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)�سرتمياك�س تكنولوجي كو.، ال تي دي.(

 
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(.  وبتاريخ:  برقم)95944(  الطلب  قبول  مت  وقد 
فيديو  م�سجالت  الآىل(؛  احلا�سب  )اأجهزة  �سا�سات  امل�سجلة؛  الآىل،  احلا�سب  برجميات  البيانات؛  معاجلة  اأجهزة  على:  العالمة 
لل�سيارات؛ �سا�سات فيديو؛ �سا�سات عر�س الفيديو؛ قارئات )معّدات معاجلة البيانات(؛ طرفيات �سا�سات اللم�س التفاعلية؛ من�سات 
الربجميات احلا�سوبية، امل�سجلة او القابلة للتنزيل؛ تطبيقات برجميات احلا�سب الآىل، القابلة للتنزيل؛ اأجهزة راديو للمركبات؛ 
اأجهزة املالحة اللكرتونية؛ كامريات الويب؛ ال�سناديق ال�سوداء )م�سجالت بيانات(؛ اجهزة نقل ال�سوت؛ اأجهزة املراقبة الكهربية 
او  للدخول  حا�سوبية  برامج  للمركبات؛  الكهربائية  البطاريات  الكا�سيت؛  ا�سرطة  ذات  املحمولة  الفيديو  كامريات  واللكرتونية؛ 

التحكم بالدخول؛ برجميات ت�سغيل الكمبيوتر.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)بريفيل بي تي واي ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95764( وبتاريخ: )2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: برامج غري قابل للتنزيل للو�سول اإىل قاعدة بيانات و�سفة؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للربامج عرب الإنرتنت غري القابلة 
للتنزيل للو�سول اإىل قاعدة بيانات الو�سفات؛ قواعد بيانات الكمبيوتر يف جمال الطبخ؛ اإن�ساء و�سيانة �سجالت الويب )املدونات( 
اإن�ساء وت�سميم و�سيانة وا�ست�سافة �سفحات الويب ومواقع الويب؛ توفري  ؛  لالآخرين الذين ي�ست�سيفون �سجالت الويب )املدونات( 
ا�ستخدام موؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لتمكني امل�ستخدمني من برجمة ال�سوت والفيديو وال�سمعية الب�سرية 
اخلدمات  الكمبيوتر  برامج  �سيانة  ؛  بالرتفيه  املتعلقة  الربامج  ذلك  يف  مبا  املتعددة،  الو�سائط  حمتوى  من  وغريها  والب�سريات 

ال�ست�سارية والدعم واملعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة مبا ورد اأعاله.. وامل�سنفة بالفئه )42(

)توتو ليمتد(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)95586( وبتاريخ: )2020/3/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: مغا�سل؛ مغا�سل لليدين )اأجزاء من اأدوات �سحية(؛ اأحوا�س غ�سل اليدين )اأجزاء من اأدوات �سحية(؛ اأحوا�س تواليت؛ 
دورات مياه؛ مقاعد تواليت؛ مقاعد تواليت مزودة مبحاقن ماء غ�سيل دايفء؛ وحدات مقاعد مراحي�س مزودة مبحاقن ماء غ�سيل 
ا�ستحمام؛  اأحوا�س  �سحية؛  جتهيزات  كونها  مباول  املياه؛  خزانات  مب�ستوى  حتكم  �سمامات  مراحي�س؛  خزانات  �سطافات؛  دايفء؛ 
املغا�سل؛  اليدين عند  اأجهزة لتجفيف  اأوتوماتيكية؛ حنفيات؛  اإ�ستحمام؛ حنفيات  اإ�ستحمام؛ د�سات  اإ�ستحمام وهي حجرات  كبائن 
اأجهزة توليد ال�سوت امل�ستخدمة للمرحا�س؛ اأجهزة تنظيف/دفق للماء للمراحي�س تلقائي اأو اأتوماتيكية يتم تن�سيطها عرب جهاز 

ا�ست�سعار.. وامل�سنفة بالفئه )11(
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)ييوو ييجي اإمبورت اآند اإك�سبورت كو.، ليمتد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96050( وبتاريخ: )2020/4/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اأواين؛ اأدوات مائدة )بخالف ال�سكاكني وال�سوك واملالعق(؛ قدور طهي؛ �سخانات؛ اأوعية غراء؛ قواعد ل�سكاكني املائدة؛ 
�سحون؛ اأوعية طهي؛ �سواين �سوي )اأواين طهي(؛ �سوايات )اأواين طهي(؛ مطاحن مطابخ )غري كهربائية(؛ مطاحن يدوية لغايات 
منزلية؛ �سواين فطائر؛ طناجر �سغط )غري كهربائية( للطبخ؛ �سغاطات طبخ غري كهربائية؛ خفاقات غري كهربائية؛ غاليات غري 
كهربائية؛ مقايل جموفة غري كهربائية؛ اأواين مطبخ؛ اأباريق �ساخنة )غري م�سخنة كهربائيًا(؛ قوارير زجاجية )اأوعية(؛ اأواين 
خزف �سيني؛ اأوعية �سرب؛ مطاحن يدوية للقهوة؛ اأطقم قهوة)اأدوات مائدة(؛ اأباريق قهوة غري كهربائية؛ اأرفف جتفيف للغ�سيل؛ 

فرا�سي اأ�سنان؛ علب جتميل جمهزة؛ قوارير خوائية. . وامل�سنفة بالفئه )21(

)فيفو موبايل كوميونيكي�سن كو.،ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)95539( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
للعاب  حتكم  ع�سا  ال�سائله،  البلورات  �سا�سات  ذات  حممولة  العاب  الفيديو،  العاب  اجهزة  اللعاب،  اجهزة  العاب،  على:  العالمة 
الفيديو، اغطية رقيقة واقية خم�س�سة ل�سا�سات اللعاب املحمولة، دواليب حممولة باليد خم�س�سة للعاب الفيديو، لعب، بالونات 
لعب، دمى، دمى متحركة، العاب م�سنوعة من املخمل، مركبات لعب، العاب حم�سوة، مناذج العاب، هياكل العاب، اقنعة لعب، روبوتات 
لعب، طائرات بدون طيار)لعب(، لعب ذكية، �ساعات لعب، طواحني هوائية لعب، العاب قابلة للنفخ،دمى كوكي�سي، دمى قما�س، العاب 
لوحية، كرات لعب، كرات لاللعاب، اجهزة بناء الج�سام، اجهزة للتمارين البدنية، زينة ل�سجرة عيد امليالد، ماعدا مواد ال�ساءة 

واحللويات.. وامل�سنفة بالفئه )28(

)�سرتمياك�س تكنولوجي كو.، ال تي دي.(
 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(.  وبتاريخ:  برقم)95946(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الو�سائط؛  متعددة  منتجات  وت�سميم  تطوير  العلمية؛  والأبحاث  التنمية  خدمات  التكنولوجية؛  الأبحاث  خدمات  على:  العالمة 
الكمبيوتر؛  برامج  و�سيانة  حتديث  ال�سناعي؛  الت�سميم  واملركبات؛،  ال�سيارات  �سالحية  اختبار  اللكرتونية؛  البيانات  تخزين 
ا�ست�سارات برجمة الكمبيوتر؛ تاأجري برجميات وبرامج الكمبيوتر؛ برجمة اأجهزة الو�سائط املتعددة؛ احلو�سبة ال�سحابية؛ خدمات 
البحث والتطوير يف جمال الفيزياء؛ حتويل البيانات اأو امل�ستندات من الو�سائط املح�سو�سة اإىل الو�سائط الإلكرتونية؛ تثبيت واإ�سالح 
و�سيانة برجميات الكمبيوتر؛ ت�سميم اأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها؛ اختبار اجلودة؛ ت�سميم الدوائر املتكاملة.. وامل�سنفة بالفئه 

)42(
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)مركز اللوزي �سولر لبيع اللكرتونيات ومنظمات الطاقه ال�سم�سية(

التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/16م(.  وبتاريخ:  برقم)96094(  الطلب  قبول  مت  وقد 
التلفونات   ، ال�سا�سات   ، ال�سم�سية  الطاقة  ال��واح  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
اليل  احلا�سب  واج��ه��زة  م��ع��دات   ، البطاريات   ، ال��ذواك��ر   ، التو�سيالت   ، اخل��ازن��ات   ، ال�سواحن   ، ،

اجهزة وادوات لو�سل او فتح حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفزيونات ، خازنات كهربائية ، منظمات 
 ، الري�سفرات   ، الكهربائي  التيار  لتبدل  ، اجهزة كهربائية  الطاقة  ، م�ستلزمات  الزراعية  امل�سخات  ، حمولت كهربائية ، حمولت 
امل�سجالت ، ال�سالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، مراوح ، اجهزة قيا�س الطاقة ، طابعات ، اجهزة خزن الطاقة الكهربائية ، 
اجهزة الفيديو وم�ستلزماتها ، قارئات اقرا�س ،هوائيات ، مكربات ال�سوت ، جميع انواع البطاريات ، اجهزة املراقبة ، تو�سيالت �سحن 

 )9( بالفئه  وامل�سنفة   . انفرترات.   ، احلريق  اطفاء  اجهزة   ،  USB

)ناو�س(

  

وقد مت قبول الطلب برقم)94870( وبتاريخ: )2020/2/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: خدمات تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو العالنية ، خدمات تطوير واجراء م�ساريع تطوعية للجمعيات اخلريية 
ال�سخ�سية و الجتماعية املقدمة من قبل اطراف  ، اخلدمات  العمل التطوعي للجمعيات اخلريية  و حتديد ادراة العمال وادارة 
ثالثة لتلبية احتياجات الفراد و حتديدا امل�ساعدة املنزلية وتقدمي الدعم ل�ستكمال الجراأت الدارية ، خدمات امل�ساعدة للعودة 
اىل الوطن بعد ال�ست�سفاء و حتديدا خدمات امل�ساعدة ل�ستكمال الجراءات الدارية ، خدمات امل�ساعدة املنزلية للم�سنني و املعاقني 

و /او املر�سى ل�ستكمال الجراءات الدارية . وامل�سنفة بالفئه )35(

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

 
التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  وبتاريخ: )2020/3/30م(.  الطلب برقم)95492(  وقد مت قبول 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على: �سوكولتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�سكويت )بجميع اأنواعه(؛ 

)معكرونة  �سباغيتي  التح�سري؛  �سريعة  رفيعة  مكرونة  رفيعة(؛  )مكرونة  نودلز  )طويلة(؛  مكرونة  )با�ستا(؛  مكرونة  كعك؛ 
طويلة(؛ �سعريية رقيقة؛ اخلمرية، م�سحوق خبازة واملكونات الأخرى اخلا�سة باخلبازة، �سل�سة ال�سلطة، املايونيز، اخلل، الكات�سب 
وال�سل�سات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، خبز جممد، اي�سكرمي، احللويات املجمدة امل�سنوعة من غري 
الألبان، احللويات املجمدة امل�سنوعة من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة، ال�ساى، الكاكاو، ال�سكر، الأرز، التابيوكا، �ساغو، القهوة 
الإ�سطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�سل الأ�سود، امللح، اخلردل، الدقيق امل�سنوع من احلبوب، التوابل، م�سروبات الطعام )من احلبوب 

امل�ستنبتة والأع�ساب(، �سل�سة اللحم، �ساي الأع�ساب، الع�سل، ف�سار. وامل�سنفة بالفئه )30( 
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)بريفيل بي تي واي ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)95773( وبتاريخ: )2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

العالمة على: الأجهزة والدوات واملعدات واملن�ساآت ملعاجلة الهواء والتدفئة والتربيد والتجفيف وتوليد البخار والطبخ والتثليج 

والتهوية؛ اآلت القهوة، ماكينات الإ�سربي�سو، ماكينة الكابت�سينو والإ�سربي�سو، اآلت القهوة بالتنقيط الكهربائية واملر�سحات والأواين 

والفالتر لها؛ اأجهزة حتمي�س وتخمري القهوة، جهاز للت�سفية ، اآلت حت�سري القهوة الكهربائية ، مر�سحات القهوة الكهربائية ، اآلت 

القهوة،  لبث  جهاز  التق�سري؛  اأجهزة  تت�سمن  التي  الكهربائية  القهوة  اأواين  الكهربائية،  القهوة  اأواين  الكهربائية،  القهوة  تقطري 

غاليات احلليب الكهربائي؛ �سناعات ال�ساي الكهربائية؛ جهاز ت�سخني املياه، غاليات كهربائية، اأباريق اأو جرة، جهاز ت�سخني املياه 

الكهربائية ل�سنع اإمدادات املياه ال�ساخنة الفورية؛ جهاز لتوليد البخار، عيدان البخار لتزبيد احلليب، حمطات البخار، مبخرات 

ال�ساندويت�سات،  و�سانعات  مكاب�س  حمم�سة؛  م�ساوي  حمم�سة،  اأفران  حمم�سات،  امل�سروبات؛  لإعداد  كهربائي  غري  جهاز  املالب�س؛ 

الطهي  واأطباق  الطهي  اأواين  املواقد،   ، الكهربائية  الطهي  اأجهزة  اخلبز؛  �سنع  اآلت  اخلبز؛  واأفران  اخلبز  اآلت  اجلافل؛  طابخات 

واأفران الطهي كونرتتوب، �سخانات الطعام، ال�سوايات، طابخات واأفران امليكروويف، اأفران ت�سخني الأطباق؛ طباخات الأرز؛ طباخات 

بال�سغط، جهاز  الطهي  اأواين  ؛  م�سبكة؛  مب�سطة، مقايل  ، مقايل، مقايل جموفة، مقايل  كهربائية  ال�سغط؛ مقايل  بطيئة؛ طناجر 

القلي؛ املقايل العميقة، اأدوات القلي الكهربائية؛ �سناعات الوفل الكهربائية واملكاوي؛ طباخات البي�س؛ �سناعات احللوى املجمدة؛ 

الكهربائية  ال�سوايات  الع�سري؛  ومربدات  املياه؛  مربدات  ال�سوائل؛  مربدات  الكهربائي؛  الب�سار  مفرقعات  كرمي؛  الآي�س  �سنع  اآلت 

اإزالة الرطوبة،  اآلت ترطيب الهواء، واآلت  املحمولة و�سوايات اللحوم؛ نا�سرات الروائح؛ �سخانات كهربائية؛ اآلت تنقية الهواء، 

اآلت  الهواء،  جتفيف  اآلت  الهواء،  ترطيب  اآلت  الهواء،  تعقيم  اآلت  الهواء،  ت�سخني  اآلت  الهواء،  تربيد  اآلت  الهواء،  تاأين  اآلت 

اإزالة الروائح من الهواء؛ اأجهزة وادوات ومعدات واآلت ومن�ساآت التنقية؛ اأجهزة تنقية الهواء؛ اأجهزة تنقية الهواء الكهربائية؛ 
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اأجهزة تنقية هواء الغرفة؛ اأجهزة ا�ست�سعار نقاء الهواء؛ لأجهزة واملعدات والآلت واملن�ساآت من �سمنها مرطبات الهواء، مرطبات 

كهربائية ، مرطبات الغرف، مرطبات ال�سباب بخالف ال�ستخدامات الطبية، مرطبات الهواء التي تت�سمن م�ست�سعر رطوبة الهواء؛ 

الرطوبة، مزيالت  الرطوبة اجلوية، مزيالت  الرطوبة اجلوية مبا يف ذلك مزيالت  اإزالة  ومن�ساآت  واآلت  وادوات ومعدات  اأجهزة 

الرطوبة الكهربائية؛ مزيالت الرطوبة يف الغرفة؛ مزيالت الرطوبة اجلوية التي تت�سمن م�ست�سعر رطوبة الهواء؛ اأجهزة تكييف 

الهواء، جهاز حمث الهواء )تكييف الهواء(؛ �سفاطات )التهوية اأو تكييف الهواء(؛ مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي اأو التهوية؛ 

املجمدات العميقة، املجمدات، الثالجات، جمموعات الثالجات واملجمدات؛ قطع الغيار والتجهيزات واملكونات وامللحقات يف هذه الفئة 

للب�سائع املذكورة اعاله، مرطبات الهواء ومزيالت الرطوبة واأجهزة تنقية الهواء.. وامل�سنفة بالفئه )11( 

)ات�س لوندبيك ايه / ا�س(  

وقد مت قبول الطلب برقم)95248( وبتاريخ: )2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العتاللت  من  والوقاية  لعالج  �سيدلنية  ومواد  م�ستح�سرات  اللقاحات؛  وطبية؛  �سيدلنية  ومواد  م�ستح�سرات  على:  العالمة 
والأمرا�س يف اجلهاز الع�سبي املركزي اأو املتولدة منه اأو التي تعمل عليه؛ م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية تعمل على اجلهاز الع�سبي 
املركزي؛ حمفزات اجلهاز الع�سبي املركزي؛ م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية لعالج والوقاية من اخلرف، مر�س وا�سطرابات الزهامير، 
الدوخة، النوبات الت�سنجية، ال�سكتة الدماغية، الكتئاب، �سعف الدراك، المرا�س وال�سطرابات املعرفية، تقلبات املزاج، الذهان، 
ت�سلب   ،)LGS( لينوك�س-غا�ستو  متالزمة  من  والوقاية  لعالج  �سيدلنية  ومواد  م�ستح�سرات  ال�سرع؛  )التبلد(،  الالمبالة  القلق، 
الن�سجة، البورفرييا، مر�س وا�سطرابات هنتنغتون، الأرق، مر�س وا�سطرابات باركن�سون، النهيار، امرا�س وا�سطرابات احلركة، 
خلل وع�سر احلركة، �سعف الوظائف احلركية، الرعا�س، انف�سام ال�سخ�سية، مر�س واإ�سطرابات الثنائي القطبية، الهو�س، ا�سطراب 
فرط الن�ساط ونق�س النتباه )اإيه دي اإت�س دي(، ا�سطراب الكرب التايل لل�سدمة النف�سية، النفعال اوالهيجان، العدوانية، التوحد، 
الكاآبة، ا�سطرابات الو�سوا�س القهري، متالزمة توريت، ال�سلل فوق النووي التقدمي )PSP(؛ م�ستح�سرات ومواد �سيدلنية لعالج 
والوقاية من حالت عدم الرتياح، التململ )الأكاتازيا(، العياء، النيمومة، الغثيان، ال�سرطان )ورم خبيث(، ال�سداع الن�سفي، الأمل، 
الإدمان على امل�سكرات ومر�س الإعتمادية؛ امل�ستح�سرات واملواد والكوا�سف والو�سائط امل�ستخدمة لأغرا�س ت�سخي�سية وطبية. . 
وامل�سنفة بالفئه )5( مع املطالبة بحق ال�سبقية :  رقم ال�سبقية:  VA201902383  تاريخ ال�سبقية:  2019/10/22  بلد 

ال�سبقية:  دمنركية 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95773(
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)�سوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت اإنك(

 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/7م(.  وبتاريخ:  برقم)95106(  الطلب  قبول  مت  وقد 

العالمة على: اأجهزة األعاب الفيديو اخلا�سة ب�سالت الألعاب تعمل بالنقد؛ اأجهزة األعاب الفيديو اخلا�سة ب�سالت الألعاب؛ األعاب 

ملج�سمات �سخ�سيات حركية؛ بطاقات لألعاب البطاقات املتداولة؛ اأجهزة لألعاب اإلكرتونية تعليمية خا�سة بالأطفال؛ وحدات حتكم 

لألعاب الفيديو الإ�ستهالكية امل�ستخدمة مع �سا�سة عر�س خارجية؛ وحدات حتكم لألعاب الفيديو املنزلية امل�ستخدمة مع التلفزيون؛ 

وحدات حتكم لألعاب الفيديو؛ تركيبات معدة خ�سي�سًا لألعاب الفيديو املنزلية؛ اأجهزة حتكم خا�سة بوحدات حتكم لألعاب منزلية؛ 

بوحدات  خا�سة  حتكم  اأجهزة  كوحدة؛  �سويًا  تباع  وفاأرة  مفاتيح  لوحات  هيئة  على  لالألعاب  حتكم  بوحدات  خا�سة  حتكم  اأجهزة 

اأجهزة حتكم خا�سة بوحدات حتكم لألعاب على هيئة مقب�س التحكم بالطريان؛  اأجهزة حتكم للحركة؛  حتكم لألعاب على هيئة 

حتكم  وحدات  مع  ح�سريًا  ت�ستعمل  حتكم  مقاب�س  ال�سباق؛  �سيارات  مقود  هيئة  على  لألعاب  حتكم  بوحدات  خا�سة  حتكم  اأجهزة 

األعاب حممولة  لألعاب الفيديو املنزلية امل�ستخدمة مع التلفزيون؛ حافظات حمل واقية معدة خ�سي�سًا لألعاب الفيديو اليدوية؛ 

ذات �سا�سات البلورات ال�سائلة؛ تركيبات قابلة للتو�سيل مع حمولت للتيار املرتدد وكبالت تو�سيل بينية متعددة الو�سائط وعالية 

الو�سوح ت�ستعمل ح�سريًا مع األعاب يدويه ذات �سا�سات البلورات ال�سائلة؛ تركيبات معدة خ�سي�سًا لت�ستخدم مع األعاب يدوية ذات 

�سا�سات البلورات ال�سائلة؛ اأجزاء ولوازم لألعاب يدويه ذات �سا�سات البلورات ال�سائلة، وحتديدًا م�ساند واأغطية اأطر واقيه لألعاب 

يدوية ذات �سا�سات البلورات ال�سائلة؛ جم�سمات األعاب مقولبة؛ األعاب على طراز مناذج، وحتديدًا مناذج لألعاب؛ م�ستقبالت واأجهزة 

اإر�سال ذات حتكم ل�سلكي خا�سة باألعاب على طراز مناذج يتم التحكم بها ل�سلكيًا؛ اأجهزة حتكم مبحركات اإلكرتونية خا�سة باألعاب 

على �سكل مناذج يتم ت�سغيلها من قبل الالعب؛ دمى؛ األعاب الرند )الزهر(؛ بطاقات األعاب؛ األعاب منزلية؛ األعاب ال�سطرجن؛ اأطقم لعب 

الداما؛ ورق لعب )ال�سدة(؛ األعاب البطاقات املتداولة؛ األعاب الدومينو؛ اأجهزة �سحر )لعب( على هيئة خدع �سحرية؛ معدات للبليارد؛ 
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مو�سعات �سدر؛ موؤ�سرات لكرات الغولف؛ م�سارب غولف؛ اأكيا�س للعبة الغولف؛ األواح ركوب الأمواج؛ اأكيا�س للزلجات؛ اأربطة تزلج؛ 

اأغطية  الري�سة؛  كرة  اأو  التن�س  مل�سارب  اأغطية  مالكمة؛  قفافيز  للبولنغ؛  اأكيا�س  �سراعية؛  اإنزلقية  طائرات  للغولف؛  حامالت 

مل�سارب كرة الطاولة؛ زلجات ذات عجالت؛ دراجات هوائية ثابتة للتمارين وعجالتها، زلجات مائية؛ قفازات البي�سبول؛ اأقوا�س 

للرامية؛ �سنانري ل�سيد ال�سمك؛ عدة �سيد ال�سمك؛ اأجهزة �سحن لبطاريات اأجهزة التحكم خا�سة بوحدات حتكم لألعاب منزلية؛ 

م�ساند �سحن لبطاريات اأجهزة التحكم خا�سة بوحدات حتكم لألعاب منزلية؛ لوحات اأمامية خا�سة بوحدات حتكم لألعاب منزلية؛ 

جم�سات للحركة ولوازم كامريات خا�سة بوحدات حتكم لألعاب منزلية. . وامل�سنفة بالفئه )28( مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم 

ال�سبقية:  79258  تاريخ ال�سبقية:  2020/1/27  بلد ال�سبقية:  جاميكا 

)�سكريب�س نيتوورك�س، اإل اإل �سي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95731( وبتاريخ: )2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اأقرا�س فيديو رقمية حتتوي جميعها على موا�سيع ذات اأهمية اإن�سانية عامة، الو�سائط الرقمية، اأي مقاطع الفيديو 
امل�سجلة م�سبًقا القابلة للتنزيل ومقاطع ال�سوت امل�سجلة م�سبًقا والن�سو�س والر�سومات املحفوظة يف اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية 
الإلكرتونية والأجهزة الال�سلكية املحمولة، والتي تتميز جميعها مبو�سوعات ذات اهتمام اإن�ساين عام، حمتوى �سوت وفيديو ومقاطع 
�سوتية قابلة للتنزيل يتم توفريهما عرب �سبكات الكمبيوتر والت�سالت التي حتتوي على عرو�س تليفزيونية وت�سجيالت فيديو، 
وكلها تتميز مبو�سوعات ذات اهتمام اإن�ساين عام، برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها يف معاجلة ونقل وا�ستقبال وتنظيم ومعاجلة واللعب 
ومراجعة وا�ستن�ساخ وتدفق حمتوى ال�سوت والفيديو والو�سائط املتعددة مبا يف ذلك الن�سو�س والبيانات وال�سور وال�سوت والفيديو 
اأجهزة ال�سوت  وامللفات ال�سمعية والب�سرية جميعها املو�سوعات ذات الهتمام الإن�ساين العام، برنامج كمبيوتر للتحكم يف ت�سغيل 
والفيديو ولعر�س و البحث و ت�سغيل ال�سوت والفيديو والتلفزيون والأفالم وال�سور الرقمية الأخرى وحمتوى الو�سائط املتعددة 
الأخرى، برنامج كمبيوتر للرتفيه التفاعلي، والذي ي�سمح للم�ستخدمني بتخ�سي�س جتربة امل�ساهدة وال�ستماع والت�سغيل عن طريق 
اختيار وترتيب عر�س واأداء عنا�سر ال�سوت والفيديو وال�سمعي الب�سري، برامج قابلة للتنزيل لالأجهزة املحمولة، برامج الكمبيوتر 
ل�ستخدامها يف معاجلة ونقل وا�ستقبال وتنظيم ومعاجلة واللعب واملراجعة وا�ستن�ساخ وتدفق حمتوى ال�سوت والفيديو والو�سائط 

املتعددة مبا يف ذلك الن�سو�س والبيانات وال�سور وال�سوت والفيديو وامللفات ال�سمعية الب�سرية.. وامل�سنفة بالفئه )9( 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95106(
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)فيفو موبايل كوميونيكي�سن كو.،ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)95533( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

الرقميون  امل�ساعدون  للتنزيل(؛  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  كمبيوتر؛  اأجهزة  البيانات؛  معاجلة  اأجهزة  على:  العالمة 

ال�سخ�سيون )بي دي ايه ا�س(؛ ر�سوم جرافيك قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة؛ رموز م�ساعر تعبريية للهواتف املحمولة؛ اجهزة 

الت�سالت يف �سكل جواهر؛ تطبيقات برجميات الهواتف املحمولة قابلة للتنزيل؛ اأجهزة كمبيوتر لوحية؛ لبادات الفاأرة؛ حقائب 

مالئمة لأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية؛ اأغطية لأجهزة الكمبيوتراللوحية؛ طرفيات �سا�سات اللم�س التفاعلية؛ روبوتات ذات بنية 

ب�سرية مزودة بالذكاء ال�سطناعي؛ نظارات ذكية؛ �ساعات ذكية؛ خوامت ذكية؛ ا�ساور ذكية؛ قارئات بطاقات حمرك فال�س )يو 

اإ�س بي(؛ م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك )يو اإ�س بي(؛ اأقالم �سا�سات اللم�س؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة لالإرتداء؛ طابعات ال�سور؛ 

ما�سحات �سوئية حتمل باليد؛ حامالت خم�س�سة لأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ عدادات اخلطى؛ اأجهزة التعرف على الوجه؛ اأجهزة 

مالحية )جي بي اإ�س(؛ هواتف ذكية؛ هواتف حممولة؛ اأطواق للهواتف النقالة؛ متتبعات الن�ساط القابلة لالإرتداء؛ علب للهواتف 

النقالة؛ اأغطية للهواتف النقالة؛ اأغطية رقيقة واقية خم�س�سة ل�سا�سات الهاتف املحمول؛ هواتف ذكية يف �سكل �ساعات؛ لوحات 

ال�سوت؛  ملكربات  كبائن  املحمولة؛  للهواتف  خم�س�سة  حامالت  املحمولة؛  للهواتف  يدوية  غري  اأجهزة  املحمولة؛  للهواتف  مفاتيح 

ل�سلكية؛  اأذن  �سماعات  الراأ�س؛  �سماعات  ا�سطناعي؛  بذكاء  مزودة  �سوت  مكربات  ذكية؛  �سوت  مكربات  ل�سلكية؛  �سوت  مكربات 

الت�سالت  لأجهزة  الذكية؛ميكروفونات  للهواتف  ل�سلكية  �سماعات  املحمولة؛  للهواتف  �سماعات  الإفرتا�سي؛  الواقع  �سماعات 

اإلكرتونية؛  تعليمية  اأجهزة  الإلكرتونية؛ م�سجالت فيديولل�سيارات؛  الكتب  الرقمية؛ قارئات  ال�سور  اإطارات  والال�سلكية؛  ال�سلكية 

اأجهزة تعليمية اإلكرتونية؛ م�سغالت الو�سائط املحمولة؛ روبوتات املراقبة الأمنية؛ ع�سي الت�سوير الذاتي )�سيلفي( ت�ستخدم مع 
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ا�ساور مت�سلة )اأجهزة  الهواتف الذكية؛ ع�سي الت�سوير الذاتي )حامالت ب�ساق واحدةحتمل باليد(؛ عد�سات الت�سوير ال�سيلفي؛ 

قاب�س  للنظارات؛  علب  نظارات؛  النقالة؛  للهواتف  بي(  اإ�س  )يو  فال�س  م�سغل  كابالت  بي(؛  اإ�س  )يو  فال�س  م�سغل  كابالت  قيا�س(؛ 

�سواحن بطاريات  �سا�سات عر�س فيديو قابلة لالرتداء؛ بطاريات كهربائية؛  املحمولة؛  للهواتف  �سا�سات  حتويل؛ حمولت طاقة؛ 

حامالت  ل�سلكية؛  �سواحن  ال�سحن(؛  لإعادة  قابلة  )بطاريات  خوازنكهرباءنقالة  بي(؛  اإ�س  )يو  فال�س  م�سغل  �سواحن  كهربائية؛ 

خم�س�سة للهواتف املحمولة يف ال�سيارة؛ كامريات )للت�سوير الفوتوغرايف(؛ موازين مع حملالت كتلة اجل�سم؛ موازين حمام؛ مفاتيح 

رئي�سية اإلكرتونية ت�ستخدم للتحكم عن بعد؛ مغناطي�سات الثالجات؛اقفال الأبواب ذات الب�سمة البيومرتية؛ اأقفال اليكرتونية ذات 

حلقات؛�سور كرتونية متحركة. وامل�سنفة بالفئه )9(

)�ساندي�سك األ األ �سي( 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95500(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: م�سغالت الن�سخ الحتياطي للحوا�سيب؛ بطاقات الذاكرة الوم�سية الفارغة؛ م�سغالت وم�سية لناقل تتابعي م�سرتك )يو 
ا�س بي( فارغ؛ علب لأجهزة تخزين البيانات؛ م�سغالت الأقرا�س احلا�سوبية؛ العتاد والربجميات احلا�سوبية لتخزين البيانات؛ العتاد 
امللحقة باحلا�سوب؛  ال�سبكات احلا�سوبية؛ الأجهزة الطرفية  اأجهزة الذاكرة احلا�سوبية؛ عتاد  احلا�سوبي؛ الذاكرات احلا�سوبية؛ 
الربجميات احلا�سوبية التي تتيح ا�سرتجاع البيانات؛ الربجميات احلا�سوبية؛ كبالت البيانات؛ برجميات �سغط البيانات؛ تطبيقات 
الت�سفري؛ مهايئات البطاقات  للتنزيل؛ بطاقات الدارات الإلكرتونية؛ الذاكرات الإلكرتونية؛ برجميات  القابلة  الأجهزة املحمولة 
الوم�سية؛ قارئات البطاقات الوم�سية؛ بطاقات الذاكرة الوم�سية؛ م�سغالت الذاكرة الوم�سية؛ الذاكرة الوم�سية؛ م�سغالت القر�س 
الذاكرة؛  بطاقات  الذاكرة؛  بطاقات  علب  املغناطي�سية؛  الت�سجيل  واأقرا�س  البيانات  حامالت  املتكاملة؛  الدارات  رقائق  ال�سلب؛ 
بطاقات الذاكرة لآلت األعاب الفيديو؛ اأجهزة الذاكرة الوم�سية املحمولة؛ م�سغالت املو�سيقى املحمولة؛ كابالت التيار الكهربائي؛ 
م�سغالت  البيانات؛  تخزين  اأجهزة  واإدارة  لت�سغيل  الربجميات  املو�سولة؛  �سبه  الذاكرة  اأجهزة  الآمنة؛  الرقمية  الذاكرة  بطاقات 

احلالة ال�سلبة؛ امل�سغالت الوم�سية للناقل التتابعي امل�سرتك )يو ا�س بي(؛ رقاقات الدارات املتكاملة.. وامل�سنفة بالفئه )9( 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95533(
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)اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو .، ليمتد(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)95386( وبتاريخ: )2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

العالمة على: اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�سميم املتعلقة بها، وخدمات التحليل ال�سناعي والبحث؛ ت�سميم 

وتطوير اأجهزة الكمبيوتر والربجميات؛ الربجميات كخدمة )اإ�س اإيه اإيه اإ�س(؛ ت�سفري وفك ت�سفري وتوثيق املعلومات والر�سائل 

والبيانات؛ توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم بالب�سمة البيومرتية والتعرف على الوجه وم�سادقة ب�سمات الأ�سابع والتعرف 

الإلكرتونية  التجارة  املالية ومعامالت  لتوفري اخلدمات  اأخرى من تكنولوجيا م�سادقة الأجهزة والربامج  واأنواع  ال�سوت  على 

والتربعات وتتبع املنتجات املرّخ�سة وم�ساركة املنخرطني؛ خدمات اأمن البيانات؛ اأمن تكنولوجيا املعلومات واحلماية والرتميم؛ 

حتليل تهديدات اأمان الكمبيوتر حلماية البيانات؛ توفري خدمات الأمن ل�سبكات الكمبيوتر والو�سول اإىل الكمبيوتر واملعامالت 

اخلدمات  جميع  ذلك  يف  مبا  البلوك�سني؛  عرب  البيانات  م�سادقة  البلوك�سني؛  عرب  البيانات  جودة(  )مراقبة  �سهادة  املحو�سبة؛ 

وامل�ستندات  والبيانات  املعلومات  بنقل  يتعلق  فيما  الكمبيوتر  خدمات  الدفع؛  باأنظمة  يتعلق  فيما  ل�ستخدامها  اأعاله  املذكورة 

وال�سور عرب الإنرتنت؛ توفري خدمة التطبيقات، من ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالآخرين؛ توفري خدمة التطبيقات 

)اإيه اإ�س بي(( التي توفر برامج يف جمالت املوؤمترات عرب الإنرتنت واملوؤمترات ال�سوتية والر�سائل الإلكرتونية والتعاون يف 

لت�سهيل  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  واملكاملات؛  ال�سوت  ومعاجلة  الفيديو  عرب  املوؤمترات  وعقد  امل�ستندات 

الت�سغيل البيني لتطبيقات برامج متعددة؛ خدمات الدعم الفني املتعلقة بربامج الكمبيوتر والتطبيقات املقدمة عرب الإنرتنت 

والربيد الإلكرتوين والهاتف؛ خدمات الكمبيوتر، و اإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة يف املناق�سات، 

واحل�سول على تعليقات من اأقرانهم، وت�سكيل جمتمعات افرتا�سية، وامل�ساركة يف ال�سبكات الجتماعية، وتبادل الوثائق؛ تقدمي 

باإن�ساء  املتعلقة  الكمبيوتر  خدمة  للدعم؛  �ساخن  خط  طريق  عن  الإنرتنت  مل�ستخدمي  الكمبيوتر  تكنولوجيا  ب�ساأن  امل�سورة 
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�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95386(

فهار�س املعلومات واملواقع واملوارد على �سبكات الكمبيوتر؛ توفري حمركات البحث؛ ت�سميم اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر 

ال�سخ�سية؛  الو�سائط  وم�سغلي  الرقميني  امل�ساعدين  ت�سميم  اللوحية؛  الكمبيوتر  واأجهزة  الإلكرتونية  املذكرات  و  املحمولة 

خدمات  احلا�سوب؛  برجمة  الكمبيوتر؛  خدمات  الرقمية؛  الكامريات  ت�سميم  الذكية؛  والهواتف  املحمولة  الهواتف  ت�سميم 

الفريو�س؛ خدمات برامج نظام  يتعلق باحلماية �سد  الكمبيوتر فيما  الكمبيوتر؛ برجمة  للكمبيوتر؛ خدمات حتليل  تكميلية 

الويب  �سفحات  ا�ست�سافة  الويب؛  �سفحات  وتطوير  ت�سميم  الكمبيوتر؛  نظام  ت�سميم  الكمبيوتر؛  برامج  ت�سميم  الكمبيوتر؛ 

لالآخرين؛ ا�ست�سافة برامج تطبيق الكمبيوتر للبحث عن املعلومات وا�سرتجاعها من قواعد البيانات و�سبكات الكمبيوتر؛ توفري 

املعلومات التقنية بناًء على طلب حمدد من امل�ستخدمني عن طريق الهاتف اأو �سبكة الكمبيوتر العاملية؛ اخلدمات ال�ست�سارية فيما 

يتعلق بربامج الكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر املتعلقة بالبحث املخ�س�س لقواعد بيانات الكمبيوتر واملواقع الإلكرتونية؛ ت�سفري 

خدمات  الإلكرتونية؛  الو�سائط  ن�سق  اإىل  املادية  والوثائق  البيانات  حتويل  والكهربائية؛  الإلكرتونية  الإ�سارات  ت�سفري  وفك 

معلومات  خدمات  وال�سقق؛  واملكاتب  للمباين  الداخلية  الت�سميمات  والت�سميم؛  املعمارية  اخلدمات  املنتجات؛  وتقييم  اختبار 

الأعمال  جمال  يف  وال�سبكات  الكمبيوتر  باأجهزة  املتعلقة  التقنية  املعلومات  توفري  اأي  ال�سبكة،  معلومات  خدمات  الكمبيوتر؛ 

والختبار؛  الت�سخي�س  وخدمات  الكمبيوتر  اأمن  معلومات  الكمبيوتر؛  اأمن  خماطر  اإدارة  برامج  توفري  الإلكرتونية؛  والتجارة 

خدمات �سمان اجلودة؛ خدمات الكمبيوتر املتعلقة باإ�سدار ال�سهادات للمعامالت التجارية واإعداد التقارير اخلا�سة بها؛ التحكم 

يف الو�سول اإىل اأجهزة الكمبيوتر وال�سبكات الإلكرتونية وقواعد البيانات؛ خدمات اأمن و نقل البيانات واملعامالت عرب خدمات 

�سبكات الكمبيوتر؛ ا�ست�سارات يف جمال اأمن البيانات؛ ال�ست�سارات التكنولوجية املتعلقة بتاأمني الت�سالت؛ خدمات اأمن �سبكة 

الت�سالت املحو�سبة؛ توفري املعلومات يف جمالت الإنرتنت و�سبكة الإنرتنت العاملية واأمن �سبكات الت�سالت املحو�سبة والنقل 

اأمن �سبكات الت�سالت  الآمن للبيانات واملعلومات؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمالت الإنرتنت و�سبكة الإنرتنت العاملية وخدمات 

الن�سخ  الإلكرتونية؛  للتوقيعات  الإنرتنت  عرب  التوثيق  الكمبيوتر؛  لأمن  امل�سادقة  خدمات  املعلومات؛  اأمن  وخدمات  املحو�سبة 

للبيانات خارج املوقع؛ تخزين البيانات الإلكرتونية؛ توفري املعلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب  الحتياطي 

ال�ستخدام  توفري  ال�سحابية؛  ال�ست�سافة  خدمات  �سحابية؛  حو�سبة  اخلرائط؛  ر�سم  خدمات  الإنرتنت؛  �سبكة  على  موقع 

للبيانات؛ توفري  ال�سحابية؛ التخزين الإلكرتوين  للتحميل وبرامج احلو�سبة  القابلة  ال�سحابية غري  املوؤقت للربامج احلو�سبة 

اأنظمة الكمبيوتر الفرتا�سية وبيئات الكمبيوتر الفرتا�سية من خالل احلو�سبة ال�سحابية؛ تاأجري برامج الرتفيه؛ البحوث 

التقنية يف جمال تعوي�س الكربون؛ توفري املعلومات، ال�ست�سارات فيما يتعلق بتعوي�س الكربون وحماية البيئة؛ توفري املعلومات 
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التكنولوجية حول البتكارات اخل�سراء للبيئة؛ خدمات الختبار والتقييم والر�سد البيئي؛ البحث يف جمالت حماية البيئة 

املتعلقة  وال�سناعية  العلمية  ال�ست�سارات  خدمات  املناخ؛  تغري  جمال  يف  العلمية  املعلومات  وتوفري  البحث  عليها؛  واملحافظة 

بالوقود وانبعاثات الوقود وثاين اأك�سيد الكربون والق�سايا البيئية؛ اخلدمات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بتو�سية م�سارات 

العمل للحد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ اخلدمات العلمية والتكنولوجية املتعلقة باإدارة 

برامج تعوي�س الكربون؛ خدمات البحث والإدارة واحلماية البيئية؛ اخلدمات ال�ست�سارية واملعلومات واخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله. وامل�سنفة بالفئه )42( مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم ال�سبقية:  305178574  تاريخ 

ال�سبقية:  2020/1/22  بلد ال�سبقية:  هوجن كوجن

)ريكيت بنكايزر اربيا م.م.ج .( 

وقد مت قبول الطلب برقم)94873( وبتاريخ: )2020/2/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: م�ستح�سرات جتميلية غري طبية ، م�ستح�سرات زينة ، م�ستح�سرات للتبيي�س 

ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، منظفات متعددة ال�ستعمالت ، م�ستح�سرات 
، ا�سافات لغ�سيل املالب�س ، منظفات ال�سجاد مع او بدون  تبيي�س القم�سة ، منظفات ، م�ستح�سرات ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س 
مزيالت الروائح الكريهة ، مزيالت البقع عن القم�سة وال�سجاد ، مزيالت الروا�سب الكل�سية ومزيالت ال�سدا لال�ستخدام املنزيل ، 
م�ستح�سرات التنظيف التي متنع تراكم البقع والروا�سب الكل�سية ، م�ستح�سرات ازالة الروا�سب الكل�سية والق�سور لال�ستخدام املنزيل 
، منظفات ومعطرات  ، م�ستح�سرات غ�سل ال�سخون  ، منظفات النوافذ  ، منظفات التواليب  ، م�ستح�سرات تنظيف امل�سارف واملغا�سل 
ومزيالت الروائح الكريهة لغ�سالت ال�سحون ، عوامل ال�سطف ، م�ستح�سرات تواليب غري طبية ، �سابون ، الواح ال�سابون ، �سابون 
�سائل لليدين ، مواد تواليب ، غ�سولت اليدين ، غ�سولت اجل�سم ، رغوة وجل حلمام الدو�س ، م�ستح�سرات حمام الفقاعات ، ، منظفات 
الب�سرة ، �سامبو ومنعمات لل�سعر ، م�سحوق الطلق ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ،كرميات مرطبة للب�سرة ، م�ستح�سرات واقية للب�سرة 
، مناديل م�سربة غري طبية لال�ستخدام ال�سخ�سي ، م�ستح�سرات حالقة ، �سابون حالقة ، م�ستح�سرات ماقبل احلالقة وم�ستح�سرت 
مابعد احلالقة ، مزيالت الروائح الكريهة وم�سادات للعرق لال�ستخدام ال�سخ�سي ، منظفات ا�سنان ، غ�سولت للفم ، عطور ، مناديل 
مبللة اقم�سة ، �سمامات ، مناديل ورقية وا�سفنج م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف ، غزل قطني ، اعواد قطن ، فوط جتميلية ، مناديل 
او مناديل مبللة ، فوط او مناديل او مناديل مبللة لتنظيف مرطبة م�سبقُا ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سولت )لو�سن( 

لل�سعر .. وامل�سنفة بالفئه )3(

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95386(
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)اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو.، ليمتد.(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/16م(.  وبتاريخ:  برقم)95388(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�سع العالمة على: اأجهزة واأدوات علمية، وبحرية، واأجهزة م�سح، فوتوغرافية، �سينمائية، ب�سرية، و اأجهزة قيا�س الوزن، و 

اأجهزة قيا�س الإ�سارة، و اأجهزة فح�س )مراقبة(، اأجهزة واأدوات لالإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لتو�سيل الكهرباء اأو تبديلها 

البيانات  ناقالت  ال�سور؛  اأو  ال�سوت  اإنتاج  اإعادة  اأو  نقل  اأو  لت�سجيل  فيها؛ جهاز  التحكم  اأو  اأو تنظيمها  اأو جتميعها  اأو حتويلها 

معدات  الآلت احلا�سبة،  النقد،  �سجالت  املعدنية؛  النقود  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الت�سجيل؛  واأقرا�س  املغناطي�سية، 

معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر؛ برامج احلا�سوب؛ برامج الكمبيوتر يف �سكل تطبيق لالأجهزة املحمولة 

واإىل  من  الإلكرتوين  الدفع  ملعاجلة  برنامج  املحمولة؛  الأجهزة  مع  لال�ستخدام  الربجميات  تطبيقات  الكمبيوتر؛  واأجهزة 

الآخرين؛ برامج الكمبيوتر وبرامج التطبيقات امل�ستخدمة فيما يتعلق باخلدمات املالية واملعامالت املالية والتجارة الإلكرتونية 

واملدفوعات الإلكرتونية و�سرف العمالت الأجنبية وخدمات التداول والو�ساطة واخلدمات ال�ست�سارية ال�ستثمارية؛ برامج 

التوثيق؛ برامج الكمبيوتر وتطبيقات برامج الكمبيوتر )قابلة للتنزيل(؛ برنامج املرا�سلة الفورية؛ برنامج م�ساركة امللفات؛ 

والال�سلكية  املتنقلة  وال�سبكات  الكمبيوتر  عرب  والر�سومات  وال�سور  والفيديو  وال�سوت  البيانات  لتبادل  الت�سالت  برامج 

للتنزيل  والن�س؛ برامج كمبيوتر قابلة  والفيديو  والر�سومات وال�سوت  ال�سور  الكمبيوتر ملعاجلة  و�سبكات الت�سالت؛ برامج 

لت�سهيل النقل الإلكرتوين للمعلومات والبيانات وامل�ستندات وال�سوت وال�سور عرب الإنرتنت؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل 

والتي تتيح للم�ستخدمني امل�ساركة يف الجتماعات واحل�س�س امل�سندة اإىل الويب، مع اإمكانية الو�سول اإىل البيانات وامل�ستندات 

الكمبيوتر و�سبكات  اأجهزة  اإىل  للو�سول  للتنزيل  الويب؛ برامج كمبيوتر قابلة  الربامج من خالل مت�سفح  وال�سور وتطبيقات 
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الكمبيوتر البعيدة وعر�سها والتحكم فيها؛ برامج احلو�سبة ال�سحابية القابلة للتنزيل؛ برامج احلو�سبة القابلة للتنزيل؛ برامج 

الكمبيوتر لتتبع وتقييم �سلوك العمالء وال�سلوك ال�سخ�سي فيما يتعلق بقرارات ال�سراء؛ تطبيق برامج الكمبيوتر لال�ستخدام 

الإنرتنت  من  تنزيلها  )ميكن  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  املن�سورات  الكربون؛  وتعوي�س  املناخ  وتغري  البيئة  بحفظ  يتعلق  فيما 

القابلة للتحميل: املجالت واملقالت والكتيبات  املن�سورات الإلكرتونية  اأو قاعدة بيانات الكمبيوتر(؛  اأو من �سبكة الكمبيوتر 

واملن�سورات واأوراق البيانات واملواد الإعالمية واملواد التعليمية يف جمال الأعمال والتجارة الإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات 

الأعمال  الإلكرتونية،  والتجارة  الأعمال  على  والتدريب  والإنرتنت  والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت  ال�سحابية  واحلو�سبة 

املحمول؛  الكمبيوتر  اأجهزة  املحمولة؛  الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر؛  ملحقات  املالية؛  والإدارة  والت�سويق  واملبيعات  التجارية 

اأجهزة املذكرة املحمولة؛ اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية؛ م�سغالت الو�سائط ال�سخ�سية؛ الهواتف 

ملحقات  الكمبيوتر؛  عمل  حمطات  البطاريات؛  �سحن  واأجهزة  البطاريات  الرقمية؛  الكامريات  الذكية؛  الهواتف  املحمولة؛ 

الكمبيوتر؛ اأجهزة �سبكات الكمبيوتر والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية؛ حمولت �سبكة الكمبيوتر، واملفاتيح، واأجهزة التوجيه؛ 

جهاز  الكمبيوتر؛  وحمافظ  املحمول،  الكمبيوتر  ملحقات  والأجهزة؛  الت�سالت  وبطاقات  والال�سلكية  ال�سلكية  املودم  اأجهزة 

اإطفاء احلرائق؛ اأجهزة الكمبيوتر والربامج الثابتة؛ نظام املالحة يف ال�سيارات؛ اأقرا�س مدجمة؛ املو�سيقى الرقمية )قابلة 

للتنزيل من الإنرتنت(؛ جهاز الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية؛ اإك�س�سوار فاأرة احلا�سوب؛ اأجهزة الهاتف املحمول؛ ملحقات الهاتف 

املحمول؛ الألعاب القابلة للتنزيل وال�سور وال�سور املتحركة والأفالم واملو�سيقى؛ اأنظمة الإنذار؛ كامريات مراقبة وحدات البث 

الإذاعي والتلفزيوين املتنقلة؛ معدات البث التلفزيوين؛ الكامريات؛ كامريات الفيديو؛ �سماعات الراأ�س؛ �سماعات الأذن؛ مكربات 

ال�سوت؛ اأجهزة ومعدات النظام العاملي لتحديد املواقع )جي بي اإ�س(؛ برامج الكمبيوتر وبرامج الألعاب الإلكرتونية والفيديو 

)مبا يف ذلك الربامج القابلة للتنزيل من الإنرتنت(؛ �سا�سات الكري�ستال ال�سائل لالت�سالت واملعدات الإلكرتونية؛ جهاز اإ�ستقبال 

رقمي؛ جهاز التحكم؛ برامج تخزين البيانات؛ النظارات والنظارات ال�سم�سية؛ لفتات اإلكرتونية؛ بطاقات و هواتف الئتمان 

امل�سريف امل�سفر اأو املغناطي�سي، واخل�سم، والنقدية؛ اآلت ال�سراف الآيل، موزعات النقدية؛ قارئات الكتب الإلكرتونية؛ خراطي�س 

احلرب، �ساغرة للطابعات واآلت الن�سخ؛ �سا�سات فيديو لالأطفال؛ اغطية العد�سات؛ اأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ بطاقات مفاتيح 

م�سفرة؛ نظارات ثالثية الأبعاد؛ بطاقات الذاكرة لآلت األعاب الفيديو؛ اأجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء، الهواتف الذكية، 

الطرفية،  الكمبيوتر  اأجهزة  الت�سالت،  اأجهزة  ال�سوت،  معدات  الن�ساط،  تتبع  اأجهزة  الكمبيوتر،  اأجهزة  العر�س،  �سا�سات 

م�سغالت الو�سائط املحمولة واأجهزة الت�سالت الإلكرتونية الرقمية؛ اأجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء، الهواتف الذكية، 

ال�سا�سات الإلكرتونية، �سا�سات العر�س، اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة تتبع الن�ساط، اأجهزة ال�سوت، اأجهزة الت�سالت؛ ملحقات 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95388(
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الكمبيوتر، م�سغالت الو�سائط املحمولة واأجهزة الت�سالت الإلكرتونية الرقمية، لت�سهيل معامالت الدفع بالو�سائل الإلكرتونية 

وال�سماح للعمالء بالو�سول معلومات احل�ساب املايل وامل�سريف وللتعامل مع الأعمال امل�سرفية؛ اأجهزة الكمبيوتر ميكن ارتداوؤها 

والهواتف الذكية و�سا�سات العر�س، اأجهزة الكمبيوتر لتتبع الن�ساط، املعدات ال�سمعية، اأجهزة الت�سالت، اأجهزة الت�سالت 

الرقمية؛  الإلكرتونية  الت�سالت  واأجهزة  املحمولة  الو�سائط  م�سغالت  الطرفية،  الكمبيوتر  اأجهزة  والال�سلكية،  ال�سلكية 

بطاقات الدفع امل�سبق، وبطاقات م�سرفية، وبطاقات الئتمان، وبطاقات اخل�سم امل�سريف، وبطاقات نقدية، وبطاقات الهوية 

م�سفرة اأو مغناطي�سية  .. وامل�سنفة بالفئه )9( مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم ال�سبقية : 305178574 وتاريخ ال�سبقية 

: 2020/1/22م بلد ال�سبقية : هوجن كوجن

)نا�سر حممد احمد اجلحدري(

 
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95542(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا  ، قارنات  للمركبات الربية(  اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها  اآلت وعدد  العالمة على: 
ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س، غ�سالت ، ع�سارات ، مكائن خياطة، 
زراعية،  ،م�سخات  الغطا�سات   ، غ�سيل  ومكائن  اأجهزة  املنزيل،  لال�ستعمال  كهربائية  مطاحن   ، فرامات  و  خالطات  كهرباء،  مولدات 
اآلت �سفط هواء ، دينموهات وقطع غيارها، طرمبات البنزين وقطع غيارها وم�ستلزمات جتهيز حمطات البرتول ، مكائن حلام ، الة 
ق�س و�سقل الأحجار، كمربي�سنات، اآلت نق�س؛ اآلت طي الغ�سيل، ، اآلت دهان ، اآلت ومعدات الور�س ، قطع مكاب�س اآلت �سحذ، عدد 
) اأجزاءاآلت (، املعدات الزراعية ، قطع غيار املعدات الزراعيه ، املولدات الكهربائيه ، الت وعدد اليه، الفلرتات، املنا�سري، مكان�س 
كهربائية، اأقفال كهربائية لالبواب؛ ، اآلت املطبخ الكهربائية؛ الت كي، منا�سري �سل�سلية، اأزاميل لالآلت، اآلت للطلي املائي امللون، 
اآلت �سقل،  البارز،  للنق�س  اآلت  الكهربائية،  للمولدات  �سيور  اآلت، حماب�س ت�سريف،  اأجزاء  لالأبواب  واأقفال هيدروليكية  مفاتيح 
ما�س الزجاج الأجزاء اآلت، حجارة طحن ااأجزاء اآلت ، م�سد�سات لر�س الدهانات، مطارق)اأجزاء اآلت(، عدد حتمل باليد بخالف 
التي تدار يدوية، اأم�ساط لتمهيد الرتبة، خمارط معدات اآلية، اآلت دهان، مق�سات كهربائية، طواحني ، اآلت نفخ، اآلت جر�س، اآلت 

�سباكة، اآلت طحن، اآلت حياكة، �سخانات ماء )اأجزاء اآلت( . وامل�سنفة بالفئه )7(

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95388(
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)ريفيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي(

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(.  وبتاريخ:  برقم)95867(  الطلب  قبول  مت  وقد 

كهربائية  ببطاريات  املزودة  الأجهزة  امل�ستخدم؛  واجهات  لت�سميم  احلا�سوبية  الربامج  البينية؛  احلا�سوب  واجهات  على:  العالمة 

ل�ستخدامها  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  ُبعد  عن  للتحديث  قابلة  ثابتة  وبرامج  برجميات  تت�سمن  والتي  ل�سلكًيا  املت�سلة 

يف امل�ساكن واملباين ؛ الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�سلة ل�سلكًيا والتي تت�سمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث 

الطاقة  لتوليد  اآخر  اأو اي م�سدر  �سبكة طاقة كهربائية  او اىل  التي يتم توفريها من  املخزنة  الكهرباء  ُبعد لتخزين وتفريغ  عن 

الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها واأهداف ا�ستخدامه ؛ الربجميات احلا�سوبية ملراقبة عملية تخزين وتفريغ 

الطاقة املخزنة من واإىل تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�سلة ل�سلكًيا وحت�سينها وتنظيمها؛ البطاريات لتزويد حمركات 

املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ؛ مو�سالت الطاقة الكهربائية املثبتة على احلائط ل�سحن املركبات الكهربائية ؛ مو�سالت 

الطاقة الكهربائية املحمولة القابلة للتو�سيل ل�سحن املركبات الكهربائية؛ الربجميات القابلة للتنزيل ب�سكل تطبيق متنقل ملراقبة 

ال�سحنة الكهربائية وحالة املركبات والتحكم بها عن بعد ؛ الربجميات القابلة للتنزيل ب�سكل برجميات انظمة ت�سغيل املركبات؛ 

اأجهزة املالحة للمركبات )اأجهزة الكمبيوتر على منت املركبة( ؛ اجهزة حتديد موقع املركبات وا�سرتدادها املربجمة ل�ستخدام نظام 

حتديد املواقع العاملي والت�سالت اخللوية؛ اجهزة الراديو املعدة للمركبات؛ اجهزة النذار �سد ال�سرقة؛ اجهزة �سحن البطاريات 

الهتزازات  مراقبة  اأجهزة  وحتديدا  املركبات  �سالمة  معدات  لل�سيارات؛  ال�سرعة  �سوابط  املركبات؛  بطاريات  مع  ل�ستخدامها 

الإلكرتونية وال�سدمات واحلركة والزاوية واحلرارة والفلطية ؛ معدات �سالمة املركبات وحتديدا نظام مراقبة على منت املركبة 

وال�ستقبال  الإر�سال  اأجهزة  منها؛  والتخل�س  ال�سيارة  املرئية على جانبي  النقاط غري  لك�سف  مراقبة  واجهزة  كامريات  من  يتكون 

الال�سلكية املزودة بتقنية التجميع والعر�س لتحديد حالة جميع اأنواع املركبات يف البيئات املحلية وتتبعها؛ البطاريات الكهربائية 

للمركبات؛ معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة مراقبة �سغط الإطارات الإلكرتونية ؛ معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة 
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ا�ست�سعار وكامريات الرجوع اىل اخللف ؛ وحدات موازنة الإطارات للمركبات الربية؛ انظمة الدخول بدون مفتاح وانظمة الإ�سعال 

بدون مفتاح لل�سيارات التي تتكون من معالج دقيق وجهاز ا�ستقبال اإ�سارة اإلكرتوين وجهاز لفتح البواب مزود بجهاز اإر�سال م�ستجيب 

لالإ�سارة الإلكرتونية؛ عدادات �سرعة للمركبات؛ اأجهزة ك�سف الأج�سام بالرادار ل�ستخدامها يف املركبات ؛ اجهزة ال�ست�سعار اخلا�سة 

ل�ستخدامها  اخلليوية  الهواتف  بطاريات  �سواحن  ؛  حركتها  معدل  لتحديد  املركبة  منت  على  املثبتة  العاملي  املواقع  حتديد  بنظام 

للمركبات  ال�سوت  وا�ستقبال  ار�سال  معدات  )ثريمو�ستات(؛  احلرارة  منظمات  وحتديدا  املركبات  حمركات  اأجزاء  ؛  املركبات  داخل 

وحتديدا اأجهزة ال�سرتيو ومكربات ال�سوت وم�سخمات ال�سوت واملعادلت واجهزة التقاطع وعلب مكربات ال�سوت؛ منافذ �سحن يو 

ا�س بي ل�ستخدامها داخل املركبات ؛ القفال الكهربائية للمركبات ؛ كامريات الروؤية اخللفية للمركبات ؛ مفاتيح التحكم بدرجات 

الكهربائية  الأنظمة  اأو  الأجهزة  وحالة  عمل  يف  بعد  عن  والتحكم  للمراقبة  الال�سلكية  التحكم  مفاتيح  املركبة؛  داخل  احلرارة 

للمركبات  التحكم مبفاتيح احلركة عن بعد  البطاريات والإ�ساءة واملتابعة والأمن؛ اجهزة  اأنظمة  وامليكانيكية الأخرى وحتديدا 

؛ انظمة حتديد موقع املركبة وتتبعها وامنها ت�ستمل على هوائي وجهاز ار�سال ل�سلكي يتم و�سعها يف املركبة ؛ منظمات الفلطية يف 

املركبات؛ معدات ار�سال وا�ستقبال ال�سوت للمركبات وحتديدا مكربات ال�سوت لأنظمة ال�سيارات ال�سوتية ؛ ادوات املالحة للمركبات 

)اأجهزة الكمبيوتر على منت املركبة( ؛ املو�سالت الكهربائية من ال�سيارات اإىل املقطورات ؛ البطاريات املعدة للمركبات ؛ الأجهزة 

الكهربائية وحتديدا حمطات ال�سحن ل�سحن املركبات الكهربائية ؛ اجهزة حتليل حمركات املركبات املحو�سبة ؛ و�سالت ل�ستخدامها 

مع املركبات ؛ حمولت التيار الكهربائي ل�ستخدامها مع املركبات ؛ الو�سالت الكهربائية ل�ستخدامها مع املركبات ؛ املراكم الكهربائية 

للمركبات؛ ترمو�ستات للمركبات ؛ موؤ�سرات اآلية لل�سغط املنخف�س يف اإطارات املركبات ؛ م�سجالت الأميال للمركبات؛ اأجهزة حتكم عن 

بعد لت�سغيل اجهزة اإنذار املركبات.   .. وامل�سنفة بالفئه )9( 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95867(

)انتل كوربوري�سن(

وقد مت قبول الطلب برقم)95356( وبتاريخ: )2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: برجميات كمبيوتر ، برامج ثابتة للكمبيوتر )ذاكرة القراءة فقط ( ، تركيبات حو�سبة عيارية ، اجهزة كمبيوتر 
، اجهزة ات�سال  ، اجهزة كمبيوتر حممولية  ، اجهزة كمبيوتر دفرتية و�سخ�سية حممولية )الالبتوب(  ، اجهزة كمبيوتر لوحية 
ل�سلكية لنقل ال�سوت او البيانات او ال�سور عرب النرتنت ، عتاد الكمبيوتر ، برجميات الكمبيوتر والربامج الثابتة التي ت�ستخدم 
البيانات  ومعاجلة  واملراقبة  التحكم  لتوفري  الثابتة  والربامج  الكممبيوتر  برجميات   ، وت�سغيله  الكمبيوتر  نظام  على  للحفاظ 
معاجلات   ، متاكملة  دارات   ، للر�سوميات  التعريف  عالية  رقائق  جمموعات   ، الر�سوميات  بطاقات   ، الهند�سية  والنظمة  للمنتجات 
ا�سباة املو�سالت ، معاجلات �سغرية ، معاجلات بيانات قابلة للربجمة للربجميات ، معدات معاجلة البيانات .. وامل�سنفة بالفئه )9( 

مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم ال�سبقية:  79733  تاريخ ال�سبقية:  2020/2/4  بلد ال�سبقية:  جاميكا 
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)ريفيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي(

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(.  وبتاريخ:  برقم)95875(  الطلب  قبول  مت  وقد 

كهربائية  ببطاريات  املزودة  الأجهزة  امل�ستخدم؛  واجهات  لت�سميم  احلا�سوبية  الربامج  البينية؛  احلا�سوب  واجهات  على:  العالمة 

ل�ستخدامها  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  ُبعد  عن  للتحديث  قابلة  ثابتة  وبرامج  برجميات  تت�سمن  والتي  ل�سلكًيا  املت�سلة 

يف امل�ساكن واملباين ؛ الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�سلة ل�سلكًيا والتي تت�سمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث 

الطاقة  لتوليد  اآخر  اأو اي م�سدر  �سبكة طاقة كهربائية  او اىل  التي يتم توفريها من  املخزنة  الكهرباء  ُبعد لتخزين وتفريغ  عن 

الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها واأهداف ا�ستخدامه ؛ الربجميات احلا�سوبية ملراقبة عملية تخزين وتفريغ 

الطاقة املخزنة من واإىل تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�سلة ل�سلكًيا وحت�سينها وتنظيمها؛ البطاريات لتزويد حمركات 

املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ؛ مو�سالت الطاقة الكهربائية املثبتة على احلائط ل�سحن املركبات الكهربائية ؛ مو�سالت 

الطاقة الكهربائية املحمولة القابلة للتو�سيل ل�سحن املركبات الكهربائية؛ الربجميات القابلة للتنزيل ب�سكل تطبيق متنقل ملراقبة 

ال�سحنة الكهربائية وحالة املركبات والتحكم بها عن بعد ؛ الربجميات القابلة للتنزيل ب�سكل برجميات انظمة ت�سغيل املركبات؛ 

اأجهزة املالحة للمركبات )اأجهزة الكمبيوتر على منت املركبة( ؛ اجهزة حتديد موقع املركبات وا�سرتدادها املربجمة ل�ستخدام نظام 

حتديد املواقع العاملي والت�سالت اخللوية؛ اجهزة الراديو املعدة للمركبات؛ اجهزة النذار �سد ال�سرقة؛ اجهزة �سحن البطاريات 

الهتزازات  مراقبة  اأجهزة  وحتديدا  املركبات  �سالمة  معدات  لل�سيارات؛  ال�سرعة  �سوابط  املركبات؛  بطاريات  مع  ل�ستخدامها 

الإلكرتونية وال�سدمات واحلركة والزاوية واحلرارة والفلطية ؛ معدات �سالمة املركبات وحتديدا نظام مراقبة على منت املركبة 

وال�ستقبال  الإر�سال  اأجهزة  منها؛  والتخل�س  ال�سيارة  املرئية على جانبي  النقاط غري  لك�سف  مراقبة  واجهزة  كامريات  من  يتكون 

الال�سلكية املزودة بتقنية التجميع والعر�س لتحديد حالة جميع اأنواع املركبات يف البيئات املحلية وتتبعها؛ البطاريات الكهربائية 

للمركبات؛ معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة مراقبة �سغط الإطارات الإلكرتونية ؛ معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة 
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ا�ست�سعار وكامريات الرجوع اىل اخللف ؛ وحدات موازنة الإطارات للمركبات الربية؛ انظمة الدخول بدون مفتاح وانظمة الإ�سعال 

بدون مفتاح لل�سيارات التي تتكون من معالج دقيق وجهاز ا�ستقبال اإ�سارة اإلكرتوين وجهاز لفتح البواب مزود بجهاز اإر�سال م�ستجيب 

لالإ�سارة الإلكرتونية؛ عدادات �سرعة للمركبات؛ اأجهزة ك�سف الأج�سام بالرادار ل�ستخدامها يف املركبات ؛ اجهزة ال�ست�سعار اخلا�سة 

ل�ستخدامها  اخلليوية  الهواتف  بطاريات  �سواحن  ؛  حركتها  معدل  لتحديد  املركبة  منت  على  املثبتة  العاملي  املواقع  حتديد  بنظام 

للمركبات  ال�سوت  وا�ستقبال  ار�سال  معدات  )ثريمو�ستات(؛  احلرارة  منظمات  وحتديدا  املركبات  حمركات  اأجزاء  ؛  املركبات  داخل 

وحتديدا اأجهزة ال�سرتيو ومكربات ال�سوت وم�سخمات ال�سوت واملعادلت واجهزة التقاطع وعلب مكربات ال�سوت؛ منافذ �سحن يو 

ا�س بي ل�ستخدامها داخل املركبات ؛ القفال الكهربائية للمركبات ؛ كامريات الروؤية اخللفية للمركبات ؛ مفاتيح التحكم بدرجات 

الكهربائية  الأنظمة  اأو  الأجهزة  وحالة  عمل  يف  بعد  عن  والتحكم  للمراقبة  الال�سلكية  التحكم  مفاتيح  املركبة؛  داخل  احلرارة 

للمركبات  التحكم مبفاتيح احلركة عن بعد  البطاريات والإ�ساءة واملتابعة والأمن؛ اجهزة  اأنظمة  وامليكانيكية الأخرى وحتديدا 

؛ انظمة حتديد موقع املركبة وتتبعها وامنها ت�ستمل على هوائي وجهاز ار�سال ل�سلكي يتم و�سعها يف املركبة ؛ منظمات الفلطية يف 

املركبات؛ معدات ار�سال وا�ستقبال ال�سوت للمركبات وحتديدا مكربات ال�سوت لأنظمة ال�سيارات ال�سوتية ؛ ادوات املالحة للمركبات 

)اأجهزة الكمبيوتر على منت املركبة( ؛ املو�سالت الكهربائية من ال�سيارات اإىل املقطورات ؛ البطاريات املعدة للمركبات ؛ الأجهزة 

الكهربائية وحتديدا حمطات ال�سحن ل�سحن املركبات الكهربائية ؛ اجهزة حتليل حمركات املركبات املحو�سبة ؛ و�سالت ل�ستخدامها 

مع املركبات ؛ حمولت التيار الكهربائي ل�ستخدامها مع املركبات ؛ الو�سالت الكهربائية ل�ستخدامها مع املركبات ؛ املراكم الكهربائية 

للمركبات؛ ترمو�ستات للمركبات ؛ موؤ�سرات اآلية لل�سغط املنخف�س يف اإطارات املركبات ؛ م�سجالت الأميال للمركبات؛ اأجهزة حتكم عن 

بعد لت�سغيل اجهزة اإنذار املركبات.  .. وامل�سنفة بالفئه )9(

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95875(

)جوين �ستوك كومباين"اوبين�سك اور غ�سينتيز"(

 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(.  وبتاريخ:  برقم)95104(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:  مقاوم للتجمد ، م�ستتات الزيت ، ا�سافات منظفة اىل البرتول / ا�سافات منظفة للبنزين ، ا�سافات كيميائية للزيوت ، 
ا�سافات كيميائية اىل وقود املحركات / ا�سافات الكيميائية لوقود ال�سيارات ، موائع للدارات الهيدرولية /�سوائل للدارات الهدرولية 
، �سوائل لإزالة الكربيتات من البطاريات / �سوائل لإزالة الكربيتات من املراكم ، مائع للمقود اليل ، موائع للمكابح ، كيماويات لإزالة 
الكربون املرت�سب يف املحركات / م�ستح�سرات كيميائية لإزالة الكربون املرت�سب يف املحركات ، مائع لنقل احلركة ، زيت ناقل احلركة 

، م�ستح�سرات مانعة للغليان ملربدات املحركات ، مربدات ملحركات املركبات. . وامل�سنفة بالفئه )1(
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)�سوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت اإنك( 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/7م(.  وبتاريخ:  برقم)95111(  الطلب  قبول  مت  وقد 

العالمة على: خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري املو�سيقى والأفالم غري قابله للتنزيل عرب خدمة عر�س الفيديو عند الطلب بوا�سطة 

�سبكات الإت�سالت عن طريق الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات الألياف الب�سرية والهواتف؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري اأفالم 

وبرامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل عرب م�سدر لعر�س الفيديو عند الطلب؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري مرئيات ومو�سيقى غري 

قابلة للتنزيل مبا�سرة عرب خدمة عر�س الفيديو عند الطلب بوا�سطة �سبكات الإت�سالت عن طريق الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات 

والر�سوم  الألعاب  يف  تظهر  وهمية  �سخ�سيات  حول  وم�ساهد  �سور  توفري  وحتديدًا  ترفيهيه،  خدمات  والهواتف؛  الب�سريه  الألياف 

املتحركة؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري �سور فوتوغرافيه حتتوي على ر�سومات غري قابله للتنزيل بوا�سطة �سبكات الإت�سالت 

قابله  غري  مرئيات  توفري  وحتديدًا  ترفيهيه،  خدمات  والهواتف؛  الب�سرية  الألياف  و�سبكات  احلا�سوبية  الطرفيات  طريق  عن 

للتنزيل يف جمال التعليم اأو الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة بوا�سطة �سبكات الإت�سالت عن طريق الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات 

تلفزيونية  برامج  تت�سمن  للتنزيل  قابله  غري  والفيديو  املو�سيقى  توفري  وحتديدًا  ترفيهيه،  خدمات  والهواتف؛  الب�سرية  الألياف 

عرب اإ�ستخدام خدمة عر�س الفيديو عند الطلب بوا�سطة الإت�سالت على ال�سبكات احلا�سوبية؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري 

املو�سيقى والفيديو غري قابله للتنزيل تت�سمن برامج تلفزيونية عرب اإ�ستخدام خدمات تلفزيونية تتعلق بعر�س الفيديو عند الطلب 

والدفع عند امل�ساهدة؛ عر�س اأفالم �سينمائية اأو اإنتاج اأفالم �سينمائية اأو توزيع اأفالم �سينمائية؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري 

الفيديو وال�سوت لألعاب حا�سوب غري قابلة للتنزيل بوا�سطة �سبكات الإت�سالت عن طريق الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات الألياف 

الب�سرية والهواتف؛ توفري املو�سيقى غري قابله للتنزيل عرب �سبكة الإنرتنت اأو �سبكات احلا�سوب؛ توفري املو�سيقى غري قابله للتنزيل 

والإت�سالت  الطلب  عند  العر�س  خدمة  باإ�ستخدام  احلا�سوب  و�سبكات  الكبليه  وال�سبكات  احلا�سوب  و�سبكات  الإنرتنت  �سبكة  عرب 

تقدمي  تت�سمن  للتنزيل  قابله  غري  وال�سوت  الفيديو  توفري  وحتديدًا  ترفيهيه،  خدمات  املحموله؛  الهواتف  باإ�ستخدام  التفاعلية 
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�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95111(

عرو�س م�سرحية عرب �سبكة الإنرتنت و�سبكات احلا�سوب وال�سبكات الكبلية و�سبكات احلا�سوب باإ�ستخدام خدمة العر�س عند الطلب 

والإت�سالت التفاعلية باإ�ستخدام الهواتف املحموله؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري �سور فوتوغرافية واأفالم الر�سوم املتحركة 

غري قابله للتنزيل عرب �سبكة الإنرتنت و�سبكات احلا�سوب وال�سبكات الكبليه و�سبكات احلا�سوب باإ�ستخدام خدمة العر�س عند الطلب 

والإت�سالت التفاعليه باإ�ستخدام الهواتف املحموله؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري األعاب حا�سوب عرب �سبكة الإنرتنت و�سبكات 

الهواتف  باإ�ستخدام  التفاعليه  الطلب والإت�سالت  العر�س عند  باإ�ستخدام خدمة  الكبليه و�سبكات احلا�سوب  وال�سبكات  احلا�سوب 

البث  للتنزيل من خالل  اأفالم وبرامج تلفزيونيه ور�سومات غري قابله  املحموله؛ توفري فيديو و�سور ثابتة ومتحركة حتتوي على 

احلي عرب �سبكة الإنرتنت؛ توفري اأفالم غري قابله للتنزيل عرب �سبكة الإنرتنت اأو �سبكات احلا�سوب؛ توفري املو�سيقى املبا�سرة غري 

قابله للتنزيل عرب خدمة العر�س عند الطلب واملعلومات املرتبطه بها؛ توفري مرئيات غري قابله للتنزيل لربامج تلفزيونيه تت�سمن 

للتنزيل عرب  قابله  تلفزيونيه غري  برامج  �سبكات احلا�سوب؛ توفري مرئيات حتتوي على  اأو  الإنرتنت  �سبكة  اإقليميه عرب  معلومات 

�سبكة الإنرتنت اأو �سبكات احلا�سوب؛ توفري اأفالم غري قابله للتنزيل عرب خدمة العر�س عند الطلب من خالل �سبكات كبليه و�سبكات 

احلا�سوب و�سبكة الإنرتنت؛ توفري مرئيات حتتوي على اأفالم وبرامج تلفزيونيه غري قابله للتنزيل عرب خدمة العر�س عند الطلب من 

خالل ال�سبكات الكبليه و�سبكات احلا�سوب و�سبكة الإنرتنت؛ توفري اأفالم غري قابله للتنزيل عرب خدمة العر�س عند الطلب من خالل 

اأو عر�س متثيليات حية؛ خدمات الرتفيه املو�سيقية، وحتديدًا حفالت  اإدارة  الإت�سالت التفاعليه باإ�ستخدام الهواتف املحموله؛ 

مو�سيقية حية؛ العرو�س املو�سيقية، وحتديدًا التمثيليات احلية من قبل فرقة مو�سيقية؛ تقدمي عرو�س مو�سيقية؛ اإنتاج وتوزيع 

برامج تلفزيونية تفاعلية؛ اإنتاج وتوزيع برامج تلفزيونية كبلية اأو برامج تلفزيونية؛ اإنتاج وتوزيع برامج اإذاعية؛ اإنتاج وتوزيع 

اإنتاج وتوزيع برامج امل�سابقات التلفزيونية وبرامج اجلوائز التلفزيونية وبرامج الألعاب  برامج ملزودي خدمات التلفزيون الكبلي؛ 

املت�سل  والراديو  والراديو  الكبلي  والتلفزيون  للتلفزيون  برامج  وتوزيع  اإنتاج  لالآخرين؛  التلفزيونية  الرتفيه  وبرامج  التلفزيونية 

بالأقمار ال�سناعية والأفالم ال�سينمائية والأفالم؛ اإنتاج وتوزيع برامج تلفزيونية تت�سمن التعليم عن طريق �سبكات احلا�سوب؛ اإنتاج 

وتوزيع برامج تلفزيونية يف جمال الأخبار؛ اإنتاج وتوزيع برامج اإذاعية اأو تلفزيونية تت�سمن معلومات اإقليمية؛ اإنتاج وتوزيع برامج 

اإذاعية اأو تلفزيونية تت�سمن الثقافة اليابانية التقليدية؛ اإنتاج برامج اإذاعية اأو تلفزيونية؛ تنظيم اأحداث ريا�سيه يف جمال كرة 

القدم والهوكي والغولف و�سباقات ال�سيارات وكرة ال�سلة والبي�سبول واللكرو�س وكرة الطائرة وكرة امل�سرب والكرلنج وال�سكوات�س 

وال�سباحه وركوب الدراجات؛ تنظيم فعاليات ريا�سية؛ تنظيم واإنتاج وعر�س واإدارة فعاليات بغر�س تبادل الثقافات بني الأفراد 

وعر�س  واإنتاج  تنظيم  باخلارج؛  والدول  اليابان  بني  الثقافات  بتبادل  مرتبطه  فعاليات  واإدارة  وعر�س  واإنتاج  تنظيم  واملناطق؛ 
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والعرو�س  وامل�سرحيات  والعرو�س  ال�سينمائية  الأفالم  �سامله  غري  ترفيهيه  فعاليات  تنظيم  حية؛  حوارية  لربامج  اأحداث  واإدارة 

�سكل  الرتفيه على  ال�سيارات؛  و�سباقات  القوارب  و�سباقات  الهوائية  الدراجات  و�سباقات  الأح�سنة  و�سباقات  والريا�سة  املو�سيقية 

مناف�سات خا�سة باألعاب الفيديو؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري املرئيات واملو�سيقى وكلمات الأغاين املتعلقة باآلة الكاريوكي غري 

قابله للتنزيل عرب �سبكات الإت�سالت عن طريق الطرفيات احلا�سوبية و�سبكات الألياف الب�سرية والهواتف؛ توفري مرافق للت�سليه؛ 

خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري األعاب ملباريات اإلكرتونيه مبا�سرة غري قابله للتنزيل عرب �سبكات الإت�سالت عن طريق الطرفيات 

احلا�سوبية و�سبكات الألياف الب�سرية والهواتف؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري األعاب اإلكرتونيه مبا�سرة غري قابله للتنزيل عرب 

�سبكات الإت�سالت عن طريق اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية واأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية؛ خدمات ترفيهيه، وحتديدًا توفري األعاب 

اإلكرتونية مبا�سرة غري قابله للتنزيل عرب �سبكات الإت�سالت عن طريق الهواتف املحموله اأو الطرفيات احلا�سوبية؛ خدمات لألعاب 

متوفرة عرب و�سائل الإت�سالت من خالل الطرفيات احلا�سوبية اأو �سبكات الألياف الب�سرية اأو الهواتف املحموله؛ خدمات لألعاب 

ال�سينمائي؛  الت�سوير  واأجهزة  اآلت  تاأجري  املحموله؛  الهواتف  اأو  احلا�سوبية  الطرفيات  خالل  من  الإت�سالت  و�سائل  عرب  متوفرة 

تاأجري الأفالم ال�سينمائية؛ تاأجري الإ�سطوانات اأو اأ�سرطة مغناطي�سية م�سجلة لل�سوت؛ تاأجري اأ�سرطة مغناطي�سية م�سجلة لل�سور؛ 

خدمات مرا�سلي الأنباء باإ�ستخدام �سبكة الإنرتنت؛ خدمات مرا�سلي الأنباء وتوفري املعلومات املتعلقة بها؛ خدمات مرا�سلي الأنباء؛ 

توفري اإ�ستخدام موؤقت لربجميات األعاب غري قابله للتنزيل.. وامل�سنفة بالفئه )41( مع املطالبة بحق ال�سبقية: رقم ال�سبقية:  

79258  تاريخ ال�سبقية:  2020/1/27  بلد ال�سبقية:  جاميكا 

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95111(

)�سكريب�س نيتوورك�س، اإل اإل �سي .( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95734( وبتاريخ: )2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: خدمات الت�سالت ال�سلكية او الال�سلكية، وبخا�سة، نقل ال�سوت والت�سجيالت ال�سمعية والب�سرية امل�سغلة يف نف�س 
الوقت عن طريق النرتنت، �سبكات الكيبل، ال�سبكات الال�سلكية، القمار ال�سناعية، او �سبكات الو�سائط املتعددة التفاعلية، خدمات 
القنوات  التلفزيوين، بث  البث  ال�سمعي- ب�سري، خدمات  باملجال  املتعلقة  املعلومات  نقل  وال�سورة عن طريق النرتنت،  ال�سوت  بث 
ار�سال  او  نقل  �سكل  يف  املتنقلة  الو�سائط  خدمات  ال�سناعية،  القمار  عرب  التلفزيوين  البث  )الكيبل(،  بال�سرتاك  التلفزيونية 
الكرتوين ملحتوى و�سائط ترفيهية، خدمات البث، خدمات البث على النرتنت، خدمات بث الفيديو عند الطلب، توفري غرف الدرد�سة 
على النرتنت والعالنات املبوبة الكرتونيا لإر�سال الر�سائل فيما بني امل�ستخدمني يف جمال امل�سلحة العامة.. وامل�سنفة بالفئه )38(
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)ريفيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي( 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(.  وبتاريخ:  برقم)95871(  الطلب  قبول  مت  وقد 

على  احلركة  نقل  اآلية  ومكونات  الهيكلية  الأج��زاء  وحتديدًا  بها  اخلا�سة  والتجهيزات  واأجزائها  الربية  املركبات  على:  العالمة 

املحرك؛  ذات  للمركبات  الأمتعة  تثبيت  �سبكات  املحرك؛  ذات  املركبات  واملحاور؛ هياكل  الرتو�س  الكهربائية وعلب  املحركات  �سكل 

اأغطية ح�سب احلجم للمركبات؛ �سال�سل م�سادة لالنزلق للمركبات؛ رقع لت�سليح اإطارات املركبات؛ م�سخات نفخ اإطارات املركبات؛ 

الرتكيبات الداخلية لل�سيارات؛ الك�سوة الداخلية لل�سيارات؛ التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات؛ اإطارات 

املركبات  غيار  قطع  الكهربائية؛  الربية  املركبات  املركبات؛  مقاعد  فر�س  الرتخي�س؛  لوحة  تثبيت  اإط��ارات  الرتخي�س؛  لوحة 

الكهربائية وحتديدًا املحركات؛ قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدًا مرايا الروؤية اخللفية وم�ساحات الزجاج الأمامي واأبواب 

الأغطية اخللفية ؛ املركبات الكهربائية عالية الأداء العاملة ح�سرا على البطارية؛ مقاعد املركبات؛ حماور عجلة املركبة؛ عجالت 

ال�سقف  رفوف  الربية؛  املركبات  حمركات  ؛  للمركبات  القيادة  عجالت  الفر�س؛  من  للمركبات  احلجم  ح�سب  الأغطية  املركبات؛ 

واأجهزة امت�سا�س ال�سدمات والنواب�س وق�سبان التثبيت واأنظمة التعليق جميعها للمركبات؛ لوحات الك�سوة لهياكل املركبات؛ مكابح 

الفرامل للمركبات الربية؛ اأغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات؛ من�سات تثبيت املحرك للمركبات؛ اأغطية التغليف من الفينيل 

ا للمركبات؛ قطع غيار املركبات وحتديدًا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية؛ �سارة للمركبات؛ و�سائد  م�سممة م�سبًقا ومكيفة خ�سي�سً

مقاعد املركبات؛ تركيبات حمور عجلة املركبة؛ حامالت عدة التزلج للمركبات ؛ املرايا للمركبات وحتديدًا مرايا الروؤية اخللفية؛ 
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الزجاج  ال�سيارة؛  ملحقات  لتثبيت  املركبات  يف  لال�ستخدام  ا  خ�سي�سً م�سممة  خطافات  الربية؛  للمركبات  للخلف  الرجوع  ترو�س 

الأمامي للمركبات؛ اأجهزة منع ال�سرقة للمركبات؛ الإطارات للمركبات؛ اأنابيب الإطارات للمركبات ؛ اأدوات نفخ الإطارات؛ الأجزاء 

ل بالبثق لل�سيارات؛ املركبات الربية  البال�ستيكية للمركبات وحتديدًا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك املُ�سكَّ

وحتديدًا ال�سيارات الكهربائية وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي؛ اأغطية امل�سممة جزئيًا ح�سب احلجم للمركبات؛ �سواغط هواء 

؛ اغطية املركبات؛ هياكل املركبات ذات املحرك؛ الأغطية  الفرامل للمركبات الربية؛ ا�سطوانات هواء الفرامل للمركبات الربية 

الواقية ملقاعد املركبات؛ قطع غيار هيكلية لل�ساحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك؛ اآلية جمموعة نقل احلركة للمركبات املوؤلفة 

الربية؛  للمركبات  احلركة  ناقل  العلوية  الأغطية  التفا�سلية؛  الرتو�س  وجمموعة  التدوير  وعمود  احلركة  وناقل  القاب�س  من 

لوحات تثبيت ناقل احلركة للمركبات الربية ؛ �سناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ؛ ق�سبان ال�سحب لل�سيارات؛ حاجبات الطني 

للمركبات؛ الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية؛ ق�سبان �سحب املركبات؛ الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية 

املوؤازر  التوجيه  للمركبات الربية وحتديدًا جم�سات نظام  الت�ساري�س )ATVs( ؛ جم�سات  التي ت�سري على جميع  املركبات  لذلك؛ 

مكابح  ؛  الربية  للمركبات  الرتو�س  علب  املركبات؛  لعجلة  احلديدي  الإطار  املوؤازر؛  التوجيه  نظام  من  كمكون  ُتباع  التي  الكهربائي 

املركبات  اأجزاء  الأمامي؛  الزجاج  واقيات  وحتديدًا  املركبة  اأجزاء  الربية؛  للمركبات  احلركة  ناقل  املركبات؛  هياكل  للمركبات؛ 

اأجزاء  الكروية؛  املفا�سل  اأجزاء املركبات وحتديدًا  الو�سيط؛  الذراع  اأجزاء املركبات وحتديدًا  ال�سم�س؛  اأ�سعة  وحتديدًا حاجبات 

املركبات وحتديدًا دعامات اأنظمة التعليق؛ اأجزاء املركبات وحتديدًا و�سلة ربط ال�سرعة الثابتة؛ �سيقان �سمام اإطارات املركبات؛ 

التدوير  اأعمدة  للمركبات؛  هيكلية  كاأجزاء  املحرك  غطاء  دروع  التفا�سلية؛  الرتو�س  جمموعة  وحتديدًا  الربية  املركبات  اأجزاء 

للمركبات الربية؛ اأ�سالك مكابح للمركبات؛ اأجران الفرامل للمركبات الربية؛ مكابح الفرامل للمركبات الربية؛ اأجزاء نظام التعليق 

للمركبات الربية وحتديدًا النواب�س الورقية ؛ اأجزاء تعليق املركبات الربية ، وحتديدا النواب�س اللولبية؛ �سفرات ما�سحات الزجاج 

اجللدي  الفر�س  املوازنات؛  وحتديدًا  الربية  املركبات  تعليق  اأنظمة  اأجزاء  للمركبات؛  الهيدروليكية  الدوائر  للمركبات؛  الأمامي 

؛  اأكواب لال�ستخدام يف املركبات  الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�س�سة للمركبات؛ من�سات الفرامل القر�سية للمركبات ؛ حامالت 

ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�س بها؛ اأحزمة ناقل احلركة للمركبات الربية ؛ اأنظمة التعليق للمركبات الربية ؛ 

حممل العجلة للمركبات الربية ؛ نوافذ زجاجية للمركبات ؛ اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة لل�سيارات ؛عتاد الفرامل للمركبات؛ رفوف 

الفرامل  الربية؛  للمركبات  املحورية  املحامل  الربية؛  املركبات  مع  لال�ستخدام  املحوري  الغطاء  عدد  للمركبات؛  الدراجات  تثبيت 

القر�سية للمركبات الربية؛ حاويات تخزين املثبتة على اأ�سقف املركبات الربية؛ املركبات الريا�سية؛ الو�سادات الهوائية للمركبات؛ 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95871(
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نوافذ املركبات؛ اأحزمة الأمان لال�ستخدام يف املركبات؛ �سمامات لإطارات املركبات؛ اأبواق املركبات؛ اأجزاء املركبات الربية وحتديدًا 

اأغطية املركبات ح�سب احلجم اخلا�سة بال�سيارات وال�ساحنات لغر�س احلماية من  ؛  �سيور نقل احلركة؛ قواب�س املركبات الربية 

الطق�س والعنا�سر؛ م�ساند الراأ�س للمركبات ؛ و�سادات هوائية قابلة للنفخ ل�ستخدامها يف املركبات للوقاية من الإ�سابة يف احلوادث 

؛ �سال�سل القيادة للمركبات الربية ؛ ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدًا اأكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�سبكات والأدراج امل�سممة 

ا لتتالءم مع املركبات؛ اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات؛ �سبكات تثبيت الأمتعة للمركبات؛ بطانات الفرامل للمركبات الربية؛  خ�سي�سً

اأجزاء املركبات الربية وحتديدًا املحاور؛ اأجزاء املراكب الربية وحتديدًا ترو�س الت�سغيل؛ الأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدًا 

و�سيارات  وال�ساحنات  ال�سيارات  وحتديدًا   ، الكهربائية  املركبات  لل�سيارات؛  املعدن  من  واحلماية  للديكور  وخارجية  داخلية  ك�سوة 

الدفع الرباعي ؛ الدراجات؛ اأجهزة اإنذار الرجوع للخلف للمركبات ؛ اأقرا�س عجلة للمركبات ؛ اأقفال كهربائية للمركبات؛ اأنظمة 

الأبواب  دوا�سات  للمركبات؛  اخللفية  الأجنحة  ؛  واأجزائها  الربية  للمركبات  التوجيه  وحدات  املحركات؛  ذات  للمركبات  الإنذار 

املثبتة على  والب�سائع  الأمتعة  ؛ حامالت  لل�سيارات  لل�سيارات؛ م�سدات  ال�سدمات  امت�سا�س  اأجهزة  الهوائية؛  الو�سادات  للمركبات؛ 

الربية  املركبات  اأجزاء  الأبواب؛  دوا�سات  اأي  وحتديدًا  الربية  املركبات  اأجزاء  احلجم؛  ح�سب  املركبات  اأغطية  املركبات؛  اأ�سقف 

اأبواب  ال�سدمات؛  ممت�سات  وحتديدًا  ال�سيارة  اأجزاء  ؛  امل�سدات  وحتديدًا  الربية  املركبات  اأجزاء  الوحل؛  من  الواقيات  وحتديدًا 

اأغطية لوحات ترخي�س  ؛  الربية  للمركبات  الوقود  �سدادة خزان  اأغطية  للمركبات؛  اإ�سارة النعطاف  ؛ مقاب�س حتريك  املركبات 

املركبات ؛ األواح الأبواب للمركبات. . وامل�سنفة بالفئه )12( 

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95871(

)�سكريب�س نيتوورك�س، اإل اإل �سي(

وقد مت قبول الطلب برقم)95733( وبتاريخ: )2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اخلدمات الرتفيهية، وهي برامج الو�سائط املتعددة يف جمال الهتمام العام، املوزعة عرب من�سات خمتلفة عرب اأ�سكال 
متعددة من و�سائط النقل؛ توفري املعلومات الرتفيهية املتعلقة بالربامج التلفزيونية امل�ستمرة عرب �سبكة كمبيوتر عاملية؛ توفري برامج 
تلفزيونية م�ستمرة يف جمال الهتمام الإن�ساين العام؛ اإنتاج الربامج التلفزيونية؛ اإنتاج برامج الو�سائط املتعددة؛ على قمة برامج 
الرتفيه )OTT( يف جمال الهتمام الإن�ساين العام؛ اخلدمات الرتفيهية يف طبيعة توفري الربامج واملحتوى الرتفيهي والتعليمي، 
عرب  العامة،  الإن�سانية  امل�سلحة  جمال  يف  التلفزيونية  بالربامج  املتعلقة  واملعلومات  والر�سومات  واملقاطع  التلفزيونية  الربامج  اأي 

الإنرتنت، و�سبكات الت�سالت الإلكرتونية و�سبكات الكمبيوتر و�سبكات الت�سالت الال�سلكية.. وامل�سنفة بالفئه )41(
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)ريفيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي(

 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(.  وبتاريخ:  برقم)95870(  الطلب  قبول  مت  وقد 

على  احلركة  نقل  اآلية  ومكونات  الهيكلية  الأج��زاء  وحتديدًا  بها  اخلا�سة  والتجهيزات  واأجزائها  الربية  املركبات  على:  العالمة 

املحرك؛  ذات  للمركبات  الأمتعة  تثبيت  �سبكات  املحرك؛  ذات  املركبات  واملحاور؛ هياكل  الرتو�س  الكهربائية وعلب  املحركات  �سكل 

اأغطية ح�سب احلجم للمركبات؛ �سال�سل م�سادة لالنزلق للمركبات؛ رقع لت�سليح اإطارات املركبات؛ م�سخات نفخ اإطارات املركبات؛ 

الرتكيبات الداخلية لل�سيارات؛ الك�سوة الداخلية لل�سيارات؛ التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات؛ اإطارات 

املركبات  غيار  قطع  الكهربائية؛  الربية  املركبات  املركبات؛  مقاعد  فر�س  الرتخي�س؛  لوحة  تثبيت  اإط��ارات  الرتخي�س؛  لوحة 

الكهربائية وحتديدًا املحركات؛ قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدًا مرايا الروؤية اخللفية وم�ساحات الزجاج الأمامي واأبواب 

الأغطية اخللفية ؛ املركبات الكهربائية عالية الأداء العاملة ح�سرا على البطارية؛ مقاعد املركبات؛ حماور عجلة املركبة؛ عجالت 

ال�سقف  رفوف  الربية؛  املركبات  حمركات  ؛  للمركبات  القيادة  عجالت  الفر�س؛  من  للمركبات  احلجم  ح�سب  الأغطية  املركبات؛ 

واأجهزة امت�سا�س ال�سدمات والنواب�س وق�سبان التثبيت واأنظمة التعليق جميعها للمركبات؛ لوحات الك�سوة لهياكل املركبات؛ مكابح 

الفرامل للمركبات الربية؛ اأغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات؛ من�سات تثبيت املحرك للمركبات؛ اأغطية التغليف من الفينيل 

ا للمركبات؛ قطع غيار املركبات وحتديدًا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية؛ �سارة للمركبات؛ و�سائد  م�سممة م�سبًقا ومكيفة خ�سي�سً

مقاعد املركبات؛ تركيبات حمور عجلة املركبة؛ حامالت عدة التزلج للمركبات ؛ املرايا للمركبات وحتديدًا مرايا الروؤية اخللفية؛ 
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�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95870(

الزجاج  ال�سيارة؛  ملحقات  لتثبيت  املركبات  يف  لال�ستخدام  ا  خ�سي�سً م�سممة  خطافات  الربية؛  للمركبات  للخلف  الرجوع  ترو�س 

الأمامي للمركبات؛ اأجهزة منع ال�سرقة للمركبات؛ الإطارات للمركبات؛ اأنابيب الإطارات للمركبات ؛ اأدوات نفخ الإطارات؛ الأجزاء 

ل بالبثق لل�سيارات؛ املركبات الربية  البال�ستيكية للمركبات وحتديدًا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك املُ�سكَّ

وحتديدًا ال�سيارات الكهربائية وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي؛ اأغطية امل�سممة جزئيًا ح�سب احلجم للمركبات؛ �سواغط هواء 

؛ اغطية املركبات؛ هياكل املركبات ذات املحرك؛ الأغطية  الفرامل للمركبات الربية؛ ا�سطوانات هواء الفرامل للمركبات الربية 

الواقية ملقاعد املركبات؛ قطع غيار هيكلية لل�ساحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك؛ اآلية جمموعة نقل احلركة للمركبات املوؤلفة 

الربية؛  للمركبات  احلركة  ناقل  العلوية  الأغطية  التفا�سلية؛  الرتو�س  وجمموعة  التدوير  وعمود  احلركة  وناقل  القاب�س  من 

لوحات تثبيت ناقل احلركة للمركبات الربية ؛ �سناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ؛ ق�سبان ال�سحب لل�سيارات؛ حاجبات الطني 

للمركبات؛ الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية؛ ق�سبان �سحب املركبات؛ الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية 

املوؤازر  التوجيه  للمركبات الربية وحتديدًا جم�سات نظام  الت�ساري�س )ATVs( ؛ جم�سات  التي ت�سري على جميع  املركبات  لذلك؛ 

مكابح  ؛  الربية  للمركبات  الرتو�س  علب  املركبات؛  لعجلة  احلديدي  الإطار  املوؤازر؛  التوجيه  نظام  من  كمكون  ُتباع  التي  الكهربائي 

املركبات  اأجزاء  الأمامي؛  الزجاج  واقيات  وحتديدًا  املركبة  اأجزاء  الربية؛  للمركبات  احلركة  ناقل  املركبات؛  هياكل  للمركبات؛ 

اأجزاء  الكروية؛  املفا�سل  اأجزاء املركبات وحتديدًا  الو�سيط؛  الذراع  اأجزاء املركبات وحتديدًا  ال�سم�س؛  اأ�سعة  وحتديدًا حاجبات 

املركبات وحتديدًا دعامات اأنظمة التعليق؛ اأجزاء املركبات وحتديدًا و�سلة ربط ال�سرعة الثابتة؛ �سيقان �سمام اإطارات املركبات؛ 

التدوير  اأعمدة  للمركبات؛  هيكلية  كاأجزاء  املحرك  غطاء  دروع  التفا�سلية؛  الرتو�س  جمموعة  وحتديدًا  الربية  املركبات  اأجزاء 

للمركبات الربية؛ اأ�سالك مكابح للمركبات؛ اأجران الفرامل للمركبات الربية؛ مكابح الفرامل للمركبات الربية؛ اأجزاء نظام التعليق 

للمركبات الربية وحتديدًا النواب�س الورقية ؛ اأجزاء تعليق املركبات الربية ، وحتديدا النواب�س اللولبية؛ �سفرات ما�سحات الزجاج 

اجللدي  الفر�س  املوازنات؛  وحتديدًا  الربية  املركبات  تعليق  اأنظمة  اأجزاء  للمركبات؛  الهيدروليكية  الدوائر  للمركبات؛  الأمامي 

؛  اأكواب لال�ستخدام يف املركبات  الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�س�سة للمركبات؛ من�سات الفرامل القر�سية للمركبات ؛ حامالت 

ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�س بها؛ اأحزمة ناقل احلركة للمركبات الربية ؛ اأنظمة التعليق للمركبات الربية ؛ 

حممل العجلة للمركبات الربية ؛ نوافذ زجاجية للمركبات ؛ اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة لل�سيارات ؛عتاد الفرامل للمركبات؛ رفوف 

الفرامل  الربية؛  للمركبات  املحورية  املحامل  الربية؛  املركبات  مع  لال�ستخدام  املحوري  الغطاء  عدد  للمركبات؛  الدراجات  تثبيت 

القر�سية للمركبات الربية؛ حاويات تخزين املثبتة على اأ�سقف املركبات الربية؛ املركبات الريا�سية؛ الو�سادات الهوائية للمركبات؛ 
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نوافذ املركبات؛ اأحزمة الأمان لال�ستخدام يف املركبات؛ �سمامات لإطارات املركبات؛ اأبواق املركبات؛ اأجزاء املركبات الربية وحتديدًا 

اأغطية املركبات ح�سب احلجم اخلا�سة بال�سيارات وال�ساحنات لغر�س احلماية من  ؛  �سيور نقل احلركة؛ قواب�س املركبات الربية 

الطق�س والعنا�سر؛ م�ساند الراأ�س للمركبات ؛ و�سادات هوائية قابلة للنفخ ل�ستخدامها يف املركبات للوقاية من الإ�سابة يف احلوادث 

؛ �سال�سل القيادة للمركبات الربية ؛ ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدًا اأكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�سبكات والأدراج امل�سممة 

ا لتتالءم مع املركبات؛ اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات؛ �سبكات تثبيت الأمتعة للمركبات؛ بطانات الفرامل للمركبات الربية؛  خ�سي�سً

اأجزاء املركبات الربية وحتديدًا املحاور؛ اأجزاء املراكب الربية وحتديدًا ترو�س الت�سغيل؛ الأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدًا 

و�سيارات  وال�ساحنات  ال�سيارات  وحتديدًا   ، الكهربائية  املركبات  لل�سيارات؛  املعدن  من  واحلماية  للديكور  وخارجية  داخلية  ك�سوة 

الدفع الرباعي ؛ الدراجات؛ اأجهزة اإنذار الرجوع للخلف للمركبات ؛ اأقرا�س عجلة للمركبات ؛ اأقفال كهربائية للمركبات؛ اأنظمة 

الأبواب  دوا�سات  للمركبات؛  اخللفية  الأجنحة  ؛  واأجزائها  الربية  للمركبات  التوجيه  وحدات  املحركات؛  ذات  للمركبات  الإنذار 

املثبتة على  والب�سائع  الأمتعة  ؛ حامالت  لل�سيارات  لل�سيارات؛ م�سدات  ال�سدمات  امت�سا�س  اأجهزة  الهوائية؛  الو�سادات  للمركبات؛ 

الربية  املركبات  اأجزاء  الأبواب؛  دوا�سات  اأي  وحتديدًا  الربية  املركبات  اأجزاء  احلجم؛  ح�سب  املركبات  اأغطية  املركبات؛  اأ�سقف 

اأبواب  ال�سدمات؛  ممت�سات  وحتديدًا  ال�سيارة  اأجزاء  ؛  امل�سدات  وحتديدًا  الربية  املركبات  اأجزاء  الوحل؛  من  الواقيات  وحتديدًا 

اأغطية لوحات ترخي�س  ؛  الربية  للمركبات  الوقود  �سدادة خزان  اأغطية  للمركبات؛  اإ�سارة النعطاف  ؛ مقاب�س حتريك  املركبات 

املركبات ؛ األواح الأبواب للمركبات.. وامل�سنفة بالفئه )12(

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95870(

)كومباين جريفي�س دانون(

وقد مت قبول الطلب برقم)95333( وبتاريخ: )2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: احلليب وممنتجات احلليب وبدائلها ، م�سحوق احلليب ، احلليب املخرث واملنكه واملخفوق ، حلوى ا�سا�سها احلليب ، اللنب 
، م�سروبات اللنب ، جنب احللوم ، امل�سروبات التي تتالف ا�سا�سًا من احلليب او منتجات احلليب ، م�سروبات احلليب التي تتالف ا�سا�سًا 
من احلليب ، م�سروبات احلليب التي ت�ستمل على الفواكة ، منتجات احلليب املخمرة ال�سادة او املنكه ، بدائل احلليب من ا�سل نباتي ، 
بدائل ملنتجات احلليب م�سنوعة من النباتات او البندق ، م�سروبات الفواكة او اخل�سروات التي تتالف ا�سا�سًا من منتجات احلليب ، 

فواكة مطبوخة بال�سكر ، هري�س فواكة .. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)بريفيل بي تي واي ليمتد(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)95746( وبتاريخ: )2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والتكني�س؛  امل�سروبات  وم�ستح�سرات  والتقطيع  والتنظيف  الطعام  لإعداد  والآلت  والأجهزة  الكهربائية  الأجهزة  على:  العالمة 
الكهربائية،  القهوة  مطاحن  الكهربائية،  املطاحن  اأغذية؛  معاجلات  ال�سنف؛  بهذا  الواردة  ومعدات  واجهزة  ادوات  املطبخ،  اأدوات 
الفلفل  مطاحن  الكهربائية،  القهوة  مطاحن  الكهربائية؛  الطعوم  وخالطات  الكهربائية  اخلالطات  الكهربائية؛  التوابل  مطاحن 
الغازية؛  امل�سروبات  �سنع  اآلت  الكهروميكانيكية،  امل�سروبات  حت�سري  اآلت  احلم�سيات؛  مكاب�س  الكهربائية؛  الع�سارات  الكهربائية، 
اجهزة اعداد احللويات املجمدة؛ الت حالقة اجلليد؛ اخلالطات الكهربائية، اخلالطات الطعام وال�سوائل؛ اآلت التقطيع والت�سريح 
الكهربائية، ال�سكاكني الكهربائية ؛ اآلت ختم الأكيا�س؛ املكان�س الكهربائية الرطبة واجلافة، املكان�س الكهربائية املحمولة باليد؛ 
مكان�س ممت�سة الغبار الكهربائية؛ اأجهزة كهربائية لتنظيف )كن�س( الأر�سيات؛ الت تنظيف ال�سجاد الكهربائي؛ اأكيا�س مكن�سة 
كهربائية؛ مر�سحات واأنظمة الرت�سيح وخراطيم التنظيف جميعها للمكان�س الكهربائية؛ والأجزاء والتجهيزات واملكونات وامللحقات 
الكهربائية  الأجهزة  املخفوق،  اللنب  �سنع  اآلت  اآلت ع�سري اخل�سروات،  ؛  الفاكهة  واآلت ع�سري  اأعاله؛ ع�سارات  املذكورة  للب�سائع 

املنزلية، اأجهزة املطبخ التي تعمل بالكهرباء. وامل�سنفة بالفئه )7(

)موؤ�س�سة مر�سل املخاليف لال�سترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)95780( وبتاريخ: )2020/4/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على:  اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونة، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س ، احلليب، واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل، الأغذية 
املحفوظة واملخلالت ، زيت زيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكه، رقائق بطاطا ، متور ، زبيب ، معجون بندورة ، زبدة ، ق�سدة خمفوقة 
، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �سلطات فواكه ، فواكه مطبوخة ، ع�سري خ�سروات للطبخ ، منتجات احلليب ، مك�سرات حم�سرة ، فول 
�سوداين حم�سر ، �سوربات ، ع�سري بندورة للطبخ ، جبنه، زيت جوز الهند ، ق�سطة ، جمربي ، �سمن نباتي ، البقوليات ) فول - فا�سوليا 
- بازليا (، واملعلبات) خوخ ، انانا�س ، حم�س( ، زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، م�سروبات احلليب ، �سمك معلب . 

. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)هانكو تيكنولوجي جروب كو .، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)95435( وبتاريخ: )2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
، اطارات الدراجات  ، اغطية الطارات  ، اغطية الطارات الهوائية  ، اطارات الدراجات الهوائية  العالمة على: اطارات ال�سيارات 
الداخلية  الط��ارات   ، الهوائية  للدراجات  الداخلية  الط��ارات   ، الداخلية  الط��ارات  لت�سليح  الال�سقة  املطاطية  الرقع   ، النارية 
لطارات  الداخلية  النابيب   ، املركبات  لعجالت  الداخلية  الطارات   ، الهوائية  لالطارات  الداخلية  الطارات   ، النارية  لالطارات 
املركبات  لعجالت  املعدنية  الطارات   ، الداخلية  الطارات  ا�سالح  عدد   ، الهوائية  الطارات   ، للمركبات  المتعة  �سباك   ، املركبات 
املركبات  مكابح  قطع   ، ال�سيارات  ملقاعد  المان  احزمة   ، النارية  الدراجات  مقاعد  اغطية   ، الهوائية  الدراجات  مقاعد  اغطية   ،
 ، املركبات  عجالت  اطارات   ، لالطارات  براغي   ، الطارات  ق�سبان   ، لل�سيارات  الزلجات  حامالت   ، للمركبات  ال�سدمات  ممت�سات   ،
 ، الدوارة(  )الحزمة  للمركبات  اخلارجية  ال�سطح   ، الطارات  لتلبي�س  اخلارجية  ال�سطح   ، املركبات  لعجالت  ال�سلبة  الطارات 
، الطارات التي ل  ، الطارات التي ل حتتوي على انابيب داخلية للدراجات الهوائية  ال�سطح اخلارجية للمركبات ) اجلرارات( 

حتتوي على انابيب داخلية للدراجات النارية ، ال�سمامات لطارات املركبات ، اطارات عجالت املركبات . . وامل�سنفة بالفئه )12(

)�سوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت اإنك(

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/7م(.  وبتاريخ:  برقم)95096(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: توفري معلومات عن الأر�ساد اجلويه؛ ت�سميم اأجهزة لألعاب الفيديو املنزليه؛ خدمات الت�سميم؛ حتويل البيانات من 
باألعاب  التحكم اخلا�سه  املتعلق بوحدات  النظام  اأمني حلماية  برامج  تاأجري  برامج احلا�سوب؛  ن�سخ  اإلكرتونيه؛  ماديه اىل  و�سائط 
الفيديو املنزلية امل�ستخدمة مع التلفزيون وامل�سجلة على اأ�سرطة مغناطي�سية اأو اأقرا�س مدجمه اأو اأقرا�س فيديو رقميه اأو اأقرا�س 
لغر�س  التلفزيون  مع  امل�ستخدمة  الفيديو  األعاب  باأجهزة  املتعلقه  لالآخرين  الفيديو  األعاب  برجميات  برجمة  خدمات  ب�سرية؛ 
الإ�ستخدام بالعمل التجاري والإ�ستخدام ال�سخ�سي؛ برجمة احلا�سوب؛ خدمات توفري املعلومات املتعلقه بربجمة احلا�سوب لغر�س 
حماية اأمن �سبكات احلا�سوب وحماية النظام من اأي دخول غري م�سّرح به؛ تاأجري اأجهزة القيا�س؛ تاأجري خادمات ال�سبكة؛ تاأجري 
ذاكرة خلادمات ال�سبكة لإدخال مفكرات وجداول زمنيه تخ�س اأفراد و�سركات ولتخزين بيانات اإلكرتونيه؛ تاأجري ذاكرة خلادمات 
ال�سبكة؛ تاأجري اأجهزة حا�سوب؛ تاأجري برامج حا�سوب؛ حتميل برجميات حا�سوب؛ توفري اإ�ستخدام موؤقت لربجميات حا�سوب مبا�سرة 
لالألعاب  املن�سات  الإنرتنت؛ توفري  �سبكة  للتنزيل؛ توفري برجميات خدميه؛ توفري من�سات خدميه؛ تفعيل من�سات على  غري قابله 
على هيئة برجميات خدميه. . وامل�سنفة بالفئه )42( مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم ال�سبقية:  79258  تاريخ ال�سبقية:  

2020/1/27  بلد ال�سبقية:  جاميكا 
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)عبد الرحمن حم�سن حممد احلا�سل( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95395( وبتاريخ: )2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
لنب   ، تونا  �سمك   ، ال�سمك  من  معدة  غذائية  منتجات   ، )غريحي(  �سمك   ، حمفوظ  �سمك   ، مملح  �سمك   ، معلب  �سمك  على:  العالمة 
رائب )زبادي (، ق�سدة خمفوقة ، معجون بندورة ، ع�سري بندورة للطبخ ، توفو )فول �سويا خممر ( ، م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة 
،م�ستح�سرات �سوربة اخل�سروات ، زيت �سم�سم ، �سلطات خ�سروات ، خملل امللفوف ، زبيب ، حلوم دواجن غري حية ، بروتني لال�ستهالك 
الب�سري ، فول �سوداين حم�سر ، رقائق بطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، خملالت ، بلح البحر )غري حي ( ، حلوم معلبة ، منتجات احلليب 
، �سمن نباتي ، مربى فواكة ، ع�سري خ�سروات لطبخ ، خيار خملل ، مربى زجنبيل ، حم�س )معجونة احلم�س ( ، فواكة مغطاة بال�سكر 
، فواكة حمفوظة ، �سلطات فواكة ، دهن جوز الهند ، متور ، بي�س ، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز ، فواكة مغطاه بال�سكر 
، زبدة لب  ، زبدة الكاكاو  ، رقائق فواكة  ، ق�سدة )منتجات اللنب ( ، جوز هند جمفف  ، زيت ذرة  ، زيت جوز الهند  ، مركزات املرق 

ال�سوكولتة ،بقول حمفوظة ، زبدة . . وامل�سنفة بالفئه )29(

)معاذ عبداهلل عزي النوفاين(

 
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(.  وبتاريخ:  برقم)96026(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:  الرز ، النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
، ف�سار  ، رقائق ذره  ، العلكة  ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية ،كراميل )حلوى(  ،ال�سل�سة  ،التوابل  امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات 
)حب الذرة(، رقائق �سوفان،كات�سب،مايونيز ،دب�س للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم ، منكهات ، �سمع 
نحل ، دقيق ال�سعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب(، كاري)بهارات(، كا�سرتد، دب�س ال�سكر ، ذرة 
مطحونة ، ن�سا ، الي�سكرمي ، ال�سوكولته اخلام، �سطة ، خليط كيك ، حلوى ، بوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �سكاكر،الويفر ،م�سروبات 
ا�سا�سها �سوكولته ، ب�سكويت رقيق ه�س ، منتجات مغطى بال�سوكولته ، نعنع ، �سوكولته �سائل ، مليم فواكه ، فانيال )منكهة( ،جلكوز 

للطعام ، يان�سون جنمي، مهلبية . وامل�سنفة بالفئه )30(
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)اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو.، ليمتد(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)95187( وبتاريخ: )2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

�سبكة  عرب  املالية  املعامالت  وت�سوية  مقا�سة  العقارية،  ال�سوؤون  النقدية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات  على:  العالمة 

كمبيوتر عاملية، اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت واخلدمات املالية، خدمات بطاقات الئتمان واإعداد وحتويل الفواتري والدفعات، 

الدفعات  حتويل  لالآخرين،  الإلكرتونية  بالو�سائل  الأم��وال  حتويل  الأم��وال،  حتويل  خدمات  املالية،  للمعامالت  التاأمني  وتوفري 

لالآخرين عرب الإنرتنت، اخلدمات املالية يف طبيعة خدمات الفوترة والدفع، ترتيب واإدارة عقود الإيجار، تاأجري العقارات، تقييم 

العقارية، خدمات  الوكالت  العقارية، خدمات  الو�ساطة  العقاري،خدمات  العقاري، ال�ستثمار  التمويل  العقاري،  التقييم  العقارات، 

ا�ستئجار  )العقارات(،  املكاتب  ا�ستئجار  الإيجار،  جمع  ال�ست�سارية،  واخلدمات  العقارات  اإدارة  الإيجار،  خدمات  الإ�سكان،  وكالة 

ال�سقق وال�سكن، توفري املعلومات املالية عرب الإنرتنت، اإيداع اآمن واإ�سدار خدمات ق�سائم ال�سفر، ال�ستثمارات الراأ�سمالية، التقييم 

املايل )التاأمني، البنوك، العقارات(، اخلدمات املالية واإدارة الأ�سول، التاأمني واخلدمات املالية، اخلدمات املالية التي تقدمها و�سائل 

الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، ال�ست�سارات املالية واخلدمات ال�ست�سارية، اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت، اخلدمات امل�سرفية 

املقدمة عرب الإنرتنت من قواعد بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت، خدمات الو�ساطة يف الأوراق املالية، خدمات اأ�سعار الأوراق املالية، 

تداول الأ�سهم وال�سندات، التحليل املايل، خدمات بطاقة اخل�سم، خدمات بطاقة ال�سحن والتحقق من خدمات ال�سمان، اخلدمات 

امل�سرفية وح�سابات التوفري واخلدمات ال�ستثمارية، خدمات املقا�سة املالية، التحقق من الئتمان عرب �سبكة معلومات الكمبيوتر 

اخل�سم  خدمات  الإلكرتونية،  الفواتري  دفع  وخدمات  الإلكرتوين  الدفع  الإلكرتونية،  الئتمان  خماطر  اإدارة  خدمات  العاملية، 

والئتمان يف احل�سابات املالية، اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية، اإ�سدار بطاقات القيمة املخزنة وبطاقات ال�سحن وبطاقات اخل�سم، 

خدمات بطاقات الئتمان الهاتفية، خدمات املعلومات املتعلقة بالتمويل والتاأمني، املقدمة عرب الإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر 

اأو الإنرتنت، وكالة جلمع ر�سوم الغاز والكهرباء، تقييم التحف، تقييم اأعمال الفن، تقييم املجوهرات، تقييم ال�سيارات امل�ستعملة، 

توفري املعلومات ال�سريبية )اخلدمات املالية(،جمع الأموال اخلريية، تنظيم املجموعات اخلريية، ت�سيري املجموعات اخلريية، تاأجري 



177

الإنرتنت، ترتيب  الدفع عرب  الآيل، خدمات  ال�سراف  اآلت  اأو  النقد  ا�ستئجار موزعات  املعدنية،  النقود  واآلت عد  الورقية  النقود 

البنكي،  ال�سرف  خدمات  نقدي،  �سرف  خدمات  اإلكرتونيًا،  الأموال  حتويل  خدمات  توفري  الق�سائم،  اإ�سدار  البناء،  مل�ساريع  التمويل 

الإلكرتونية،  الو�سائل  توفرها  التي  اأعاله  املذكورة  اخلدمات  جل  الأم��وال،  حتويل  خدمات  الدفع،  م�سبقة  واأرقام  بطاقات  توفري 

اخلدمات ال�ست�سارية واملعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالتحويل الإلكرتوين لالأموال، خدمات حتويل العمالت الأجنبية، 

�سرف العمالت الأجنبية، تداول العمالت، تداول العمالت و�سم�سرة العملة و املعامالت املالية عرب البلوك�سني، توفري خدمات جمع 

التربعات اخلريية فيما يتعلق مبوازنة الكربون، الو�ساطة يف تعوي�سات الكربون، الرعاية املالية لربامج تعوي�س الكربون، متويل 

م�ساريع خف�س النبعاثات وال�ستثمار فيها، ال�ستثمار يف برامج وم�ساريع تعوي�س الكربون، ال�ستثمار يف �سناديق خف�س النبعاثات، 

تقدمي القرو�س، تقدمي قرو�س موؤقتة، اخلدمات ال�ست�سارية واملعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله. . 

وامل�سنفة بالفئه )36( مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم ال�سبقية:  305178575  تاريخ ال�سبقية:  2020/1/22  بلد ال�سبقية:  

هونغ كونغ

)ريكيت بنكايزر اربيا م.م.ج .(

 
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(.  وبتاريخ:  برقم)94877(  الطلب  قبول  مت  وقد 
مبيدات   ، وال��ذاذات  ال�سوائل  ذلك  يف  مبا   ، للبكترييا  م�ساد  وم�ستح�سرات  ومعقمات  ،مطهرات  �سحية  م�ستح�سرات  على:  العالمة 
 ، ، مناديل تعقيم مبللة  للبكترييا  او م�ستح�سرات م�سادة  ، مناديل مبللة م�سربة مب�ستح�سرات مطهرة  ، مبيدات فطريات  جراثيم 
مناديل مبللة م�سربة مب�ستح�سرات تعقيم ، مناديل مبللة مب�ستح�سرات طبية ، معقمات لغ�سيل املالب�س ، م�ستح�سرات تعقيم لغايات 
طبية ، ل�سقات طبية ، م�ستح�سرات لنعا�س وتنقية وازالة الروائح الكريهة وتعقيم الهواء ، مواد تواليب طبية ، مواد تواليب م�سادة 
للبكترييا ، م�ستح�سرات طبية للعناية بال�سعر والب�سرة ، �سابون ومنظفات طبية للب�سرة ، �سابون ومنظفات للب�سرة م�سادة للبكترييا 
، م�ستح�سرات تعقيم الب�سرة ، معقمات لليدين ، �سابون �سائل وغ�سولت لليدين ، �سابون وغ�سول لليدين يف �سكل جل او رغوة ، جل 
الدو�س واحلمام الطبي ، غ�سولت اجل�سم الطبية ، �سامبو وبل�سم طبي لل�سعر واجل�سم ، م�سحوق الطلق الطبي ، الل�سقات وال�سمادات 

لالغرا�س الطبية ، مواد ح�سو ال�سنان ، �سناديق ال�سعافات الولية معباأة .. وامل�سنفة بالفئه )5( 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95187(
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)�سوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت اإنك(

 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/7م(.  وبتاريخ:  برقم)95108(  الطلب  قبول  مت  وقد 

األعاب الفيديو ل�سالت الألعاب؛  األعاب الفيديو امل�سجلة؛ برامج  األعاب الفيديو قابلة للتنزيل؛ برجميات  العالمة على: برجميات 

برامج حا�سوب واألعاب فيديو قابلة للتنزيل اأو التثبيت لأجهزة األعاب الفيديو اخلا�سة ب�سالت الألعاب؛ بيانات �سور اإ�سافية قابلة 

�سا�سات  ذات  يدوية  لألعاب  بطاريات  الألعاب؛  ب�سالت  اخلا�سة  الفيديو  األعاب  لأجهزة  ر�سومات  على  حتتوي  التثبيت  اأو  للتنزيل 

البلورات ال�سائلة، بطاريات لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية؛ بطاريات الأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ بطاريات؛ �سماعات 

يف  امل�ستخدمة  الب�سرية  الأقرا�س  م�سغالت  عد�سات  لتنظيف  تنظيف  اأقرا�س  املحمولة؛  احلا�سوبية  الطرفية  لالأجهزة  ل�سلكية 

اأجهزة احلا�سوب وم�سجالت الفيديو الرقمية؛ �سماعات اأذن؛ مكربات ال�سوت؛ اأنظمة امل�سارح املنزلية التي حتتوي على م�ستقبالت 

الفيديو؛ كامريات  ال�سوت؛ م�سجالت  اأقرا�س فيديو رقمية وم�سخمات �سوت ومكربات �سوت؛ م�سجالت  التلفزيون واأجهزة ت�سغيل 

لالأجهزة  الراأ�س  �سماعات  ُبعد؛  عن  الإت�سال  لأجهزة  ميكروفونات  الراأ�س؛  �سماعات  املودم؛  اأجهزة  التلفزيون؛  م�ستقبالت  رقمية؛ 

الذكية؛  الهواتف  املحمولة؛  للهواتف  �سيور  املحمولة؛  احلا�سوبية  الطرفية  لالأجهزة  ميكروفونات  املحمولة؛  احلا�سوبية  الطرفية 

اأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  الب�سرية؛  الأقرا�س  م�سجالت  الب�سرية؛  الأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  اإ�ستقبال؛  اأجهزة  املحمولة؛  الهواتف 

فيديو رقمية؛ م�سجالت اأقرا�س فيديو رقمية؛ اأجهزة ت�سغيل اأقرا�س مدجمة؛ م�سجالت اأقرا�س مدجمة؛ اأجهزة مالحة للمركبات، 

وحتديدًا حا�سوب طبلوين؛ مكثفات كهربائية لأجهزة الإت�سال عن ُبعد؛ اأجهزة موالفة م�ستقبله للبث التلفزيوين؛ كامريات الويب؛ 

كامريات الفيديو؛ كامريات وحدات التحكم لألعاب الفيديو؛ �سا�سات فيديو حتمل على الراأ�س؛ �سماعات الواقع الإفرتا�سي مزودة 

ب�سا�سة جمهزة لالإ�ستخدام يف األعاب الفيديو؛ جم�سات احلركة ولوازم كامريات ل�سماعات الواقع الإفرتا�سي املزودة ب�سا�سة جمهزة 

لالإ�ستخدام يف األعاب الفيديو؛ نظارات ثالثية الأبعاد معدة لالإ�ستخدام مع �سا�سات التلفزيون؛ اأجهزة عر�س ثالثية الأبعاد، وحتديدًا 
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�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95108(

حا�سوبية  و�سا�سات  الأبعاد  ثالثية  ال�سائلة  البلورات  و�سا�سات  الأبعاد  ثالثية  فيديو  و�سا�سات  الأبعاد  ثالثية  تلفزيون  �سا�سات 

ون�سخ  ت�سجيل  اأجهزة  فيديو؛  م�سجالت  رقمية؛  فيديو  م�سجالت  فيديو؛  �سا�سات  الأطفال؛  ملراقبة  فيديو  �سا�سات  الأبعاد؛  ثالثية 

الفيديو؛ اأجهزة ت�سغيل وت�سجيل فيديو م�سرتكه؛ اأجهزة ت�سغيل وت�سجيل ال�سوت رقمية؛ اأجهزة ت�سغيل وت�سجيل فيديو رقمية؛ 

الأغ�سية  املزودة برتانز�ستور  ال�سائلة  البلورات  ل�سا�سات  األواح  الراأ�س؛  �سا�سات فيديو حتمل على  الفيديو؛  اأقرا�س  اأجهزة ت�سغيل 

ومكربات  �سوت  م�سخمات  وحتديدًا  اإ�ستهالكية،  اإلكرتونية  منتجات  ال�سائلة؛  البلورات  �سا�سات  مع  تتالئم  واقية  اأغلفة  الرقيقة؛ 

�سوت وم�ستقبالت �سوت وكبالت ومو�سالت كهربائية لل�سوت وملكربات ال�سوت؛ برامج األعاب فيديو واألعاب حا�سوب قابلة للتنزيل عرب 

الأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب؛ بطاقات ذاكرة ت�ستخدم ح�سريًا لدى الألعاب اليدوية 

اأجهزة  املحمولة؛  احلا�سوبية  الطرفية  الأجهزة  عرب  للتنزيل  القابلة  الإلكرتونية  لالألعاب  برامج  ال�سائلة؛  البلورات  �سا�سات  ذات 

طرفية حا�سوبية حممولة؛ لوحات مفاتيح لالأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ فاأرة لالأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ 

بطاقات ذاكرة لالأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ اأجهزة حتكم عن ُبعد لالأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ اأجهزة �سحن 

البطاريات لالأجهزة الطرفية احلا�سوبية املحمولة؛ اأجهزة اإلكرتونية ل�سحن اأجهزة التحكم لوحدات التحكم باألعاب الفيديو؛ برامج 

األعاب قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة؛ برامج لألعاب حا�سوب؛ بطاقات ذاكرة خا�سة بوحدات التحكم لألعاب الفيديو املنزلية 

اإلكرتونية للب�سائع؛ امل�ساعدات ال�سخ�سية الرقمية؛ لوحات مل�س لأجهزة  امل�ستخدمة مع التلفزيون؛ فاأرة ب�سرية؛ بطاقات بيانية 

احلا�سوب؛ اأجهزة حا�سوب لوحية؛ برامج لت�سغيل احلا�سوب؛ برامج لألعاب حا�سوب قابلة للتنزيل اأو التثبيت؛ برامج األعاب حا�سوب 

عرب  التثبيت  اأو  للتنزيل  قابلة  فيديو  واألعاب  حا�سوب  األعاب  برامج  املحمولة؛  للهواتف  التثبيت  اأو  للتنزيل  قابلة  فيديو  واألعاب 

امل�ساعدات ال�سخ�سية الرقمية؛ برامج األعاب للهواتف املحمولة؛ قارئات الكتب الإلكرتونية؛ برامج األعاب خا�سة بوحدات التحكم 

لألعاب الفيديو املنزلية امل�ستخدمة مع التلفزيون؛ �سماعات اأذن لآلت األعاب الفيديو املنزلية؛ �سماعات راأ�س معدة خ�سي�سًا لآلت 

األعاب الفيديو املنزلية؛ ميكروفونات معدة خ�سي�سًا لآلت األعاب الفيديو املنزلية؛ فاأرة معدة خ�سي�سًا لآلت األعاب الفيديو املنزلية؛ 

كامريات الويب معدة خ�سي�سًا لآلت األعاب الفيديو املنزلية؛ ميكروفونات معدة خ�سي�سًا لالإ�ستخدام مع الألعاب اليدوية ذات �سا�سات 

البلورات ال�سائلة؛ لوحات مفاتيح معدة خ�سي�سًا لالإ�ستخدام مع الألعاب اليدوية ذات �سا�سات البلورات ال�سائلة؛ فاأرة حا�سوب معدة 

الفيديو  األعاب  اآلت  �سحن  لأجهزة  كهربائية  مو�سالت  ال�سائلة؛  البلورات  �سا�سات  ذات  اليدوية  الألعاب  مع  لالإ�ستخدام  خ�سي�سًا 

املنزلية؛ لوحات مفاتيح معدة خ�سي�سًا لآلت األعاب الفيديو املنزلية؛ برجميات األعاب خا�سة باألعاب يدوية ذات �سا�سات البلورات 

األعاب الفيديو املنزلية؛ بيانات �سور اإ�سافية قابلة  اأو التثبيت لآلت  األعاب حا�سوب واألعاب فيديو قابلة للتنزيل  ال�سائلة؛ برامج 
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للتنزيل اأو التثبيت حتتوي على ر�سومات لآلت األعاب الفيديو املنزلية؛ برامج األعاب حا�سوب واألعاب فيديو قابلة للتنزيل اأو التثبيت 

التثبيت حتتوي على ر�سومات خا�سة  اأو  للتنزيل  اإ�سافية قابلة  ال�سائلة؛ بيانات �سور  البلورات  باألعاب يدوية ذات �سا�سات  خا�سة 

باألعاب يدوية ذات �سا�سات البلورات ال�سائلة؛ ملفات �سور قابلة للتنزيل؛ اأقرا�س فيديو واأ�سرطة فيديو م�سجلة التي تتميز بالرتفيه 

على هيئة املغامرة واحلركة والدراما والكوميديا والرومان�سية واخليال العلمي والرعب والبولي�سية؛ م�سجالت فيديو قابلة للتنزيل؛ 

اأقرا�س مدجمة �سمعية م�سجلة م�سبقًا تعر�س املو�سيقى؛ اإ�سطوانات فونوغرافية تعر�س املو�سيقى؛ ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل 

عرب الإنرتنت؛ م�سجالت �سوت مو�سيقية قابلة للتنزيل؛ نغمات رنات للهواتف املحمولة قابلة للتنزيل؛ نغمات رنات و�سور ومو�سيقى 

قابلة للتنزيل عرب �سبكة حا�سوب عاملية واأجهزة ل�سلكية؛ نغمات رنات و�سور للهواتف املحمولة قابلة للتنزيل؛ من�سورات اإلكرتونية 

األعاب ومو�سيقى واأفالم فيديو.  األعاب الفيديو وبرجميات  قابلة للتنزيل على هيئة كتب وكتب الدليل وجمالت و�سحف يف جمال 

وامل�سنفة بالفئه )9( مع املطالبة بحق ال�سبقية : رقم ال�سبقية:  79258  تاريخ ال�سبقية:  2020/1/27  ب���ل���د ال���س��ب��ق��ي��ة:  

جاميكا 

)كيا موتورز كوربوي�سن(

وقد مت قبول الطلب برقم)95363( وبتاريخ: )2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: خدمات البيع باملزاد العلني ، خدمات الدعاية والعالن ، اخلدمات ال�سكرتارية ، خدمات الوظائف املكتبية ، توفري 
العمال التجارية ومعلومات الت�سويق ، خدمات تنظيم املعار�س للغايات التجارية / الرتويجية وللغايات الدعائية ، خدمات عر�س 
الب�سائع ، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، خدمات البيع باجلملة لل�سيارات ، خدمات البيع بالتجزئة لل�سيارات ، خدمات البيع 
بالتجزئة لقطع واك�س�سوارات ال�سيارات ، خدمات البيع باجلملة لقطع واك�س�سوارات ال�سيارات ، خدمات تاجري الت البيع بالقطع 
النقدية ، خدمات و�ساطة العمال التي تتعلق بالطلبات الربيدية من خالل الت�سالت بعيدة املدى ، خدمات تنظيم ال�سرتاكات يف 
العالم املعلوماتي ، خدمات جتميع املعلوات يف قواعد بيانة حا�سوبية ، خدمات البيع بالتجزئة لل�سيارات امل�ستعملة ، خدمات البيع 
باجلملة لل�سيارات امل�ستعملة ، خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالوظائف ، خدمات ترويج ىاملبيعات لالخرين .. وامل�سنفة بالفئه 

)35(

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )95108(
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)فيفو موبايل كوميونيكي�سن كو.، ليمتد(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)95273( وبتاريخ: )2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

العالمة على: اأجهزة الت�سالت يف �سكل جموهرات؛ التطبيقات الربجمية القابلة للتنزيل للهواتف النقالة؛ طرفيات �سا�سات اللم�س 

التفاعلية؛ النظارات الذكية؛ ال�ساعات الذكية؛ اأقالم �سا�سات اللم�س؛ اأجهزة حا�سوبية قابلة لالرتداء؛ اأجهزة التعرف على الوجه؛ 

اأدوات مالحية؛ اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛ ا�سرطة الهواتف اخللوية؛ اأجهزة متعقب 

الأن�سطة القابلة لالرتداء؛ اغلفة الهواتف اخللوية؛ حقائب الهواتف اخللوية؛ ا�سرطة واقية خم�س�سة ل�سا�سات الهواتف النقالة؛ 

الهواتف الذكية القابلة لالرتداء؛ القوائم املخ�س�سة للهواتف النقالة؛ كبائن مكربات ال�سوت؛ مكربات ال�سوت الال�سلكية؛ �سماعات 

ال�سلفي  الرا�س؛ �سماعات الرا�س الال�سلكية؛ �سماعات الذن للهواتف اخللوية؛ �سماعات الرا�س الال�سلكية للهواتف الذكية؛ ع�سي 

التيار  حمولت  اخللوية؛  للهواتف  بي  ا�س  يو  كابالت  بي؛  ا�س  يو  كابالت  �سيلفي؛  عد�سات  الذكية؛  الهواتف  كملحقات  امل�ستخدمة 

الهواتف  بطاريات  �سواحن  ل�سلكية؛  �سواحن  لل�سحن؛  القابلة  البطاريات  البطاريات؛  �سواحن  الكهربائية؛  البطاريات  الكهربائي؛ 

الذكاء  ذات  الرا�س  �سماعات  ال�سطناعي؛  الذكاء  ذات  الذن  �سماعات  الذكية؛  الرا�س  �سماعات  الذكية؛  الذن  �سماعات  النقالة؛ 

ال�سطناعي؛ نظارات الواقع املعزز؛ �سماعات الواقع املعزز التي تو�سع على الرا�س؛ �سا�سات الواقع املعزز التي تو�سع على الرا�س؛ 

نظارات الواقع الفرتا�سي؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ اأجزاء واأجهزة الواقع الفرتا�سي؛ برجميات الواقع الفرتا�سي واملعزز؛ 

مكربات ال�سوت الذكية؛ مكربات ال�سوت ذات الذكاء ال�سطناعي؛ اأجهزة التلفزيون الذكية؛ �سا�سات عر�س للهواتف النقالة؛ قوائم 

الهواتف النقالة ل�ستخدامها يف املركبات؛ خازنات كهرباء؛ ا�ساور ذكية؛ ميازين دهون اجل�سم؛ ميازين ذات حملالت لكتلة اجل�سم؛ 

رقاقات )دارات متكاملة(؛ رقاقات الكرتونية؛ حمفظات الكرتونية قابلة للتنزيل؛ كمبيوترات لوحية.. وامل�سنفة بالفئه )9(


