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)عبد اهلل احمد ح�شني احلبي�شي( 
 

وقد مت قبول الطلب برقم)93570( وبتاريخ: )2019/12/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
بها(، غطناجر �شغط غري  اأو مطلية  نفي�شة  وللمطبخ )لي�شت من معادن  املنزيل  واأوعية لال�شتعمال  واأواين  اأدوات  العالمة على:   
اخلزف  من  ن�شفية  هياكل  تربيد،  قوارير  زجاجية،  �شناديق  للم�شروبات،  حراري  عزل  اوعية  قوارير،  عميقة،  اأطباق  كهربائية، 
اأواين زجاجية واأواين  اأو الفخار او الزجاج، زجاج غري م�شغول او زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين(،  ال�شيني 
للمطبخ، قوالب  او  املنزيل  املنزلية، اوعية لال�شتعمال  اأخرى، خزفيات لالغرا�ض  واأواين خزفية غري واردة يف فئات  خزف �شيني 
للطهي، اطقم اوعية الطهي، قوارير لي�شت من معادن نفي�شة، اكواب للبي�ض، اكواب للفواكه، اكواب لي�شت من معادن نفي�شة، كوؤو�ض 
من الورق او البال�شتيك، كوؤو�ض �شرب، احوا�ض �شرب، اوعية �شرب، اوعية زجاج مكورة، اغطية زجاجية، �شحون فناجني لي�شت من 

معادن نفي�شة، اطقم �شاي لي�شت من معادن نفي�شة، اوعية ل�شكب ال�شاي.. وامل�شنفة بالفئه )21(

)مازن ح�شني ناجي مودي - اخلليج �شتار لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95635( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 .. واط���ارات  غيار  على:قطع  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )12(  

)مازن ح�شني ناجي مودي - اخلليج �شتار لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95644( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واط���ارات..  غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )12( 
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)�شركة احلظا للتجارة والوكاالت العامة(

وقد مت قبول الطلب برقم)95436( وبتاريخ: )2020/3/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
ومعطر  روائح   ، طبي  �شاهي   ، ال�شكر  مبر�شى  خا�شة  اغذية   ، اطفال  حليب   ، والر�شع  االطفال  اغذية   ، االدوي��ة  على:    العالمة 
للجو ، معطر للمالب�ض واملفرو�شات وال�شتائر واالر�شيات ، مزيل الروائح للمالب�ض واملفرو�شات واالر�شيات ، روائح وملطفات معطرة 
للغرف وال�شيارات واملباين واملكاتب ، مزيل الروائح الكريهة لغري اال�شتخدام ال�شخ�شي ، مطهرات ، كرميات ودهانات وزيوت طبية 
، ل�شقات  ، غ�شوالت لو�شن طبية  ، مرهم حلروق ال�شم�ض  ، م�شتح�شرات �شحية للعناية باجل�شم والوجة والب�شرة والرا�ض وال�شعر 
للجروح ، فازلني طبي ، ل�شقات طبية ، بودرة طبية ، م�شتح�شرات ا�شتحمام طبية ، �شمادات ، زيوت ودهانات طبية ، م�شتح�شرات 
�شيدلية وبيطرية ، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�شتعمال الطبي ، بخور طارد للح�شرات ، املبيدات ، لوا�شق 

للذباب ، مراهم ال�شابون .. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شركة احلظاء للتجارة والوكاالت العامة املحدودة(

وقد مت قبول الطلب برقم)95302( وبتاريخ: )2020/3/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات واالختام واالغلفة 
الكرتونية واالكيا�ض البال�شتيكية واملناديل الورقية والورق واملنتجات امل�شنوعة من الورق واالقالم والقرطا�شية والل�شق الكرتونية 
، مواد جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اولغايات منزلية ، مواد الفانني ، 
فرا�شي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( ، مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اخرى( 

، حروف الطباعة ، ورق اللعب ، حفا�شات االطفال امل�شنوعة من الورق وال�شليوز ، اكيا�ض املهمالت .. وامل�شنفة بالفئه )16(

)حممد احمد عبد اهلل الغ�شايل(

 
وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95465(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   االأدوية، م�شتح�شرات �شيدلية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�شتعمال الطبي 
الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات،  االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  ومواد  طبية  ل�شقات  واالأطفال،  للر�شع  واأغذية 
احل�شرات واحليوانات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب، حفاظات ملر�شى �شل�ض البول حفاظات �شحية ن�شائية، م�شتح�شرات 
تلطيف اجلو، �شاي للم�شابني بالربو، بل�شم لغايات طبية، م�شتح�شرات اإ�شتحمام طبية، �شكاكر لغايات طبية، علكة لغايات طبية، 
ل�شقات للجروح الب�شيطة، مزيالت الروائح الكريهه بخالف ماهو لال�شتخدام ال�شخ�شي، �شراويل للحي�ض، �شراويل �شحية، غ�شوالت 

)لو�شن( لغايات �شيدالنيه، مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت )لو�شن(�شيدالنيه. . وامل�شنفة بالفئه )5( 
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)عبداهلل عبدالويل احمد احمد ) فيوت�شرهورايزون((
 

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/8م(.  وبتاريخ:  برقم)95553(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: اأجهزة وادوات كهربائية ، بطاريات طاقة �شم�شية وللمركبات ، الواح �شم�شية ، م�شجالت ، مكاوي كهربائية ،اأجهزة 
�شحن البطاريات ، كابالت ومرحالت كهربائية ، اجهزة تنظيم كهربائية ، مودميات ، مفاتيح وخاليا كهربائية ، ريو�شتات منظمات 
التيار ، �شا�شات عر�ض ، ترنز�شتورات ، مواد وم�شادر رئي�شية للتيار الكهربائي ، �شفائح للبطاريات ، فومترتات اأجهزة قيا�ض �شوئية 
، اأجهزة قيا�ض االحما�ض ، االت حا�شبة ، حموالت كهربائية ، تلفزيونات ، اأجهزة انذار �شد ال�شرقة ، هواتف حممولة ، طابعات ، 
اأجهزة حا�شوب ، ذواكر حا�شوب ، بطاريات ذات جهد عايل ، �شماعات هواتف ، اأدوات واأجهزة قيا�ض الوقت ، الة عد نقود ، �شا�شات 

عر�ض كهربائية.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)حممد احمد عبد اهلل الغ�شايل(  

وقد مت قبول الطلب برقم)95462( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:   االأدوية، م�شتح�شرات �شيدلية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�شتعمال الطبي 
واأغذية للر�شع واالأطفال، ل�شقات طبية ومواد �شماد، مواد ح�شو االأ�شنان و�شمع طب االأ�شنان، مطهرات، م�شتح�شرات الإبادة احل�شرات 
م�شتح�شرات  ن�شائية،  �شحية  فوط  البول،  �شل�ض  ملر�شى  �شحية  �شراويل  اأع�شاب،  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�شارة،  واحليوانات 
تلطيف اجلو، �شاي للم�شابني بالربو، بل�شم لغايات طبية، م�شتح�شرات اإ�شتحمام طبية، �شكاكر لغايات طبية، علكة لغايات طبية، 
ل�شقات للجروح الب�شيطة، مزيالت الروائح الكريهه بخالف ماهو لال�شتخدام ال�شخ�شي، �شراويل للحي�ض، �شراويل �شحية، غ�شوالت 

)لو�شن( لغايات �شيدالنيه، مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت )لو�شن(�شيدالنيه. . وامل�شنفة بالفئه )5(

)موؤ�ش�شة ال�شاعر التجارية - فاروق قائد حممد ال�شاعر(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95423(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: التونة ، اللحوم واال�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم ، فواكة وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكة مطبوخة بال�شكر ، البي�ض ، احلليب ، اللنب ومنتجات االلبان ، الزيوت والدهون املعدة لالكل ، االغذية 
املحفوظة واملخلالت ، يزت ال�شم�شم ، زيوت طبخ ، �شردين ، زبدة ، جمربي ، �شلطات خ�شار ، متور ، دهن جوز الهند ، بي�ض حلزون ، 
فواكة مثلجة ، �شلطات فواكة ، فواكة معلبة ، حم�ض ، �شمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ فول �شوداين ، زيت نخيل الطعام ، 
بي�ض م�شحوق ، لب الفواكة ، زبيب ،زيت الزيتون ، رقائق البطاط ، معجون بندورة ، معجون الطماطم ، احلليب ، الزبادي ، الق�شطة 

.. وامل�شنفة بالفئه )29(
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)م�شطفي �شعيد حممد �شعيد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92651( وبتاريخ: )2019/10/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
امل�شنوعة من اخل�شب  املنتجات  مكتبي، مدر�شي، منزيل(  االثاث)معدين،  العالمة على:    وتو�شع  اجلغرافية 

�شدف،  مقاعد،  خزانات،  املر�شوم،  او  الكهرمان  او  ال�شدف  او  العاج  او  العظام  او  ال�شندان  او  اوال�شف�شاف  اخليزران  او  الق�شب  او 
منا�شب، طاوالت، عربات)اثاث( كرا�شي، �شتائر،�شالل ا�شرة بانواعها، دواليب، ن�شد، �شناديق، �شامل، لوحات عر�ض، و�شائد،دعامات، 
للمالب�ض،  اربطة،منا�شب  مرجان،  منوعة،  خزانات  خ�شبية،  ا�شغال  البال�شتيك،  او  اجلب�ض  او  ال�شمع  او  خ�شبية،  هياكل  �شدادات، 
اقفا�ض، حوامل، مكاتب، كنب، بيوت حيوانات، م�شائد، طاوالت، مراوح، قواعد،عالقات، مقاب�ض، ح�شر،فر�شات، من�شات، اطارات 

وقوالب،رفوف، ق�شبان.. وامل�شنفة بالفئه )20(  

)مركز اللوزي �شوالر لبيع االلكرتونيات ومنظومة الطاقة ال�شم�شية (

وقد مت قبول الطلب برقم)94715( وبتاريخ: )2020/2/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:   الواح الطاقة ال�شم�شية ، ال�شا�شات ، التلفونات ، ال�شواحن ، اخلازنات ، التو�شيالت ، الذواكر ، البطاريات ، معدات 
واجهزة احلا�شب االيل ، اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفزيونات 
 ، الري�شفرات   ، الكهربائي  التيار  لتبدل  كهربائية  اجهزة   ، الطاقة  وم�شتلزمات  كهربائية  حموالت  منظمات   ، كهربائية  خازنات   ،
امل�شجالت ، اال�شالك الكهربائية املفاتيح الكهربائية ، مراوح ، اجهزة قيا�ض الطاقة ، طابعات ، اجهزة خزن الطاقة الكهربائية ، 
اجهزة الفيديو وم�شتلزماتها ، قارئات اقرا�ض ، تلفزيونات ، هوائيات ، مكربات ال�شوت ، جميع انواع البطاريات ، اجهزة املراقبة ، 

تو�شيالت �شحن USB ، اجهزة اطفاء احلريق .. وامل�شنفة بالفئه )9(  

)ابو رابيد دياغنو�شتيك�ض انرتنا�شيونال �شاب�شيديري اأنليميتد كومباين( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)94636( وبتاريخ: )2019/12/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
الفح�ض  اأ�شرطة   ، الطبية  الت�شخي�شية  الفح�ض  اأدوات   ، بيوليجية  كوا�شف  على  املحتوية  الت�شخي�شية  االدوات  على:    العالمة 
الت�شخي�شية الطبية ، الكوا�شف الت�شخي�شية الطبية ، امل�شتح�شرات الت�شخي�شية للغايات الطبية ، م�شتح�شرات الفح�ض لال�شتخدمات 
الطبية ، الفحو�ض الت�شخي�شية لال�شتخدمات الطبية ، ادوات االختبار الت�شخي�شية الطبية ، فحو�ض الت�شخي�ض الطبية املخربية، 
ادوات االختبار الت�شخي�شية الطبية املخربية، ادوات الفح�ض الت�شخي�شية الطبية املخربية، اأ�شرطة الفح�ض الت�شخي�شية الطبية 
الفحو�ض   ، الطبية  لال�شتخدمات  املخربية  املناعية  اال�شت�شرابية  الفحو�ض   ، املخربية  الطبية  الت�شخي�شية  الكوا�شف   ، املخربية 

الت�شخي�شية الطبية لك�شف و ت�شخي�ض و مراقبة و تاأكيد وجود الفريو�شات و العدوى . وامل�شنفة بالفئه )5(
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)علي زبن اهلل نا�شر دومان - موؤ�ش�شة علي زبن اهلل دومان ال�شترياد املواد الغذائية الغري ا�شا�شية .(

وقد مت قبول الطلب برقم)95353( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
، هالم  التونة   ، ، فواكة وخ�شروات جمففة ومطهوة  ، خال�شات احلم  وال�شيد  الدواجن  اللحوم واال�شماك وحلوم  العالمة على:   
، االغذية  ، الزيوت والدهون املعدة لالكل  ، البي�ض، احلليب واللنب ومنتجات االلبان  ، فواكة مطبوخة بال�شكر  )جيلي( ومربيات 
املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق البطاطا ، ال�شب�ض ، متور ، زبيب ، معجون بندورة ، زبدة 
، ق�شدة خمفوقة ، فواكة جممدة ، �شلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�شري خ�شروات للطبخ ، منتجات احلليب ، مك�شرات حم�شرة 
، فول �شوداين حم�شر ، مهلبية ، �شوربات ، ع�شري بندورة للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�شطة ، جمربي ، �شمن نباتي ، البقوليات 
واملعلبات )فول - فا�شوليا- بزاليا( ، خوخ ، انانا�ض ، حم�ض ، زيت الطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، م�شروبات احلليب ، 

�شمك معلب .. وامل�شنفة بالفئه )29(

)ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م.(

وقد مت قبول الطلب برقم)91604( وبتاريخ: )2019/7/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:   ال�شوكوالتة، احللويات، احللوى، الب�شكويت )بجميع اأنواعه(، الكعك، با�شتا )معكرونة(، املكرونة، نودلز )معكرونة 
ال�شعريية، اخلمرية، م�شحوق خبازة واملكونات االأخرى  التح�شري، �شباجيتي )معكرونة طويلة(،  الرفيعة �شريعة  املكرونة  رفيعة(، 
اخلا�شة باخلبازة، �شل�شة ال�شلطة، املايونيز، اخلل، الكات�شب وال�شل�شات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، 
املثلجة،  الفواكه، احللويات  امل�شنوعة من  املجمدة  االألبان، احللويات  امل�شنوعة من غري  املجمدة  اي�شكرمي، احللويات  خبز جممد، 
القهوة، ال�شاى، الكاكاو، ال�شكر، االأرز، التابيوكا، �شاغو، القهوة االإ�شطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�شل االأ�شود، امللح، اخلردل، الدقيق 
ف�شار  الع�شل،  االأع�شاب،  �شاي  اللحم،  �شل�شة  واالأع�شاب(،  امل�شتنبتة  احلبوب  )من  الطعام  م�شروبات  التوابل،  احلبوب،  من  امل�شنوع 

)حبوب الذرة(.. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)عبداهلل احمد ثابت احلمادي )تهامة للتكنولوجيا( .

 
وقد مت قبول الطلب برقم)94709( وبتاريخ: )2020/2/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
التخزين  �شبكات ال�شلكية، مودم انرتنت، اجهزة  �شبكات،  ال�شبكات، موزع  ادوات ربط  الكمبيوتر املحمول واملكتبي،  العالمة على:   
ال�شبكية، �شبكات الكمبيوتر، �شبكات ال�شلكية منزلية، اجهزة تخزين البيانات املنزلية، ال�شرفرات، كروت �شبكات ال�شلكية، طابعات، 
ا�شكرن، كامريات مراقبة، كاميرات ت�شوير، معدات واجهزة احلوا�شب ملعاجلة البيانات، حامالت بيانات مغناطي�شية، فال�شات، ذواكر، 
الكمبيوترات، برامج كمبيوتر،  الكمبيوتر واك�ش�شوارات  الكمبيوترات وم�شتلزمات  �شا�شات عر�ض، قطع غيار كمبيوترات، ملحقات 
برامج تعليمية برجميات حا�شوب )م�شجلة(، �شماعات كمبيوتر، طاوالت الكمبيوتر، �شا�شات عر�ض، اجهزة قيا�ض، اجهزة ح�شور 
وان�شراف، البطاريات ال�شائلة واجلافة، بطاريات كمبيوتر، البطاريات، التلفون الثابت و التلفون املحمول واك�ش�شوارته، اجهزة انذار 
كهربائية، اجهزة اطفاء حريق، اجهزة حماية من احلرق، اجهزة انذار من احلريق، ال�شواحن، خازنات الطاقة، منظمات الطاقة، 
ال�شم�شية،  الطاقة  الواح  طابعات،  احبار  كمبيوترات،  وتو�شيالت  وا�شالك  تلفزيون  وا�شالك  كهربائية  ا�شالك  ت�شجيل،  اقرا�ض 

اجهزة قيا�ض الطاقة، منظمات الكهرباء، عدادات كهرباء، اجهزة �شحن البطاريات، التلفزيون. . وامل�شنفة بالفئه )9(

)�شركة احلظاء للتجارة والوكاالت العامة املحدودة(

وقد مت قبول الطلب برقم)95301( وبتاريخ: )2020/3/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:   االلواح الطاقة ال�شم�شية ، البطاريات ال�شائلة واجلافة ، منظم الطاقة ، اال�شالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية 
، عدادات كهرباء ، البطاريات واجهزة �شحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائية ، مكاوي ، اقفال كهربائية ، اجهزة مراقبة ، اجهزة 
، التلفونات وم�شتلزماته ، اجهزة  قيا�ض ، طابعات ت�شتخدم مع اجهزة احلا�شوب ، اجهزة خزن الطاقة الكهربائية ، اجهزة قيا�ض 
اللحام ، اجهزة التلفزيون وم�شتلزماته ، �شا�شات تلفزيون ، كامريات مراقبة ، فال�شات وذواكر ، اجهزة الفيديو وم�شتلزماته ، االجهزة 
واالدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة وادوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالجهزة واالدوات الب�شرية واجهزة 
وادوات الوزن والقيا�ض واال�شارة واملراقبة )اال�شراف( واالنقاذ والتعليم ، اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم 
او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية ، اقرا�ض ت�شجيل 
، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت حا�شبة ، معدات واجهزة احلا�شب االيل ، اجهزة اخماد النريان ، 

نظارات .. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)�شكودا انفي�شتمنت ايه. ا�ض.(

وقد مت قبول الطلب برقم)92133( وبتاريخ: )2019/9/11م (. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على: االأجهزة للنقل برا اأو جوا اأو بحرا )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 

طن وزن كحد اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة وقطعها(،االأجهزة 

للنقل حتت االأر�ض )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات 

عن  )عدا  لها  واملكونات  واالإك�ش�شوارات  والقطع  وقطعها(  املنخف�شة  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات 

املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى ؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية 

املغلقة واملقطورات املنخف�شة( وو�شائل النقل بجميع االأنواع )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 

طن وزن كحد اأق�شى وقطعها ؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة وقطعها( والقطع 

واالإك�ش�شوارات واملكونات لها )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى ؛ ال�شاحنات 

والعربات  العربات  ذات  والبا�شات  واحلافالت  والرتام  املنخف�شة(  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات 

ووحدات  للقطارات  امل�شافرين  وعربات  والقاطرات  القطارات  وخ�شو�شا  ال�شكك  مركبات  االأر�ض؛  حتت  احلديدة  لل�شكك 

واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا  الطاقة 

وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة( عربات ووحدات ذات املحركات )ديزل( )عدا عن املركبات التي لت�شعة 

واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  اأو 3.5 طن وزن كحد   / و  اأق�شى  اأ�شخا�ض كحد 
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املنخف�شة( وقطعها ومكوناتها واإك�ش�شواراتها )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد 

التي  املركبات  عن  )عدا  اجلرارات  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى 

لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة 

واملقطورات املنخف�شة وقطعها(، مداحل الطرق )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن 

واإك�ش�شواراتها  وقطعها(  املنخف�شة  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  وقطعها؛  اأق�شى  كحد 

واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  اأو 3.5 طن وزن كحد   / و  اأق�شى  اأ�شخا�ض كحد  لت�شعة  التي  املركبات  ومكوناتها عدا عن 

وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ الطائرات وحمركات الطائرات ومكونات الطائرات؛ ال�شفن والقوارب 

وحمركات ال�شفن ومكوناتها واجل�شور )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى 

امل�شغلة كهربائيا  املركبات  املنخف�شة وقطعها(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  وقطعها؛ 

واملقطورات  ال�شاحنات  وقطعها؛  اأق�شى  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا 

وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة وقطعها( واالإك�ش�شوارات واملكونات لها )عدا عن املركبات التي لت�شعة 

واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  اأو 3.5 طن وزن كحد   / و  اأق�شى  اأ�شخا�ض كحد 

املنخف�شة( وبكونها با�شات ذات عربات وبا�شات كهربائية؛ املركبات اخلا�شة امل�شغلة كهربائيا، مركبات اال�شتخدام )عدا 

عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات 

ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة وقطعها(؛ البا�شات العاملة بالبطاريات؛ املركبات بدون انبعاثات )عدا عن املركبات 

اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية  اأو 3.5 طن وزن كحد  اأق�شى و /  اأ�شخا�ض كحد  التي لت�شعة 

املغلقة واملقطورات املنخف�شة وقطعها( بكونها با�شات ذات خاليا وقود )با�شات بدون انبعاثات( ومركبات التعدين امل�شغلة 

كهربائيا عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات واملقطورات 

وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة وقطعها واملركبات الهجينة عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد 

اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى وقطعها؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة 

وقطعها( والقطع واالإك�ش�شوارات واملكونات لها، عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد 

اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة؛ حمركات ال�شحب بجمع االأنواع )عدا 

عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى ؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية 

�شفحة 2 تابع طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقم )92133(
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عن  )عدا  ال�شكة  على  اأو  االأر�ض  حتت  اأو  برا  النقل  لو�شائل  الكهربائية  ال�شحب  ومعدات  املنخف�شة(  واملقطورات  املغلقة 

املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى ؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية 

اأنواعها )عدا عن املركبات  املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ معدات ال�شحب الكهربائية لو�شائل النقل الكهربائية بجميع 

املغلقة  ال�شغرية  ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات  ؛  اأق�شى  اأو 3.5 طن وزن كحد  اأق�شى و /  اأ�شخا�ض كحد  لت�شعة  التي 

واملقطورات املنخف�شة(؛ حمركات ال�شحب للنقل بجميع اأنواعها )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 

ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ حموالت  اأق�شى وقطعها؛  3.5 طن وزن كحد 

ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  اأو 3.5 طن وزن كحد  اأق�شى و /  اأ�شخا�ض كحد  لت�شعة  التي  املركبات  النقل عدا عن  ال�شحب لو�شائل 

وحموالت  وامل�شاعدة  الرئي�شية  للم�شغالت  املحوالت  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات 

الفولتية للمركبات الربية عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى ؛ ال�شاحنات 

واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ عربات املرتو وعربات ال�شكك احلديدة بجميع اأنواعها؛ 

املوتورات الكهربائية لو�شائل النقل بجميع اأنواعها )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن 

للمركبات  املكابح اال�شطوانية  املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛  ال�شغرية  ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات  ؛  اأق�شى  كحد 

واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا  الربية 

وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ قطع املكابح للمركبات عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد 

املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  ؛  اأق�شى  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى 

االأغطية لالإطارات الهوائية عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات 

لت�شعة  التي  املركبات  عن  عدا  االإط��ارات  ت�شليح  عدد  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات 

واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض 

املنخف�شة(؛ الرقع لالأنابيب الداخلية لالإطارات عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن 

كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ حماور العجالت )عدا عن املركبات 

املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي 

واملقطورات املنخف�شة(؛ م�شابك االأ�شالك )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد 

اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ اأذرع نقل ال�شرعات للمركبات الربية 
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)عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات 

اأ�شخا�ض كحد  التي لت�شعة  الروؤيا اجلانبية للمركبات )عدا عن املركبات  املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ مرايا  ال�شغرية 

املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى 

املقطورات للدراجات الهوائية للنقل )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ 

ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ مقاعد حمل االأطفال لال�شتخدام يف املركبات 

)عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات 

ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ اأجهزة منع ال�شرقة للمركبات )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى 

حماالت  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و 

ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا  الهوائية  الدراجات 

واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ �شبكات االأمتعة للمركبات )عدا عن املركبات التي لت�شعة 

واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض 

اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا  اخلراطيم  عربات  املنخف�شة(؛ 

ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة( واملركبات املربدة بثالجات )عدا عن املركبات 

املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي 

واملقطورات املنخف�شة( واملركبات املعدة لال�شتخدامات الع�شكرية )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / 

اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة( وعربات االإمالة 

اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات  اأو 3.5 طن وزن كحد  اأق�شى و /  اأ�شخا�ض كحد  عدا عن املركبات التي لت�شعة 

ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة( وعربات الثلوج )مركبات الثلج( عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى 

و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة( واملركبات ذات 

التحكم عن بعد عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات 

وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة( واملحاور للمركبات )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى 

�شناديق  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و 

واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا  الرتو�ض 
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وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ هياكل املركبات )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى 

و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ حموالت عزم 

الدوران للمركبات الربية )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات 

واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ الناقالت )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد 

اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ كابينات 

التلفريك وعربات التنظيف ومركبات املاء واملركبات ذات الو�شائد الهوائية والعجالت للمركبات الربية )عدا عن املركبات 

املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛  كحد  وزن  طن   3.5 اأو   / و  اأق�شى  كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي 

واملقطورات املنخف�شة(؛ الهياكل للمركبات )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد 

عن  )عدا  النقل  لو�شائط  االأبواب  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات  واملقطورات  ال�شاحنات  اأق�شى؛ 

املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية 

املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ مقاعد املركبات )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن 

التنجيد للمركبات  املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ م�شتلزمات  ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية  ؛  اأق�شى  كحد 

)عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات 

ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ العجالت )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن 

كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ املحاور )عدا عن املركبات التي 

لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات 

املنخف�شة(؛ املرابط ملحاور العجالت )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ 

ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ املكابح )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض 

كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(؛ 

كامتات ال�شوت )عدا عن املركبات التي لت�شعة اأ�شخا�ض كحد اأق�شى و / اأو 3.5 طن وزن كحد اأق�شى؛ ال�شاحنات واملقطورات 

كحد  اأ�شخا�ض  لت�شعة  التي  املركبات  عن  )عدا  اال�شطوانية  املكابح  املنخف�شة(؛  واملقطورات  املغلقة  ال�شغرية  وال�شاحنات 

؛ ال�شاحنات واملقطورات وال�شاحنات ال�شغرية املغلقة واملقطورات املنخف�شة(.  .  اأق�شى  اأو 3.5 طن وزن كحد  اأق�شى و / 

وامل�شنفة بالفئه )12( 
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