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة GEL بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 05/10/2021  التاريخ :05/10/2021

Trademark No.:41518 العالمة التجارية رقم :  41518

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Flen Health Group S.A.  .ف هيلث غروب إس.إيه بإسم :  فل�ي

Applicant Address29: , rue Henri Koch, 4354 Esch-
sur-Alzette, LUXEMBOURG 

 ، ي
ي كوش، 4354 إيش-سور-ألزيىت العنوان :  29، رو هيرف

لوكسمبورغ  

Applicant for Correspondence : Tammun - State of 
Palestine 

عنوان التبليغ  : طمون –– دولة  
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Pharmaceutical and medical preparations; sanitary 
preparations for medical use; dermatological 
preparations; pharmaceutical preparations for wound 
and skin care; antiseptic preparations for wound 
care; pharmaceutical and sanitary preparations for 
the pharmaceutical or sanitary treatment of the 
skin, of itches and of burns and other skin wounds; 
pharmaceutical, medical and sanitary preparations for 
the topical treatment of acute and chronic wounds; 
medical cleansers for skin and wounds; dietetic 
substances for medical use; plasters, materials for 
dressings; wound dressings; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صحيــة  ات  مســتح�ف والطبيــة؛  الصيدالنيــة  ات  المســتح�ف
ات  المســتح�ف جلديــة؛  ات  مســتح�ف ؛  ي الطــىب لالســتخدام 
ات مطهــرة  والجلــد؛ مســتح�ف بالجــروح  للعنايــة  الصيدالنيــة 
ــالج  ــة للع ــة والصحي ات الصيدالني ــتح�ف ــروح؛ المس ــة بالج للعناي
ي أو الصحــي للجلــد والحكــة والحــروق والجــروح الجلدية 

الصيــدال�ف
ــالج  ــة للع ــة والصحي ــة والطبي ات الصيدالني ــتح�ف ــرى؛ المس االأخ
ة  ــرش ــة للب ــات طبي ــة؛ منظف ــادة والمزمن ــروح الح ــي للج الموضع
ــواد  ــات وم ؛ اللصق ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس ــواد غذائي ــروح؛ م والج
ــادة  ب ات الإ ــتح�ف ــرات؛ مس ــروح؛ مطه ــادات الج ــادات؛ ضم الضم
ومبيــدات  فطريــات  مبيــدات  الضــارة،  والحيوانــات  ات  الحــرش

ــاب. أعش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة GEL بمعزل عن العالمة اشرت

 

Date: 11/10/2021  التاريخ :11/10/2021

Trademark No.:41520 العالمة التجارية رقم :  41520

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: JBS S.A.    .ي اس اس.ايه بإسم :  جيه �ب
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address: Av. Marginal Direita do Tiete, 
500 - 3? Andar - Bloco I, Vila Jaguara, Sao Paulo, 
SP, 05118-100, BRAZIL 

, 3-500 اندار - بلوكو اي,  ي
العنوان :  اف. مارجينال ديريتا دو تيىت

ازيل   , 100-05118, الرب ي فيال جاغوارا, ساو باولو, اس �ب

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Meat; meat, frozen; sliced meat; packaged meats; 
animal fats for food 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ح؛ اللحــوم المغلفة؛  اللحــوم؛ اللحــوم المجمــدة؛ اللحــم المــرش

الدهــون الحيوانيــة للطعام 

 

Date: 13/10/2021  التاريخ :13/10/2021

Trademark No.:41533 العالمة التجارية رقم :  41533

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Ihab Samih Maarouf Salous  بإسم :  ايهاب سميح معروف سلعوس

Applicant Address: Nablus - Al-Basateen Tel: 
0598134834 

ف تلفون  0598134834   العنوان :  نابلس -البسات�ي

Applicant for Correspondence : Nablus - Al-
Basateen Tel: 0598134834 

ف تلفون  0598134834  عنوان التبليغ  : نابلس -البسات�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these materials 
, printed matter   Advertisement boards of paper or 
cardboard , plastic materials for packaging, Copying 
paper [stationery], Ledgers [books] Note books,Plastic 
film for wrapping, Printed publications,  Prints 
[engravings] ,Sealing stamps, materials for packaging. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هــذه  مــن  المصنوعــة  والمنتجــات  المقــوى  والــورق  الــورق 
المــواد المطبوعــات، مــواد التغليــف البالســتيكية، مــواد التغليــف 
ــوى، ورق  ــورق المق ــورق أو ال ــن ال ــات م ــات إعالن ــة، لوح الورقي
ــية[  ــات ]قرطاس ــف[ ،مغلف ــف أو التغلي ــات ]لل ــتي�ي ذو فقاع بالس
ــتيكية  ــق بالس ــر، رقائ ــبة دفات ــر محاس ــية[ دفات ــخ ]قرطاس ورق نس
]مطبوعــات[،  مطبوعــة  صــور  مطبوعــة،  منشــورات  للتغليــف 

ــف.  ــواد التلغي ــق، م ــام توثي أخت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 13/10/2021  التاريخ :13/10/2021

Trademark No.:41534 العالمة التجارية رقم :  41534

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Ihab Samih Maarouf Salous  بإسم :  ايهاب سميح معروف سلعوس

Applicant Address: Nablus - Al-Basateen Tel: 
0598134834 

ف تلفون  0598134834   العنوان :  نابلس -البسات�ي

Applicant for Correspondence : Nablus - Al-
Basateen Tel: 0598134834 

ف تلفون  0598134834  عنوان التبليغ  : نابلس -البسات�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Advertising, on-line, advertising on computer 
networks  Communication media 
Presentation of goods on communication media, 
for retail purposes , advertising through all public 
communication means; sales promotion for others; 
Advertising matter,   Demonstration of goods, 
Marketing  Modelling for advertising or sales 
promotion, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة  عــالن عــى الخــط مبــا�ش عــالن، الدعايــة واالإ .خدمــات الدعايــة واالإ
ــال  ــائل االتص ــى وس ــلع ع ــرض الس ــوب، ع ــبكات الحاس ــى ش وع
عــالن مــن خــالل جميــع وســائل  لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، االإ
االتصــال العامــة، ترويــج المبيعــات لالآخريــن، نــرش مــواد الدعايــة 
نمــاذج  إعــداد  التســويق، خدمــات  الســلع،  عــالن، عــرض  واالإ

عــالن أو ترويــج المبيعــات،  الدعايــة واالإ

  

 

Date: 13/10/2021  التاريخ :13/10/2021

Trademark No.:41535 العالمة التجارية رقم :  41535

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ية.  ات الصيدالنية البرش المستح�ف

 

Date: 14/10/2021  التاريخ :14/10/2021

Trademark No.:41536 العالمة التجارية رقم :  41536

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: « Mohammed Tareq» Abedallah 
Maroof Koni 

ي 
بإسم :  » محمد طارق » عبد الله معروف كو�ف

Applicant Address: Nablus - Rafidia / Main Street 
Mobile: 0568600906  Email: tareq.koni @gmail.
com. 

العنوان :  نابلس - رفيديا - الشارع الرئي�ي   جوال : 0568600906  
  com.gmail@ koni.tareq ايميل _

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Cafés, Cafeterias, Restaurants , _Catering(Food and 
drink) ,  Sekf -service Restaurants ,  Snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يات ، المطاعم ، مطاعم تقديم الوجبات  المقاهي_، الكافتري

اب  الخفيفة،_التموين بالطعام والرش
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة COFFEE بمعزل عن  اشرت

العالمة

 

Date: 14/10/2021  التاريخ :14/10/2021

Trademark No.:41537 العالمة التجارية رقم :  41537

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Ribhia  Mahmoud Hassan 
Awawdeh

بإسم :  ربحية محمود حسن عواودة 
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Address:  Ramallah, Deir Dibwan, 
Lamrah Street    

العنوان :  رام الله دير دبوان شارع لمراح     

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Deir 
Dibwan, Lamrah Street 

عنوان التبليغ  : رام الله دير دبوان شارع لمراح 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Cheese , Dates , Frosted fruits  , Frozen fruits  , Fruit chips 
, Fruit jellies  , Fruit peel , Fruit, preserved  , Fruit pulp , 
Fruit salads , Fruit, stewed   , Fruit-based snack food , 
Gherkins  , Gherkins , Ginger jam , Jams , Marmalade  , 
Margarine , Milk products   , Olive oil for food , Piccalilli  
, Salads (Vegetable) , Suet for food  , Tomato juice for 
cooking  , Vegetables, cooked , Vegetables, dried , 
Tomato purée

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جبنــة ، تمــور ، فواكــة مثلجــة ، فواكــة مجمــدة ، رقائــق فواكــه ، 
هــالم )جــىي ) الفواكــه ، قشــور فواكــه ، فواكــه محفوظــة ، لــب 
فواكــه ، ســلطة فواكــه ، فواكــه مطبوخــة ، أطعمــة خفيفة أساســها 
الفواكــه ، خيــار مخلــل ، مــر�ب زنجبيــل ، مربيــات ، مــر�ب فواكــه ، 
ي ، منتجــات حليــب ، زيــت زيتــون للطعــام ، مخلــالت ، 

ســمن نبــا�ت
وات ، دهــن ماشــية للطعــام ، عصــري بنــدورة للطبــخ  ســلطة خــ�ف

وات مجففــة ، معجــون بنــدورة  وات مطبوخــة ، خــ�ف ، خــ�ف

 

Date: 14/10/2021  التاريخ :14/10/2021

Trademark No.:41538 العالمة التجارية رقم :  41538

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: ZED HOLDINGS HONG KONG 
LIMITED 

بإسم :  زد هونج كونج القابضة المحدودة 

Applicant Address: Unit D, 12/F, Seabright Plaza, 
9-23 Shell Street, North Point, Hong Kong 

ايت بالزا، 23-9 شارع شيل،  العنوان :  الوحدة د، ط/12، سيرب
نورث بوينت، هونج كونج  

Applicant for Correspondence : Nablus, Galarya 
Center, P.O.Box 768 

، ص. ب.768  يا سنرت عنوان التبليغ  : نابلس، عمارة جالري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Confectionery; candy; sweets; jelly beans; chews; chewing 
gum confectionery; bubble gum and chewing gum 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات علكــة  ــات؛ حلــوى؛ حبــوب الهــالم؛ الممضوغــات؛ حلوي حلوي

ــة؛ العلكــة  المضــغ؛ العلكــة الفقاعي
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

 

Date: 14/10/2021  التاريخ :14/10/2021

Trademark No.:41541 العالمة التجارية رقم :  41541

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: sharked Masafi lelsenaa wa 
alterjarah 

ي للصناعة والتجارة 
كة مسا�ف بإسم :  �ش

Applicant Address: Alkhaleel-Aldahrieh   العنوان :  الخليل-الظاهرية

Applicant for Correspondence : Alkhaleel-
Aldahrieh 

عنوان التبليغ  : الخليل-الظاهرية 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee  rice, tapioca 
and sago  flour and preparations made from cereals  
bread, pastry and confectionery  ices  honey, treacle  
yeast, baking  powder  salt  mustard  vinegar, sauces    
condiments     spices  ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتح�ف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41543 العالمة التجارية رقم :  41543

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Men›s Five Star Beauty Salon 
Company 

ف فايف ستار للتجميل  كة صالون ميرف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Irsal Street, City 
Mall Building, 2nd floor 

ي مول ط 2 -  
العنوان :  رام الله شارع االرسال عمارة سىت
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant for Correspondence : Adv Furat 
Musaffer Ramallah, Al-Irsal Street, Al-Absi 
Building, 5th Floor, Mobile 0595380123 

عنوان التبليغ  : المحامي فرات مصفر رام الله شارع االرسال عمارة 
العب�ي ط 5 جوال 0595380123 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beauty salons , Hairdressing salons 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالونات التجميل ، صالونات تريح الشعر 

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41545 العالمة التجارية رقم :  41545

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Zital Cosmetics Company  كة زيتال لمواد التجميل بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah   Birzeit Behind Abu 
Jassar Supermartke 

زيت  خلف سوبرماركت أبو جسار   العنوان :  رام الله بري

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Baths (Cosmetic preparations for) , Beard dyes , 
Cosmetics  , Creams (Cosmetic-) , Creams (Skin whitening 
-)  , Disinfectant soap , Dry shampoos  , Dyes (Cosmetic) 
, Hair colorants  , Hair dyes , Make-up , Neutralizers for 
permanent waving  , Perfumery , Shampoos , Soap 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ات تجميليــة لالســتحمام ، أصبــاغ اللحــى ، مســتح�ف مســتح�ف
ة ، صابــون  ــة ، كريمــات لتبييــض البــرش تجميــل ، كريمــات تجميلي
 ، تجميليــة  أصبــاغ   ، الجــاف  الشــامبو  ات  مســتح�ف  ، مطهــر 
ملونــات للشــعر ، أصبــاغ للشــعر ، مكيــاج ، مبطــالت تجعيــد 

ــون  ــامبو ، صاب ــور ، ش ــم ، عط ــعر الدائ الش

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41546 العالمة التجارية رقم :  41546

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف
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2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

Applicant Name: City Market Ajja For 
Consumables Company

ي ماركت عجة للمواد االستهالكية 
كة سيىت بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - ajja         ف - عجة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - cinema 
roundabout

ف - دوار السينما   عنوان التبليغ  : جن�ي
جوال : 0598163412

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Edible oils, jams margarine , olive oil , beans preserved 
,butter , chips (potato ) , cornoil , fish ,(food products 
made from ) , gherkins , hummus , juices (vegetable ) 
for cooking ,sardines , seeds (processed sunflower) , 
tomato pure`e, tuna fish , whipped cream .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ، زيــت زيتــون ، بقــول 

زيــوت صالحــة لــالكل ، مربيــات ، ســمن نبــا�ت
ــة  ــات غذائي ــت ذرة ، منتج ــا ، زي ــق بطاط ــدة ، رقائ ــة ، زب محفوظ
وات  ــ�ف ــري خ ــص ، عص ــل ،حم ــار مخل ــمك ، خي ــن الس ــدة م مع
للطبــخ ،�ديــن ، بــذور عبــاد الشــمس المعالجــة ، معجــون 

ــة . ــطة مخفوق ــا ، قش ــمك تون ــدورة ، س بن

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41548 العالمة التجارية رقم :  41548

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: City Market Ajja For 
Consumables Company

ي ماركت عجة للمواد االستهالكية 
كة سيىت بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - ajja         ف - عجة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - cinema 
roundabout

ف - دوار السينما        جوال : 0598163412  عنوان التبليغ  : جن�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
coffee, beverages (chocolate, coca, coffee , and tea 
based ) , biscuits , bread , buns , cakes , candy , chewing 
gum , chocolate , confectionery , cooking salt , semolina 
, leaven , flakes(oat ..) , flour , iced , tea , macaroni, 
mayonnaise , rice , rusks , sherbets(ices) , spices , sugar , 
starch for food , tea , tomato sauce , unleavened bread , 
vermicelli (ribbon ) , 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات اساســها الشــوكوالتة والــكاكاو والقهــوة ، الشــاي  قهــوة ، مرش
ــة ، شــوكوالتة ،  ــوى ، علك ــك ، حل ف ، كعــك ، كي ، بســكويت ، خــرب
ة ، رقائــق شــوفان ، دقيــق ،شــاي  حلويــات ، ملــح ، ســميد ، خمــري
اب مثلجــات ،  ف ، ارز ، قرشــلة ، �ش مثلــج ، معكرونــة ، مايونــري
ف ،  بهــارات ، ســكر ، نشــا طعــام ، شــاي ، صلصلــة بنــدورة ، خــرب

ية رقيقــة . ة ، شــعري ــدون خمــري ب

407



325

2022\5\12العدد الواحد والأربعون :

  
 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41550 العالمة التجارية رقم :  41550

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Omar Shawar Sons Company For  
General Trading 

كة  ابناء عمر شاور  للتجارة العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Qalqilya / Abd al-Rahim al-
Sabaa Street, . P.BOX  8 Mobile: 0599240026 
Email ferasshawar@gmail.com 

العنوان :  قلقيليه /     شارع عبد الرحيم السبع  ص. ب 8 جوال :   
  com.gmail@ferasshawar                       0599240026  ايميل

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف وأعواد الثقاب.  التبغ وأدوات المدخن�ي

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة VAPER بمعزل عن  اشرت
العالمة

 

Date: 17/10/2021  التاريخ :17/10/2021

Trademark No.:41551 العالمة التجارية رقم :  41551

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: SENEEN COMMERCIAL COMPANY ف للتجارة العامة  كة سن�ي بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus - Omar Al-Mukhtar 
Street - Canadiello Building 
- Email: seneenco@gmail.com                   

العنوان :  نابلس - شارع عمر المختار - عمارة قناديلو - ايميل : 
com.gmail@seneenco 

iهاتف :  0597232310                    

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

408
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Goods/Services:
Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــو  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
الصحيــة.  واالأغــراض  الميــاه  وإمــداد  والتهويــة  والتجفيــف 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة PAL بمعزل العالمة اشرت

 

Date: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41557 العالمة التجارية رقم :  41557

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: City Market Ajja For 
Consumables Company

ي ماركت عجة للمواد االستهالكية 
كة سيىت بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - ajja         ف - عجة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - cinema 
roundabout

ف - دوار السينما        جوال : 0598163412  عنوان التبليغ  : جن�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Aerated water , beer wort , beverages (whey ) , cocktails 
, non - alcoholic , frut juices , fruit nectars , non alcoholic 
, mineral water (beverages) , seltzer water , soda water , 
syrups for beverages , syrups for lemonade , table water 
, vegetable juices {beverage} .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالت  ف ، كوكتي ــ�ب ــل الل ــات مص وب ــعري ، مرش ــاء الش ــة ،م ــاه غازي مي
ــاه  ــوىلي ، مي ــري كح ــة غ اب فواك ــة ، �ش ــر فواك ــة ، عصائ ــري كحولي غ
ي فــوار ، مــاء الصــودا ، عصــري 

وبــات ) ، مــاء معــد�ف معدنيــة ) مرش
وبــات ، عصــري فاكهــة مركــز لعمــل  فاكهــة مركــز لعمــل المرش

وات . ــ�ف ات خ ــري ــة ، عص ب الصحي ــرش ــاه ال ــادا ، مي الليمون

 

Date: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41558 العالمة التجارية رقم :  41558
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Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: City Market Ajja For 
Consumables Company

ي ماركت عجة للمواد االستهالكية 
كة سيىت بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - ajja         ف - عجة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence : Jenin - cinema 
roundabout

ف - دوار السينما        جوال : 0598163412  عنوان التبليغ  : جن�ي

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Absorbentsheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging , bags ( garbage - ) of paper or of plastic , 
coasters of paper , coffee filters (paper ) , handkerchiefs 
of paper , hygienic paper , napkins of paper (table ), 
napkins of paper for romoving make - up , packing 
paper , plastic film for wrapping , plastics for modelling , 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping , silver paper 
shields { paper seals } , stencils , toilet paper , towels of 
paper .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االطعمــة  لتغليــف  البالســتيك  او  الــورق  مــن  اوراق مصنوعــة 
ــور  ــن ال ــون م ــتيك ، صح ــورق او البالس ــن ال ــات م ــاس نفاي ، اكي
ي قهــوة مــن الــورق ، مناديــل مــن الــورق ، ورق صحــي 

ق، مصــا�ف
زالــة  الــورق الإ ، مناديــل مــن  للموائــد  الــورق  ، مناديــل مــن 
ات التجميــل ، ورق تغليــف ، رقائــق بالســتيكية للتشــكيل  مســتح�ف
ــات  ي ، واقي

ــىف ــتخلص ، ورق ف ــليلوز المس ــن الس ــف م ، اوراق ل
او اغطيــة ورقيــة ، صفائــح استنســل ،ورق تواليــت ، مناشــف مــن 

ــورق . ال

 

Date: 18/10/2021  التاريخ :18/10/2021

Trademark No.:41559 العالمة التجارية رقم :  41559

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Switzerland 

يناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويرا   العنوان :  كاي جيرف

Applicant for Correspondence : Saba & Co.IP, 
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 
4472, Tel 2989760 

كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب  عنوان التبليغ  : سابا و�ش
4472، هاتف 2989760 

ف فلسط�ي

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic 
smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers`articles, 
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التدخــ�ي وأجهــزة  ونيــة  االلكرت للســجائر  الســلكية  المبخــرات 
ي 

ــا �ف ــغ، بم ــات التب ــع؛ منتج ــام أو المصّن ــغ، الخ ــة؛ التب وني االلكرت
ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف 
ــغ الســعوط، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــون، تب ــغ الغلي ــة، تب اليدوي
ــغ  ــل التب ــعوط؛ بدائ ــل؛ الس ــغ والقرنف ــج التب ــن مزي ــة م المصنوع
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف )لغــري االأغــراض الطبيــة)؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ورق وأنابيــب الســجائر ، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب 
ــف ــب لل ، أدوات الجي ف ــ�ي ، الغالي ف ــ�ي ــض للمدخن ــجائر والمناف الس
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for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes 
or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker`s articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

؛ أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ،  ف الســجائر، والعــات للمدخنــ�ي
ــا  ــة وقطعه وني ــم تســخينها ، أجهــزة إلكرت ي يت

ــىت ــغ ال منتجــات التب
ف الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــالق الــرذاذ الــذي  ــة تســخ�ي لغاي
ــائل  ف الس ــ�ي ــل النيكوت ــاق ؛ محالي ف لالستنش ــ�ي ــى النيكوت ــوي ع يحت
؛  ي

و�ف لكــرت ف االإ ونيــة؛ أجهــزة التدخــ�ي ي الســجائر االلكرت
المســتخدمة �ف

ونيــة كبدائــل عــن الســجائر  ونيــة؛ الســجائر االلكرت لكرت الســجائر االإ
ــوي  ف المحت ــ�ي ــاق النيكوت ــة الستنش وني لكرت ــزة االإ ــة؛ االأجه التقليدي
ــغ  ــات التب ف ، منتج ــ�ي ــم للمدخن ــري بالف ــزة التبخ ــى رذاذ؛ وأجه ع
ونيــة؛ قطــع  لكرت ف للســجائر االإ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنــ�ي
ي الفئــة 34؛ 

ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، �ف
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســّخن وكذلــك أعــواد التبــغ 
ــحن  ــادة الش ع ــة الإ ــة القابل وني لكرت ــجائر االإ ــب الس ــّخنة؛ عل المس

 

Date: 20/10/2021  التاريخ :20/10/2021

Trademark No.:41561 العالمة التجارية رقم :  41561

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: JAFORA TABORI LTD.  .بإسم :  جافورا تابوري لميتد

Applicant Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 
2340, Rehovot 76120, Israel 

العنوان :  غاد فاينشتاين رود، ص.ب 2340، ريحوفوت 76120، 
ا�ائيل  

Applicant for Correspondence : P.O. BOX 74, 
RAMALLAH 

عنوان التبليغ  : ص.ب 74، رام الله 
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; flavored 
drinking water; vegetable drinks and vegetable    
juices; soft beverages; soda beverages; ciders; shake 
beverages; health beverages; energy beverages; 
nectars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات اخــرى غــري  ة، الميــاه المعدنيــة والميــاه الغازيــة ومرش البــري
ات  اب ومســتح�ف اب الفواكــه وعصــري الفواكــه، الــرش كحوليــة، �ش
اب الخضــار  ب المنكهــة، �ش وبــات، ميــاه الــرش اخــرى لصنــع المرش
وبــات الصــودا،  وبــات الخفيفــة، مرش وعصــري الخضــار، المرش
وبــات الصحيــة،  وبــات المخفوقــة، المرش وبــات التفــاح، المرش مرش

ــق.  اب الرحي ــات الطاقــة، �ش وب مرش
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Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41562 العالمة التجارية رقم :  41562

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: Sharikat abu munshar li al 
istethmar wa al tasweeq 

كة أبومنشار لالستثمار والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: alkalil - alharas - 8 
mohammad ali  P.o box 1036 

العنوان :  الخليل - الحرس - 8 شارع محمد عىي ص.ب 1036  

Applicant for Correspondence:  
 عنوان التبليغ  : 

                
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Abrasi Adhesives for paperhanging ves (Auxiliary 
fluids for use with-)Adhesives for industrial Bleaching 
preparations [decolorants] for 
industrial purposes  for wall tiles Automobile body 
fillers Auxiliary fluids for use with abrasive Brightening 
chemicals (Color-[colour-]—) 
for industrial purposes 
 Cement for mending broken articles  Car body filler 
Developers (Photographic-) Fillers for automobile 
bodies 
Paints (Chemical preparations for the 
manufacture of-) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق الغــراض صناعيــة لواصــق لــورق الجــدران لواصــق لبــالط 
الجــدران حشــوات لهيــاكل الســيارات موانــع مســاعدة تســتخد 
ــوان) الغــراض  ات قارصة)مزيــالت ال مــع مــواد الســنفرة مســتح�ف
حشــوات  صناعيــة  الغــراض  الوان  تصنيــع  كيماويــات  صناعيــة 
ي 

لهيــاكل الســيارات لواصــق الصــالح المــواد المكســورة اســمن زيــىت
ــواد  ــالح الم ــق الص ــيارات لواص ــاكل الس ــوات هي ــون )حش )معج
ي )معجــون9 حشــوات هيــاكل ســيارات 

المكســورة اســمنت زيــىت
ــيارات  ــع الس ــة لتصني ات كيمائي ــتح�ف مس

 

Date: 20/10/2021  التاريخ :20/10/2021

Trademark No.:41566 العالمة التجارية رقم :  41566

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company  ي
جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  
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Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tea, instant tea, iced tea, tea-based beverages, fruit-
flavoured tea and herbal tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  ؛ الشــاي المثلــج؛ مرش الشــاي؛ الشــاي �يــع التحضــري

أساســها الشــاي؛ شــاي بنكهــة الفاكهــة وشــاي االأعشــاب 

 

Date: 20/10/2021  التاريخ :20/10/2021

Trademark No.:41567 العالمة التجارية رقم :  41567

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Monster Energy Company  ي
جي كومبا�ف بإسم :  مونسرت انري

Applicant Address1:  Monster Way, Corona, 
California 92879, USA 

العنوان :  1 مونسرت ويه، كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages, 
including carbonated and non-carbonated drinks, 
soft drinks, and energy drinks; syrups, concentrates, 
powders and preparations for making beverages; non-
alcoholic beer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف بمــا  الكحوليــة،  غــري  وبــات  المرش )؛  الشــعري اب  ) �ش ة  البــري
ــة  ــات الغازي وب ــة والمرش ــة وغــري المكربن ــات المكربن وب ــك المرش ذل
ات  اب ومركــزات ومســاحيق ومســتح�ف وبــات الطاقــة؛ �ش ومرش

ــة  ــري كحولي ة غ ــري ــات؛ ب وب ــل المرش لعم

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41570 العالمة التجارية رقم :  41570

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي
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Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ؛ الســجائر؛ الســيجار؛ الســعوط )الشــّمة)؛ أوراق الســجائر؛ 
ف التبــغ، ليــس مــن معــادن نفيســة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب  غاليــ�ي
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات 
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أعــواد الثقــاب؛ أدوات 
ف التبــغ؛ منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن  تنظيــف غاليــ�ي

نفيســة؛ قطاعــات ســيجار 

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41571 العالمة التجارية رقم :  41571

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation 
ي & جي كوربوريشن 

بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ؛ الســجائر؛ الســيجار؛ الســعوط )الشــّمة)؛ أوراق الســجائر؛ 
ف التبــغ، ليــس مــن معــادن نفيســة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب  غاليــ�ي
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات 
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أعــواد الثقــاب؛ أدوات 
ف التبــغ؛ منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن  تنظيــف غاليــ�ي

نفيســة؛ قطاعــات ســيجار 

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41572 العالمة التجارية رقم :  41572

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت
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Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ؛ الســجائر؛ الســيجار؛ الســعوط )الشــّمة)؛ أوراق الســجائر؛ 
ف التبــغ، ليــس مــن معــادن نفيســة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب  غاليــ�ي
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات 
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أعــواد الثقــاب؛ أدوات 
ف التبــغ؛ منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن  تنظيــف غاليــ�ي

نفيســة؛ قطاعــات ســيجار 

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41573 العالمة التجارية رقم :  41573

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ؛ الســجائر؛ الســيجار؛ الســعوط )الشــّمة)؛ أوراق الســجائر؛ 
ف التبــغ، ليــس مــن معــادن نفيســة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب  غاليــ�ي
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات 
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أعــواد الثقــاب؛ أدوات 
ف التبــغ؛ منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن  تنظيــف غاليــ�ي

نفيســة؛ قطاعــات ســيجار 
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Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41574 العالمة التجارية رقم :  41574

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence : Talal Abu-
Ghazaleh Intellectual Property Limited - P.O. Box 
3800 Al-Birah 

ي ليمتد - ص ب 3800 
عنوان التبليغ  : طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    البري
ف فلسط�ي

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التبــغ؛ الســجائر؛ الســيجار؛ الســعوط )الشــّمة)؛ أوراق الســجائر؛ 
ف التبــغ، ليــس مــن معــادن نفيســة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب  غاليــ�ي
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات 
ســجائر، ليســت مــن معــادن نفيســة؛ أعــواد الثقــاب؛ أدوات 
ف التبــغ؛ منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن  تنظيــف غاليــ�ي

نفيســة؛ قطاعــات ســيجار 

 

Date: 21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41575 العالمة التجارية رقم :  41575

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name:  Hanna Zaki Issa Al Asbah  بإسم :  حنا زكي عي� االأصبح

Applicant Address:  Ramallah, Ain Misbah, 
opposite Afaf Mall    

ف مصباح مقابل مول عفاف مول      العنوان :  رام الله ع�ي

Applicant for Correspondence :  Ramallah, Ain 
Misbah, opposite Afaf Mall 

ف مصباح مقابل مول عفاف مول  عنوان التبليغ  : رام الله ع�ي
ف فلسط�ي

Goods/Services:
 Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ي فئــات أخــرى، 

معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا، غــري الــواردة �ف
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 

ــة. ــت الدقيق ــاس الوق قي
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تعديل الصنف للعالمات التجارية

Notification For 
Trademark’s goods/services Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks 
Law No: (33) of the year 1952 , I hereby 
declare that the following specification will 
be made as for Goods/Services of Trademark 
No: 36467

ــة رقــم ــون العالمــات التجاري  اســتنادا اىل المــادة 27 مــن قان
ي ســادخل التعديــالت عــى

 )33) لســنة 1952 ، أعلــن بأنــىف
بضائع /خدمات ذوات االأرقام التالية:-36467 

In class: 30 ي الصنف: 30 
�ف

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flour and preparations 
made from  cereals,  bread, pastry  and 
confectionery, edible  ices;  honey,  treacle; 
yeast, baking¬ powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; puff pastry; 
pastry shells; cookies; petit-beurre biscuits 
and shortbread with a chocolate coating, 
shortbread with cocoa and hazelnuts; rolled 
waffles [biscuits]; wafers; chocolate wafers, 
cocoa wafers, vanilla wafers, wafers with 
cream, wafers with cream of hazelnuts,  milk 
or fondant chocolate covered wafers; filled 
chocolate bars, milk chocolate bars; sponge 
fingers [cakes]; crisps; macaroons  [pastry]; 
bagels; cakes; doughnuts; tarts; pie crusts; 
snacks  and snacking; cereal-based  snack  
food; chocolate-based cake snack; rice based 
snacks food; chocolate desserts; oat-based 
food.

البضائع/الخدمات:
القهــوة ،الشــاي ،الــكاكاو ،الســكر ،االأرز ،التابيــوكا ،الســاغو ،بدائــل 
 ، ف ات المصنوعــة مــن الحبــوب ،الخــرب القهــوة؛ الدقيــق والمســتح�ف
ــس؛  ــل ،الدب ــالأكل؛ العس ــة ل ــات القابل ــات ،المثلج ــات و الحلوي المعجن
؛ الملــح ،الخــردل؛ الخــل ،الصلصات)توابــل)؛  ف ة ،مســحوق الخبــري الخمــري
البهــارات؛ الثلــج؛ العجينــة المنفوخــة؛ قذائــف المعجنــات؛ الكعــك 
المحــى؛ بســكويت الزبــدة والغريبــة مــع غطــاء مــن الشــوكوال ، الغريبــة 
ــش  ــكويت اله ــكويت)؛ البس ــوف) بس ــل الملف ــدق؛ الوف ــكاكاو والبن ــع ال م
والرقيــق؛ البســكويت المحشــو بالشــوكوال ،رقائــق الــكاكاو الهشــة، 
ــق  ــة ،الرقائ ــو بالكريم ــكويت المحش ــال ،البس ــو بالفاني ــكويت المحش البس
الهشــة مــع كريمــة البنــدق ،الرقائــق الهشــة المغطــاة بالحليــب أو 
بالعجينــة الســكرية؛ ألــواح الشــوكوالة المحشــوة ،ألــواح شــكوالته 
ســفنجية) كعــك)؛ مقرمشــات ؛ معكــرون  بالحليــب؛ االأصابــع االإ
ف الدائــري؛ الكعــك؛ معجنــات الدونــات المقليــة؛ كعكــة  [معجنــات]؛ الخــرب
ــات  ــة والوجب ــات الخفيف ــة؛ الوجب ــر المقرمش ة؛ الفطائ ــري ــه الصغ الفواك
ــات  ي أساســها الحبــوب؛ وجب

ــىت ــات الخفيفــة ال ــة الخفيفــة؛ الوجب الغذائي
ــة الخفيفــة  ــات الغذائي ي أساســها الشــوكوال؛ الوجب

ــىت ــة ال الكعــك الخفيف
ي أساســها االأرز؛ الشــوكوالته الحلويــات؛ الطعــام الــذي أساســه 

الــىت
الشــوفان.

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية




