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)�إم	تي	�إن	جروب	مانيجمينت	�سرفي�سيز	)	بروبرييتاري	(	ليميتد(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/15م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)90939(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
برجميات	 حا�س�ب؛	 برجميات	 ؛	 حا�س�ب	 و�أجهزة	 حا�سبة	 �آالت	 ذلك	 يف	 مبا	 	، �لبيانات	 معاجلة	 معد�ت	 على:	 �لعالمة	 وت��سع	
ت�ساب�ت	للحا�س�ب	)	برنامج	��سرتجاع	من	قاعدة	بيانات	عالئقية	من	�ل�س�ر(	؛	برجميات	�ت�ساالت	لت�فري	�ل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	
وو�سع	 �حل�سابات	 وجتميع	 	، و�لتخطيط	 �ملالية	 لللالإد�رة	 حا�س�ب	 برجميات	 ؛	 �لنقالة	 لله��تف	 حا�س�ب	 تطبيقات	 برجميات	 ؛	
�مليز�نية	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	�لكهربائية	و�الإلكرتونية	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�ت�ساالت	�لبيانات	،	مبا	يف	
ذلك	�الأجهزة	�الإلكرتونية	�ملح�لة	لل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	ال�سلكًيا	؛	�جهزة	لت�سجيل	�أو	�إر�سال	�أو	ن�سخ	�ل�س�ت	�أو	�ل�س�ر	؛	�أجهزة	
و�أدو�ت	ملعاجلة	و�إر�سال	وتخزين	وت�سجيل	و�إ�ستقبال	و�إ�سرتجاع	�لبيانات	و�لتي	تك�ن	يف	�سكل	بيانات	م�سفرة	�أو	ن�س��ص	�أو	�س�ر	
تخطيطية	�أو	فيدي�	�أو	مزيج	من	هذه	�الأ�سكال	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	ومعد�ت	معاجلة	�ل�س�ر؛	منتجات	�الت�ساالت	عن	بعد	،	مبا	يف	ذلك	
؛	�أجهزة	�مل�دم؛	بطاقات	 ؛	�أجهزة	ت�جيه	)	ر�وتر(	 �أنظمة	�الت�ساالت	�لال�سلكية	 �أجهزة	�لتحكم	يف	�حلا�س�ب	ال�ستخد�مها	يف	
بطاقات	 ؛	 و�ل�س�ت	 و�ل�س�ر	 و�لبيانات	 �ملعل�مات	 لتخزين	 ؛و�سائط	 �الأبعاد	 ثالثية	 �س�ر	 ذكية؛	 بطاقات	 ؛	 مغناطي�سيا	 م�سفرة	
تعريفية	 بطاقات	 ؛	 �ملتكاملة	 �لد�ر�ت	 بطاقات	 م�سغرة؛	 معاجلات	 على	 بطاقات	حتت�ي	 ؛	 م�سبقا	 وم�سجلة	 فارغة	 مغناطي�سية	
�إلكرتونية	؛	بطاقات	هاتفية	؛	بطاقات	�إئتمان	هاتفية	؛	بطاقات	�إئتمان؛	بطاقات	مدين؛	حامالت	بيانات	مغناطي�سية	ورقمية	
وب�سرية	،	و�سائط	ت�سجيل	وتخزين	)فارغة	وم�سجلة	م�سبقا(	؛	�أقر��ص	ت�سجيل	؛�أقر��ص	مدجمة	؛	�أقر��ص	�لفيدي�	�لرقمية	)	
دي	يف	دي(	وو�سائط	ت�سجيل	رقمية	�أخرى	؛	و�سائط	مقروءة	�آليا؛	فيدي�هات	رقمية	وبيانات	)قابلة	للتنزيل(	ت�فر	من	قاعدة	
؛	 �ل�سناعية	 �الأقمار	 و�إر�سال	عرب	 ��ستقبال	 و�أدو�ت	 �أجهزة	 �ل�سخ�سية؛	 �لرقمية	 �مل�ساعد�ت	 ؛	 �الإنرتنت	 من	 �أو	 بيانات	حا�س�ب	
�أجهزة	لتنزيل	�ل�س�ت	و�لفيدي�	و�لبيانات	من	�الإنرتنت	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�لتلفاز	؛	مر�سالت	وم�ستقبالت	�لبث	عرب	�لر�دي�	و�لتلفاز	
؛	�أجهزة	لل��س�ل	للبث	�أو	للرب�مج	�ملر�سلة	؛	د�ر�ت	�إلكرتونية	حتمل	بيانات	مربجمة	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�لكرتونية	و�جهزة	و�دو�ت	
ه��تف	 ؛	 نقالة	 ه��تف	 ؛	 ه��تف	 ؛	 �لعاملية	 �مل��قع	 �أنظمة	حتديد	 فيها	 مبا	 �ل�سناعية	 عرب�الأقمار	 مالحية	 و	 �مل��قع	 حتديد	
ال�سلكية	؛	ل��زم	�له��تف	،	مبا	يف	ذلك	�أ�سالك	وبطاريات	�لهاتف	؛	منتجات	�إلكرتونية	،	مبا	يف	ذلك	م�ستقبالت	�ل�س�ر	�لرقمية	
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؛	قارنات	�الت�ساالت	عن	بعد؛	ق��ب�ص	معيارية	لالإت�ساالت	عن	بعد	؛	�أجهزة	بث	و�إ�ستقبال	؛	�أجهزة	ال�سلكية	للبث	و�الإ�ستقبال	
�الأذن	 �سماعات	 ؛	 �لال�سلكية	 �له��تف	 ؛	 ؛	ه��تف	�النرتنت	 �لهاتف	 �لرد	على	 �أجهزة	 ؛	 �مل�ؤمتر�ت	عن	بعد	 لعقد	 ؛	�جهزة	هاتف	
و�له��ئيات	لله��تف	�لال�سلكية	و�له��تف	بدون	��سالك	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�إت�ساالت	لل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	�لال�سلكي	و�إن�سيابية	
�لتدفق	على	�خلط	�ملبا�سر	؛	�أجهزة	غري	يدوية	له��تف	�ل�سيار�ت	و�له��تف	�لنقالة	؛	حامالت	�أطقم	يد	�له��تف	د�خل	�ل�سيارة	
؛	حافظات	لله��تف	�لنقالة	؛	�الأجز�ء	و�لل��زم	�لتي	تقع	يف	�لفئة	9	لل�سلع	�ملذك�رة	�آنفا	؛�الأجهزة	و�الأدو�ت	�لعلمية	و�ملالحية	
و�مل�ساحية	و�أجهزة	و�أدو�ت	�لت�س�ير	�لف�ت�غر�يف	و�ل�سينمائي	و�الأجهزة	و�الأدو�ت	�لب�سرية	و�أجهزة	و�أدو�ت	�ل�زن	و�لقيا�ص	
�لتحكم	يف	 �أو	 �أوتنظيم	 �أوتكثيف	 �أو	حت�يل	 �أو	فتح	 ل��سل	 و�أدو�ت	 �أجهزة	 ؛	 و�لتعليم	 و�ملر�قبة	)�الإ�سر�ف(	و�الإنقاذ	 و�الإ�سارة	

�لطاقة	�لكهربائية	؛	�آليات	لالأجهزة	�لتي	تعمل	بقطع	�لنقد	؛	�أجهزة	�إخماد	�لنري�ن	..	و�مل�سنفة	بالفئه	)9(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	�لعالمة	�لتجارية	رقم	)90939(

)ج�لي��ص	بل�م	جي	�م	بي	�ت�ص(		

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/7/17م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91469(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
�لعاملة	 �ملز�ليج	 تركيبات	 �الأدر�ج؛	 مز�لج	 �الأثللاث؛	 ف�ساالت	 وخ�س��سًا	 �لف�ساالت؛	 �الأثللاث؛	 تركيبات	 على:	 �لعالمة	 وت��سع	
باللم�ص؛	�لرتكيبات	لتثبيت	�ل��جهات	�الأمامية	لالأدر�ج؛	�لرتكيبات	للقطع	�لد�خلية	للخز�ئن	�لتي	من	�ملمكن	�سحبها	�إىل	�خلارج؛	
�لرتكيبات	لالأدر�ج	�ل�سفلية	لالأثاث؛	�الأذرع	�لقابلة	للتعديل؛	�لرتكيبات	لالأب��ب	�ملنزلقة؛	�مل�جهات	لالأب��ب	�ملنزلقة؛	�لرتكيبات	
�لرتكيبات	 �ملنزلقه؛	 للطي	 �لقابله	 لالب��ب	 �لت�جيهات	 �ملنزلقة؛	 للطي	 �لقابلة	 لالأب��ب	 �لرتكيبات	 للطي؛	 �لقابلة	 لالأب��ب	
لالأدو�ت	�ملنزلية	وخ�س��سًا	خز�ئن	�لتربيد	وم��قد	�لطهي	وغ�ساالت	�ل�سح�ن	و�ملجففات؛	�لرتكيبات	ل��جهات	�الأثاث	�ملتحركة؛	
و�ل��سالت	 �لرب�غي	 وخ�س��سًا	 �ملعدنية	 �لقطع	 للف���سل؛	 �مل�جهات	 �ملتحركة؛	 �الأثاث	 ل��جهات	 للف���سل؛�مل�جهات	 �لرتكيبات	
�لد�خلية	 وللقطع	 و�لف���سل	 �ملتحركة	 �الأثللاث	 وو�جهات	 لللالأدر�ج	 وخ�س��سًا	 �الإغللالق	 �أجهزة	 �الأوتللاد؛	 و�لرب�غي؛	 و�مل�سامري	
للخز�ئن	�لتي	من	�ملمكن	�سحبها	�إىل	�خلارج	و�الأدر�ج	�ل�سفلية	لالأثاث	و�أب��ب	�خلز�ئن	و�أب��ب	�الأثاث؛	و�أق���ص	�لدعم	لتجميع	
�الأثاث	وقطع	�الأثاث؛	حماالت	�خلز�ئن؛	�الأقفال؛	وحد�ت	�لدفع	للذرع	�لقابلة	للتعديل	�مليكانيكية	وخ�س��سًا	لالأدر�ج	�ل�سفلية	
لالأثاث	و�أب��ب	�خلز�ئن	وو�جهات	�الأثاث	�ملتحركة	و�لف���سل	و�الأدر�ج	وللقطع	�لد�خلية	للخز�ئن	�لتي	من	�ملمكن	�سحبها	�إىل	

�خلارج	والأب��ب	�الثاث؛	جميع	�لب�سائع	�ملذك�رة	بالكامل	�أو	ب�سكل	رئي�سي	من	�ملعدن..	و�مل�سنفة	بالفئه	)6(	
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)فري�ري	��ص.	بيه.	�يه.(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/2/12م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)88940(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	خدمات	�لبيع	بالتجزئة	و�لبيع	باجلملة	�ملقدمة	�أي�سًا	على	�الإنرتنت	الألعاب	�لفيدي�	وبرجميات	�الألعاب	

�الإلكرتونية	و�لنظار�ت	�لطبية	و�لنظار�ت	�لذكية	وقطعها	وم�ستلزماتها	و�خل�ذ	�ل��قية	و�خل�ذ	�لريا�سية	و�ملالب�ص	�ل��قية	

و�ألب�سة	�لقدم	�ل��قية	و�له��تف	�لنقالة	و�له��تف	�لذكية	وتركيباتها	و�حلافظات	�ملعدة	خ�سي�سًا	لتحت�ي	�لب�سائع	�ملذك�رة	

وتركيباتها	 وقطعها	 عم�ما	 و�ملركبات	 لل�سيار�ت	 �الإنرتنت	 على	 �أي�سًا	 �ملقدمة	 باجلملة	 و�لبيع	 بالتجزئة	 �لبيع	 خدمات	 �آنفا؛	

و�جلز�ء	�لهيكلية	لل�سيار�ت	وقطع	�لغيار	للمركبات	و�أجهزة	ومعد�ت	�ل�سالمة	للمركبات	وللم�سافرين	ولعربات	�الأطفال	وللعربات	

لل�ساعات	و�ساعات	 �أي�سًا	على	�الإنرتنت	 �ملقدمة	 �لبيع	بالتجزئة	و�لبيع	باجلملة	 �ملدف�عة	يدويا	وقطعها	وتركيباتها؛	خدمات	

�لزمن	بدقة	 وت�سجيل	 �ل�قت	 و�أدو�ت	قيا�ص	 �ملقلدة	 و�ملج�هر�ت	و�جل��هر	 بها	 �ملطلية	 �أو	 �لنفي�سة	 �ملعادن	 من	 و�لب�سائع	 �ليد	

�أي�سًا	 �لبيع	بالتجزئة	و�لبيع	باجلملة	�ملقدمة	 �آنفة	�لذكر؛	خدمات	 �لب�سائع	 وتركيباتها	و�حلافظات	�ملعدة	خ�سي�سًا	لتحت�ي	

على	�الإنرتنت	للقرطا�سية	و�مل�ستلزمات	�ملكتبية	و�حلقائب	و�لب�سائع	�مل�سن�عة	من	�جلل�د	�ملدب�غة	ومن	�جلل�د	�ملقلدة	و�ملالب�ص	

و�أغطية	 �لقدم	 و�ألب�سة	 �ملالب�ص	 و�أجز�ء	 �لر�أ�ص	 و�أغطية	 �لقدم	 و�ألب�سة	 �ملالب�ص	 و�إك�س�س��ر�ت	 �لر�أ�ص	 و�أغطية	 �لقدم	 و�ألب�سة	

�لر�أ�ص	و�ملالب�ص	�لريا�سية	و�لنماذج	�مل�سغرة	للمركبات	و�الألعاب	و�لدمى	و�أدو�ت	�للعب	و�أجهزة	�ألعاب	�لفيدي�	و�أدو�ت	�جلمباز	

و�لريا�سة	و�أدو�ت	�مل�سجعني	وللت�سلية؛خدمات	�لبيع	بالتجزئة	و�لبيع	باجلملة	�ملقدمة	�أي�سًا	على	�الإنرتنت	لت�سكيلة	من	�لب�سائع؛	

خدمات	منح	�المتياز	وحتديدً�	�خلدمات	�ملقدمة	ب���سطة	مانح	�المتياز	�أي	نقل	خربة	�لعمل	�أو	�خلربة	�لتنظيمية	و�مل�ساعدة	

يف	تط�ير	و�إد�رة	�مل�ؤ�س�سة	�لتجارية؛	خدمات	�مل�ساعدة	يف	تط�ير	و�إد�رة	�مل�ؤ�س�سات	�لتجارية	و�سال�سل	متاجر	�لبيع	بالتجزئة	

و�ملطاعم	و�ملقاهي	و�الأعمال	�الأخرى	�لتي	تقدم	�لطعام	و�ل�سر�ب؛	خدمات	��ست�سار�ت	�الأعمال	و�لتنظيم	فيما	يتعلق	بتاأ�سي�ص	
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خدمات	�لبيع	بالتجزئة	على	�الإنرتنت	و�إطالق	�أعمال	�لتجارة	للبيع	بالتجزئة	على	�الإنرتنت؛	خدمات	تنظيم	�ملعار�ص	�لتجارية	

للغايات	�لتجارية	�أو	�لدعائية؛	خدمات	ت�فري	دليل	�ملعل�مات	�لتجارية	على	�الإنرتنت	مع	غاية	�إعطاء	�مل�ستخدمني	الئحة	بتجار	

�ل�سيار�ت	ومتاجر	�لبيع	بالتجزئة	ومر�كز	�مل�ساعدة؛	خدمات	�مل�ساعدة	�لتجارية	ل�سر�ء	�ل�سيار�ت	�مل�ستعملة؛	خدمات	معل�مات	

�الأعمال؛	خدمات	�ملعل�مات	و�لن�سائح	�لتجارية	للم�ستهلكني	)متاجر	�لن�سائح	للم�ستهلكني(؛	خدمات	عر�ص	�لب�سائع	على	و�سائط	

�لب�سائع	 �لتجارية	لرتخي�ص	 �ل�س�ؤون	 ت�سيري	 �الإعالنية؛	خدمات	 �لن�س��ص	 ن�سر	 بالتجزئة؛	نخدمات	 �لبيع	 لغايات	 �الت�ساالت	

�إد�رة	�الأعمال	�لتجارية؛	خدمات	ت�سيري	�س�ؤون	�الأعمال	�لتجارية؛	 و�خلدمات	لالآخرين؛	خدمات	�لدعاية	و�الإعالن؛	خدمات	

خدمات	�الأعمال	�ملكتبية.	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)35(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	�لعالمة	�لتجارية	رقم	)88940(

)�سركة	م�غافريو	�إ�ص.بيه.�أيه.،(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/29م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91449(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
)�سماد(،	 �لكال�سي�م	 �سياناميد	 	، �سناعية	 الأغر��ص	 �لب�ريك	 �الأم�ني�م،	حم�ص	 �أمالح	 	، ن�سادرية	 �أمالح	 على:	 �لعالمة	 وت��سع	
و�حل�سائ�ص	 �ل�سارة	 و�الأع�ساب	 �لفطريات	 مبيد�ت	 عد�	 زر�عية	 كيماويات	 �لنباتات،	 ل�قاية	 كرب�ليني�م	 �لكال�سي�م،	 �أمالح	
و�حل�سر�ت	و�لطفيليات،	كيماويات	للغابات	عد�	مبيد�ت	�لفطريات	و�حل�سائ�ص	و�حل�سر�ت	و�لطفيليات	،	كل�ريد�ت	،	م�ستنبتات	
كائنات	ع�س�ية	دقيقة	بخالف	�مل�ستخدمة	لغايات	طبية	وبيطرية،	�أ�سمدة،	م�ستح�سر�ت	ت�سميد،	م��د	تر�سيح	)م��د	معدنية(،	
�لنباتات،	 لتنظيم	من�	 م�ستح�سر�ت	 �لفطريات،	غلي�سريد�ت،	 مبيد�ت	 �إىل	 �إ�سافات	كيميائية	 �لف��كه،	 ن�سج	 لت�سريع	 هرم�نات	
غ��ن�،	هرم�نات	لت�سريع	ن�سج	�لف��كه،	كيماويات	للب�ستنة	عد�	مبيد�ت	�لفطريات	و�حل�سائ�ص	و�حل�سر�ت	و�لطفيليات،	�إ�سافات	
كيميائية	�إىل	�ملبيد�ت	�حل�سرية،	�أمالح	�حلديد،	كل�ص	نيرتوجيني	)�سماد(،	كرب�نات	�ملغني�سي�م،	كل�ريد	�ملغني�سي�م،	م�ستنبتات	
�أك�سيد	�لنرتيك،	نيرتوجني،	 �أول	 كائنات	ع�س�ية	دقيقة	بخالف	�مل�ستخدمة	لغايات	طبية	وبيطرية،	نرت�ت،	حم�ص	�لنرتيك،	
�أ�سمدة	نيرتوجينية،	كل�ص	نيرتوجيني	)�سماد(،	خث	)�سماد(،	بريكل�ر�ت،	بريكربيتات،	حم�ص	�لبريكربيتيك،	ف�سفات	)�سماد(،	
ملح	 �لب�تا�سي�م،	 �أك�ساالت	 ثاين	 ب�تا�سي�م،	 ب�تا�ص،	 �لنباتات،	 من�	 لتنظيم	 م�ستح�سر�ت	 �لف�سف�ريك،	 حم�ص	 ف�سفاتيد�ت،	
�سخري،	ملح	�لن�سادر،	�أمالح	)م�ستح�سر�ت	كيميائية(،	�أمالح	)�أ�سمدة(،	طحالب	بحرية	)�أ�سمدة(،	�س�دي�م،	�أمالح	�ل�س�دي�م	

)م�ستح�سر�ت	كيميائية(،	كربيتات،	كربيتيد�ت،	�أحما�ص	�لكربيت�نيك..	و�مل�سنفة	بالفئه	)1(
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)�إم	تي	�إن	جروب	مانيجمينت	�سرفي�سيز	)	بروبرييتاري	(	ليميتد(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/15م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)90938(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	خدمات	�الت�ساالت	عن	بعد	؛	خدمات	�الت�ساالت	�لنقالة	و�لثابتة	وعرب	�الأقمار	�الإ�سطناعية	و�خلل�ية	

و�ملحم�لة	و�لال�سلكية	عن	بعد	؛	خدمات	�الت�ساالت	عن	بعد	،	مبا	يف	ذلك	،	خدمات	�لهاتف	�ملحم�ل	و�لربيد	�ل�س�تي	و�إر�سال	

�ملحم�ل	 للهاتف	 �لال�سلكية	 �الت�ساالت	 ،	مبا	يف	ذلك	خطط	خدمة	 �لال�سلكية	 �الت�ساالت	 ؛	خدمات	 �لبيانات	 و�إر�سال	 �لفاك�ص	

و�ر�سال	�لر�سائل	�الإلكرتونية	و�إر�سال	�لبيانات	؛	خدمات	�إر�سال	�لر�سائل	،	مبا	يف	ذلك	�إر�سال	و�إ�ستالم	و�إعادة	ت�جيه	�لر�سائل	يف	

�سكل	ن�ص	�أو	�س�ت	�أو	�س�ر	تخطيطية	�أو	فيدي�	�أو	مزيج	من	هذه	�الأ�سكال	؛	خدمات	�إر�سال	�لر�سائل	على	�خلط	�ملبا�سر	؛	خدمات	

؛	خدمات	ه��تف	 �لفيدي�	 �مل�ؤمتر�ت	عرب	 ؛	خدمات	عقد	 و�ل�س�ر	مب�ساعدة	�حلا�س�ب	 �لر�سائل	 �إر�سال	 ؛	 �مل�حدة	 ر�سائل	 �إر�سال	

�لفيدي�	،	خدمات	عقد	�مل�ؤمتر�ت	عن	بعد	،	خدمات	�ل�س�ت	عرب	بروت�ك�ل	�الإنرتنت	)	يف	�أو	�آي	بي	(	؛	خدمات	�ر�سال	�لر�سائل	

ت�فري	 ؛	 �لدفع	 م�سبقة	 �لهاتفي	 �الت�سال	 بطاقة	 ت�فر	عرب	 �لتي	 بعد	 �لهاتفية	عن	 �الت�ساالت	 ؛	خدمات	 �الإ�ستدعاء	 ب���سطة	

دقائق	م�سبقة	�لدفع	لال�ستخد�م	على	�له��تف	�لنقالة	؛	ت�فري	�الت�ساالت	�لهاتفية	وخدمات	�الت�سال	�لهاتفي	عرب	�الإنرتنت	

	، �إر�سال	�لر�سائل	ب���سطة	جهاز	�لند�ء	�لال�سلكي	)	�لبيجر(	،	حت�يل	�ملكاملات	 ؛	جمع	و�إر�سال	ر�سائل	�لهاتف	و�لهاتف	�لنقال،	

خدمات	�لرد	على	�لهاتف	و�لربيد	�الإلكرتوين	لالآخرين	؛	�إر�سال	وت��سيل	و��ستقبال	�ل�س�ت	و�لبيانات	و�ل�س�ر	؛	خدمات	�لرتقيم	

�ل�سخ�سية	؛	�إ�ستخد�م	و�إ�ستئجار	وتاأجري	�أجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	�لهاتفية	و�الت�ساالت	؛	�إعارة	�أجهزة	

و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	�لبديلة	؛	ت�فري	خدمات	�ل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	؛	خدمات	�الت�ساالت	عن	بعد	من	�أجل	

حتديد	م�قع	وتعقب	�الأ�سخا�ص	و�الأ�سياء	؛	تعقب	�لهاتف	�لنقال	عرب	�إ�سار�ت	�الأقمار	�ل�سناعية	؛	ت�فري	�ملعل�مات	�ملتعلقة	بل	

�لتي	 فيها	تلك	 ؛	ت�فري	خدمات	بروت�ك�ل	تطبيق	ال�سلكي	مبا	 و�الإت�ساالت	 بعد	 و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	 �أجهزة	 �لتي	حتدد	 �أو	

ت�ستخدم	قناة	�ت�ساالت	�آمنة	؛	ت�فري	�ملعل�مات	�ملتعلقة	بل	�أو	�لتي	حتدد	�أجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	؛	بث	

�ل�سبكات	 �أو	 �الإنرتنت	 �أو	 �حلا�س�ب	 بيانات	 بق��عد	 بعد	 �الإت�ساالت	عن	 ت��سيالت	 ت�فري	 ؛	 �لتلفاز	 �أو	 �الإذ�عة	 بر�مج	 �إر�سال	 �أو	
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)رولك�ص	��ص	�يه(
	

وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)90841(	وبتاريخ:	)2019/5/29م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
�ل�ساعات	 �سناعة	 وملل��د	 �ل�ساعات	 ومك�نات	 �ملع�سم	 و�ساعات	 �ليد	 �ساعات	 وحتديدً�	 �ل�ساعات	 و�سناعة	 �ل�ساعات	 على:	 �لعالمة	
�الأخرى	 �ل�قت	 قيا�ص	 و�أدو�ت	 �لكبرية	 و�ل�ساعات	 �أخرى	 فئات	 يف	 �ملت�سمنة	 غري	 �ل�ساعات	 �سناعة	 وم��د	 �ل�ساعات	 و�إك�س�س��ر�ت	
ووج�ه	 �ل�ساعات	 )و�سي�ر	 �ل�ساعات	 و�سناعة	 �ساعات	 م�سجلة(	 )م�ؤقتات	 كرون�غر�فات	 �لدقيقة(	 )�مل�ؤقتات	 و�لكرون�مرت�ت	
�ل�ساعات	�ملدرجة	)�سناعة	�ل�ساعات	�لكبرية	و�ل�ساعات(	و�ل�سناديق	وعلب	�لعر�ص	لل�ساعات	و�سناعة	�ل�ساعات	و�ملج�هر�ت	و�آليات	
حتريك	�ل�ساعات	و�لقطع	�ملتعلقة	بها؛	�ملج�هر�ت؛	�الأحجار	�لكرمية	و�الأحجار	�سبه	�لكرمية؛	�ملعادن	�لنفي�سة	و�سبائكها؛	دبابي�ص	

)جم�هر�ت(..	و�مل�سنفة	بالفئه	)14(

)�سركة	�منار	تريد	لال�ستري�د	و�لت�كيالت	�ملحدودة(	

�لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/7/1م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91178(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
خال�سات	 �لدو�جن،	 وحل�م	 و�ال�سماك	 �للح�م	 منتجات	 على:	 �لعالمة	 وت��سع	 �جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	

�للحم،	،	ت�نه،	هالم	)جيلي(	ومربيات	وف��كه	مطب�خة	بال�سكر،	بي�ص	،	�حلليب،	و�للنب	ومنتجات	�اللبان	،	�لزي�ت	و�لده�ن	�ملعدة	
لالأكل،	�الأغذية	�ملحف�ظة	،	و�ملخلالالت،	زيت	�لزيت�ن،	زيت�ن	حمف�ظ،	رقائق	ف��كه،	رقائق	�لبطاط،	بطاط�ص،	مت�ر،	زبيب،	معج�ن	
�لبندورة،	زبدة،	ف��كه	جممدة،	مربيات،	ع�سري	خ�سرو�ت	للطبخ،	منتجات	�حلليب	،	مك�سر�ت	حم�سرة،	ف�ل	�س�د�ين	حم�سر،	مهلبية،	
�س�ربات	،	ع�سري	بندور	للطبخ،	�الجبان	،	زيت	ج�ز	�لهند،	�سمن	نباتي،	�لبق�ليات	)ف�ل	– فا�س�ليا-	بازيليا	(	خ�خ،	�نانا�ص،	حم�ص،	
مربيات،	زبادي،	م�سروبات	،	ق�سطة،	لب	ف��كه،	زيت	نخيل	للطعام،	زيت	�لذرة	�ل�سفر�ء،	عد�ص	حمف�ظ،	مركز�ت	�ملرق،	كرمية	زبدة،	

زبدة	�لكاكاو،	ل�ز	مطح�ن	،	�سمك	معلب	،	ف��كه	معلبه،	�سردين،	زيت	�سم�سم	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)29(

�ملدخر�ت	 وبيانات	 و�ملدين	 �الإئتمان	 بطاقات	 معامالت	 لبيانات	 �لال�سلكي	 �الإلكرتوين	 �الإر�سال	 ت�فري	 ؛	 �الأخرى	 �الإلكرتونية	

بيانات	 وم��قع	 وب�سرية	 �سمعية	 م��قع	 �إىل	 �ل��س�ل	 ت�فري	 ؛	 عاملية	 حا�س�ب	 �سبكة	 عرب	 �لال�سلكية	 �الإلكرتونية	 و�ملدف�عات	

رقمية	من	قاعدة	بيانات	�أو	من	�الإنرتنت	�أو	من	�سبكة	�إلكرتونية	�أخرى	؛	تدفق	�مل��د	�ل�سمعية	و�لب�سرية	على	�الإنرتنت	؛	خدمات	

قاعدة	بيانات	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الت�ساالت	،	�لتي	تت�سمن	متكني	�مل�ستهلك	من	تنزيل	�ملحت�ى	�لرقمي	من	�ل�سبكة	و�خلادم	

�إىل	قاعدة	بيانات	فردية	؛	ت�فري	�ل��س�ل	�إىل	�لبنى	�لتحتية	لالت�ساالت	عن	بعد	مل�سغلني	�آخرين	؛	ت�فري	وتاأجري	وقت	�ل��س�ل	

لق��عد	بيانات	�حلا�س�ب	ول�حات	ن�سر�ت	�حلا�س�ب	و�سبكات	�حلا�س�ب	و�سبكات	�ت�ساالت	�حلا�س�ب	�لتفاعلية	؛	خدمات	�مل�س�رة	

و�ملعل�مات	و�ال�ست�سارة	�ملتعلقة	بجميع	ما	ذكر	�آنفا.	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)38(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	�لعالمة	�لتجارية	رقم	)90938(



115

)�إم	تي	�إن	جروب	مانيجمينت	�سرفي�سيز	)	بروبرييتاري	(	ليميتد(

	
�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/15م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)90975(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
برجميات	 حا�س�ب؛	 برجميات	 ؛	 حا�س�ب	 و�أجهزة	 حا�سبة	 �آالت	 ذلك	 يف	 مبا	 	، �لبيانات	 معاجلة	 معد�ت	 على:	 �لعالمة	 وت��سع	
ت�ساب�ت	للحا�س�ب	)	برنامج	��سرتجاع	من	قاعدة	بيانات	عالئقية	من	�ل�س�ر(	؛	برجميات	�ت�ساالت	لت�فري	�ل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	
وو�سع	 �حل�سابات	 وجتميع	 	، و�لتخطيط	 �ملالية	 لللالإد�رة	 حا�س�ب	 برجميات	 ؛	 �لنقالة	 لله��تف	 حا�س�ب	 تطبيقات	 برجميات	 ؛	
�مليز�نية	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	�لكهربائية	و�الإلكرتونية	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�ت�ساالت	�لبيانات	،	مبا	يف	
ذلك	�الأجهزة	�الإلكرتونية	�ملح�لة	لل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	ال�سلكًيا	؛	�جهزة	لت�سجيل	�أو	�إر�سال	�أو	ن�سخ	�ل�س�ت	�أو	�ل�س�ر	؛	�أجهزة	
و�أدو�ت	ملعاجلة	و�إر�سال	وتخزين	وت�سجيل	و�إ�ستقبال	و�إ�سرتجاع	�لبيانات	و�لتي	تك�ن	يف	�سكل	بيانات	م�سفرة	�أو	ن�س��ص	�أو	�س�ر	
تخطيطية	�أو	فيدي�	�أو	مزيج	من	هذه	�الأ�سكال	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	ومعد�ت	معاجلة	�ل�س�ر؛	منتجات	�الت�ساالت	عن	بعد	،	مبا	يف	ذلك	
؛	�أجهزة	�مل�دم؛	بطاقات	 ؛	�أجهزة	ت�جيه	)	ر�وتر(	 �أنظمة	�الت�ساالت	�لال�سلكية	 �أجهزة	�لتحكم	يف	�حلا�س�ب	ال�ستخد�مها	يف	
بطاقات	 ؛	 و�ل�س�ت	 و�ل�س�ر	 و�لبيانات	 �ملعل�مات	 لتخزين	 ؛و�سائط	 �الأبعاد	 ثالثية	 �س�ر	 ذكية؛	 بطاقات	 ؛	 مغناطي�سيا	 م�سفرة	
تعريفية	 بطاقات	 ؛	 �ملتكاملة	 �لد�ر�ت	 بطاقات	 م�سغرة؛	 معاجلات	 على	 بطاقات	حتت�ي	 ؛	 م�سبقا	 وم�سجلة	 فارغة	 مغناطي�سية	
�إلكرتونية	؛	بطاقات	هاتفية	؛	بطاقات	�إئتمان	هاتفية	؛	بطاقات	�إئتمان؛	بطاقات	مدين؛	حامالت	بيانات	مغناطي�سية	ورقمية	
وب�سرية	،	و�سائط	ت�سجيل	وتخزين	)فارغة	وم�سجلة	م�سبقا(	؛	�أقر��ص	ت�سجيل	؛�أقر��ص	مدجمة	؛	�أقر��ص	�لفيدي�	�لرقمية	)	
دي	يف	دي(	وو�سائط	ت�سجيل	رقمية	�أخرى	؛	و�سائط	مقروءة	�آليا؛	فيدي�هات	رقمية	وبيانات	)قابلة	للتنزيل(	ت�فر	من	قاعدة	
؛	 �ل�سناعية	 �الأقمار	 و�إر�سال	عرب	 ��ستقبال	 و�أدو�ت	 �أجهزة	 �ل�سخ�سية؛	 �لرقمية	 �مل�ساعد�ت	 ؛	 �الإنرتنت	 من	 �أو	 بيانات	حا�س�ب	
�أجهزة	لتنزيل	�ل�س�ت	و�لفيدي�	و�لبيانات	من	�الإنرتنت	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�لتلفاز	؛	مر�سالت	وم�ستقبالت	�لبث	عرب	�لر�دي�	و�لتلفاز	
؛	�أجهزة	لل��س�ل	للبث	�أو	للرب�مج	�ملر�سلة	؛	د�ر�ت	�إلكرتونية	حتمل	بيانات	مربجمة	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�لكرتونية	و�جهزة	و�دو�ت	
ه��تف	 ؛	 نقالة	 ه��تف	 ؛	 ه��تف	 ؛	 �لعاملية	 �مل��قع	 �أنظمة	حتديد	 فيها	 مبا	 �ل�سناعية	 عرب�الأقمار	 مالحية	 و	 �مل��قع	 حتديد	
ال�سلكية	؛	ل��زم	�له��تف	،	مبا	يف	ذلك	�أ�سالك	وبطاريات	�لهاتف	؛	منتجات	�إلكرتونية	،	مبا	يف	ذلك	م�ستقبالت	�ل�س�ر	�لرقمية	
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)حممد	هز�ع	علي	�لع���سي(

وت��سع	 و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 )	2019/8/3م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91588(	 �لطلب	 وقد	مت	قب�ل	
�لعالمة	على:	�للح�م	و�ال�سماك	وحل�م	�لدو�جن	و�ل�سيد،	خال�سات	�للحم،	ف��كه	وح�سرو�ت	حمف�ظة	وجمففة	ومطه�ة،	�لت�نة،	
هالم)جيلي(ومربيات	وف��كه	مطب�خة	بال�سكر،	�لبي�ص،	�حلليب	و�للنب	ومنتجات	�اللبان،	�لزي�ت	و�لده�ن	�ملعدة	لالكل،	�الغذية	
�ملحف�ظة	و�ملخلالت،	زيت	�لزيت�ن،	زيت�ن	حمف�ظ،	رقائق	ف��كه،	رقائق	بطاطا،	بطاط�ص،	مت�ر،	زبيب،	معج�ن	بندورة،	زبدة،	ق�سدة	
خمف�قة،	ف��كه	مثلجة،	ف��كه	جممدة،	�سلطات	ف��كه،	ف��كه	مطب�خة،	ع�سري	خ�سرو�ت	للطبخ،	منتجات	�حلليب،	مك�سر�ت	حم�سرة،	
ف�ل	�س�د�ين	حم�سر،	مهلبية،	�س�ربات	،	ع�سري	بندورة	للطبخ،	جبنة،	زيت	ج�ز	�لهند،	ق�سطة،	جمربي،	�سمن	نباتي،	�لبق�ليات	و�ملعلبات	
)ف�ل-فا�س�ليا-بازليا(،	خ�خ،	�نانا�ص،	حم�ص،	زيت	للطبخ،	زبادي،	كرمية	�لزبدة،	زبدة	�لكاكاو،	م�سروبات	�حلليب،	�سمك	معلب.	.	

و�مل�سنفة	بالفئه	)29(

)�لبايا	دوجال	يف	ك�زميتيك	�رنلريي	�ساناى	يف	تيكاريت	ليمتد	�سريكيتي(	

وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)86578(	وبتاريخ:	)	2018/9/12م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
م�ستح�سر�ت	 �ملالب�ص(،	 )لغ�سيل	 �الأقم�سة	 ق�سر	 م�ستح�سر�ت	 جتمليية،	 �أقنعة	 لالإ�ستحمام،	 جتميلية	 م�ستح�سر�ت	 على:	 �لعالمة	
تنظيف،	�أطقم	جتميل،	م�ستح�سر�ت	جتميل،	كرميات	جتميلية،	كرميات	لتبيي�ص	�لب�سرة،	�ساب�ن	الإز�لة	�لرو�ئح	�لكريهة،	مزيالت	
�لرو�ئح	�لكريهة	لالإ�ستخد�م	�ل�سخ�سي،	�ساب�ن	مطهر،	ماء	�لك�ل�نيا،	طالء	�ل�سفاه،	مناديل	ورقية	ُم�سربة	بغ�س�الت	)ل��سن(	جتميلية،	
غ�س�الت	)ل��سن(	الأغر��ص	�لتجميل،	مكياج،	م�ستح�سر�ت	�ز�لة	�ملكياج،	حليب	منظف	لغايات	�لزينة،	عط�ر،	�سامب�،	م�ستح�سر�ت	
حالقة،	�ساب�ن	حالقة،	م�ستح�سر�ت	جتميل	للعناية	بالب�سرة،	كرميات	تبي�ص	�لب�سرة،	م�ستح�سر�ت	�ل�قاية	من	�ل�سم�ص،	كرميات	
لتنظيف	حب	 و�لرغ�يات	 و�لزي�ت	 و�الأقر��ص،	 و�مل�ستحلبات،	 و�لكرميات،	 �لتجميلية(،	جل،	 )لالأغر��ص	 �الأم�سال	 �لب�سرة،	 لتبي�ص	

�ل�سباب	و�لبقع	�جللدية	و�حلد	من	ظه�رها..	و�مل�سنفة	بالفئه	)3(

؛	قارنات	�الت�ساالت	عن	بعد؛	ق��ب�ص	معيارية	لالإت�ساالت	عن	بعد	؛	�أجهزة	بث	و�إ�ستقبال	؛	�أجهزة	ال�سلكية	للبث	و�الإ�ستقبال	
�الأذن	 �سماعات	 ؛	 �لال�سلكية	 �له��تف	 ؛	 ؛	ه��تف	�النرتنت	 �لهاتف	 �لرد	على	 �أجهزة	 ؛	 �مل�ؤمتر�ت	عن	بعد	 لعقد	 ؛	�جهزة	هاتف	
و�له��ئيات	لله��تف	�لال�سلكية	و�له��تف	بدون	��سالك	؛	�أجهزة	و�أدو�ت	�إت�ساالت	لل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	�لال�سلكي	و�إن�سيابية	
�لتدفق	على	�خلط	�ملبا�سر	؛	�أجهزة	غري	يدوية	له��تف	�ل�سيار�ت	و�له��تف	�لنقالة	؛	حامالت	�أطقم	يد	�له��تف	د�خل	�ل�سيارة	
؛	حافظات	لله��تف	�لنقالة	؛	�الأجز�ء	و�لل��زم	�لتي	تقع	يف	�لفئة	9	لل�سلع	�ملذك�رة	�آنفا	؛�الأجهزة	و�الأدو�ت	�لعلمية	و�ملالحية	
و�مل�ساحية	و�أجهزة	و�أدو�ت	�لت�س�ير	�لف�ت�غر�يف	و�ل�سينمائي	و�الأجهزة	و�الأدو�ت	�لب�سرية	و�أجهزة	و�أدو�ت	�ل�زن	و�لقيا�ص	
�لتحكم	يف	 �أو	 �أوتنظيم	 �أوتكثيف	 �أو	حت�يل	 �أو	فتح	 ل��سل	 و�أدو�ت	 �أجهزة	 ؛	 و�لتعليم	 و�ملر�قبة	)�الإ�سر�ف(	و�الإنقاذ	 و�الإ�سارة	

�لطاقة	�لكهربائية	؛	�آليات	لالأجهزة	�لتي	تعمل	بقطع	�لنقد	؛	�أجهزة	�إخماد	�لنري�ن	.	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)9(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	�لعالمة	�لتجارية	رقم	)90975(
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)�إم	تي	�إن	جروب	مانيجمينت	�سرفي�سيز	)	بروبرييتاري	(	ليميتد(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/15م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)90976(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	خدمات	�الت�ساالت	عن	بعد	؛	خدمات	�الت�ساالت	�لنقالة	و�لثابتة	وعرب	�الأقمار	�الإ�سطناعية	و�خلل�ية	

و�ملحم�لة	و�لال�سلكية	عن	بعد	؛	خدمات	�الت�ساالت	عن	بعد	،	مبا	يف	ذلك	،	خدمات	�لهاتف	�ملحم�ل	و�لربيد	�ل�س�تي	و�إر�سال	

�ملحم�ل	 للهاتف	 �لال�سلكية	 �الت�ساالت	 ،	مبا	يف	ذلك	خطط	خدمة	 �لال�سلكية	 �الت�ساالت	 ؛	خدمات	 �لبيانات	 و�إر�سال	 �لفاك�ص	

و�ر�سال	�لر�سائل	�الإلكرتونية	و�إر�سال	�لبيانات	؛	خدمات	�إر�سال	�لر�سائل	،	مبا	يف	ذلك	�إر�سال	و�إ�ستالم	و�إعادة	ت�جيه	�لر�سائل	يف	

�سكل	ن�ص	�أو	�س�ت	�أو	�س�ر	تخطيطية	�أو	فيدي�	�أو	مزيج	من	هذه	�الأ�سكال	؛	خدمات	�إر�سال	�لر�سائل	على	�خلط	�ملبا�سر	؛	خدمات	

؛	خدمات	ه��تف	 �لفيدي�	 �مل�ؤمتر�ت	عرب	 ؛	خدمات	عقد	 و�ل�س�ر	مب�ساعدة	�حلا�س�ب	 �لر�سائل	 �إر�سال	 ؛	 �مل�حدة	 ر�سائل	 �إر�سال	

�لفيدي�	،	خدمات	عقد	�مل�ؤمتر�ت	عن	بعد	،	خدمات	�ل�س�ت	عرب	بروت�ك�ل	�الإنرتنت	)	يف	�أو	�آي	بي	(	؛	خدمات	�ر�سال	�لر�سائل	

ت�فري	 ؛	 �لدفع	 م�سبقة	 �لهاتفي	 �الت�سال	 بطاقة	 ت�فر	عرب	 �لتي	 بعد	 �لهاتفية	عن	 �الت�ساالت	 ؛	خدمات	 �الإ�ستدعاء	 ب���سطة	

دقائق	م�سبقة	�لدفع	لال�ستخد�م	على	�له��تف	�لنقالة	؛	ت�فري	�الت�ساالت	�لهاتفية	وخدمات	�الت�سال	�لهاتفي	عرب	�الإنرتنت	

	، �إر�سال	�لر�سائل	ب���سطة	جهاز	�لند�ء	�لال�سلكي	)	�لبيجر(	،	حت�يل	�ملكاملات	 ؛	جمع	و�إر�سال	ر�سائل	�لهاتف	و�لهاتف	�لنقال،	

خدمات	�لرد	على	�لهاتف	و�لربيد	�الإلكرتوين	لالآخرين	؛	�إر�سال	وت��سيل	و��ستقبال	�ل�س�ت	و�لبيانات	و�ل�س�ر	؛	خدمات	�لرتقيم	

�ل�سخ�سية	؛	�إ�ستخد�م	و�إ�ستئجار	وتاأجري	�أجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	�لهاتفية	و�الت�ساالت	؛	�إعارة	�أجهزة	

و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	�لبديلة	؛	ت�فري	خدمات	�ل��س�ل	�إىل	�الإنرتنت	؛	خدمات	�الت�ساالت	عن	بعد	من	�أجل	

حتديد	م�قع	وتعقب	�الأ�سخا�ص	و�الأ�سياء	؛	تعقب	�لهاتف	�لنقال	عرب	�إ�سار�ت	�الأقمار	�ل�سناعية	؛	ت�فري	�ملعل�مات	�ملتعلقة	بل	

�لتي	 فيها	تلك	 ؛	ت�فري	خدمات	بروت�ك�ل	تطبيق	ال�سلكي	مبا	 و�الإت�ساالت	 بعد	 و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	 �أجهزة	 �لتي	حتدد	 �أو	

ت�ستخدم	قناة	�ت�ساالت	�آمنة	؛	ت�فري	�ملعل�مات	�ملتعلقة	بل	�أو	�لتي	حتدد	�أجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	؛	بث	

�ل�سبكات	 �أو	 �الإنرتنت	 �أو	 �حلا�س�ب	 بيانات	 بق��عد	 بعد	 �الإت�ساالت	عن	 ت��سيالت	 ت�فري	 ؛	 �لتلفاز	 �أو	 �الإذ�عة	 بر�مج	 �إر�سال	 �أو	
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)	�سركة	�أورونت�ص	لال�ستثمار(

	
وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)91340(	وبتاريخ:	)2019/6/30م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
�لعالمة	على:	�حلليب	ومنتجات	�حلليب	،	حليب	�لب�ميني	)زاليل(	،	زبدة	،	زبدة	لب	�ل�س�ك�التة	،	زبدة	�لكاكاو	،	زبدة	ج�ز	�لهند	،	
زبدة	�لف�ل	�ل�س�د�ين	،	كرمية	�لزبدة	،	جبنة	،	زبدة	لب	�ل�س�ك�التة	،	زبدة	�لكاكاو	،	زبدة	ج�ز	�لهند	،	ج�ز	هند	جمفف	،	دهن	ج�ز	
�لهند	،	ق�سدة)منتجات	�ألبان(	،	ق�سدة	خمف�قة	،	م��د	دهنية	ل�سنع	ده�ن	�ساحلة	لالأكل	،	خمائر	حليب	الغر��ص	�لطه�	،	�حلليب	
،	زالل	�حلليب	،	م�سروبات	�حلليب	يك�ن	�حلليب	ه�	�ل�سائد	فيها	،	منتجات	�حلليب	،	خمف�ق	�حلليب	،	حليب	بروتيني	،	حليب	�س�يا	

)بد�ئل	�حلليب(	،	لنب	خمي�ص	،	ق�سدة	خمف�قة	،	لنب	ر�ئب	،	لنب	ر�ئب	)زبادي(.	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)29(

)حممد	�أحمد	علي	�ملح�سار(

	
وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)88017(	وبتاريخ:	)	2018/11/18م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
�لعالمة	على:	م�ستح�سر�ت	تبيي�ص	�الأقم�سة	وم��د	�أخرى	ت�ستعمل	يف	غ�سل	وكي	�ملالب�ص،	م�ستح�سر�ت	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط	
،	�ساب�ن	،	عط�ر	،	زي�ت	عطرية	،	م�ستح�سر�ت	جتميل	،	،	مزيالت	�لرو�ئح	�لكريهة	،	غ�س�ل	)ل��سن(	لل�سعر،	�ل�ساب�ن	،	�لب�در،	م��د	
جتميل،	م�ستح�سر�ت	�لتجميل	�ل�سائلة	،	حممر	�ل�جه	،	طالء	�الأظافر	�ل�سفاف	و�ملل�ن	،	�سبغة	�الأظافر	،	م�ستح�سر�ت	ترطيب	ب�سرة	
�ل�جه	،	ل��سن	)للج�سم(،	معاجني	�أ�سنان	،	�سامب�	لل�سعر،	ودهانات	خا�سة	باجل�سم	،	�لكرميات	�خلا�سة	بال�سعر	،	�لبخ�ر	،	قطرة	�حلناء	
،	زي�ت	�ل�سعر،	بل�سم	لل�سعر	،	مزيالت	�ل�سعر	،	�سبغات	�ل�سعر	،	�أقنعة	جتميلية	،	م�ساد�ت	للعرق،	�أحمر	�ل�سفاه	،	جل	لل�سعر	،	فازلني	،	

منظفات	لالإ�ستخد�م	�ملنزيل،	مطهر�ت،	ماء	�ل�رد..	و�مل�سنفة	بالفئه	)3(

�ملدخر�ت	 وبيانات	 و�ملدين	 �الإئتمان	 بطاقات	 معامالت	 لبيانات	 �لال�سلكي	 �الإلكرتوين	 �الإر�سال	 ت�فري	 ؛	 �الأخرى	 �الإلكرتونية	

بيانات	 وم��قع	 وب�سرية	 �سمعية	 م��قع	 �إىل	 �ل��س�ل	 ت�فري	 ؛	 عاملية	 حا�س�ب	 �سبكة	 عرب	 �لال�سلكية	 �الإلكرتونية	 و�ملدف�عات	

رقمية	من	قاعدة	بيانات	�أو	من	�الإنرتنت	�أو	من	�سبكة	�إلكرتونية	�أخرى	؛	تدفق	�مل��د	�ل�سمعية	و�لب�سرية	على	�الإنرتنت	؛	خدمات	

قاعدة	بيانات	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الت�ساالت	،	�لتي	تت�سمن	متكني	�مل�ستهلك	من	تنزيل	�ملحت�ى	�لرقمي	من	�ل�سبكة	و�خلادم	

�إىل	قاعدة	بيانات	فردية	؛	ت�فري	�ل��س�ل	�إىل	�لبنى	�لتحتية	لالت�ساالت	عن	بعد	مل�سغلني	�آخرين	؛	ت�فري	وتاأجري	وقت	�ل��س�ل	

لق��عد	بيانات	�حلا�س�ب	ول�حات	ن�سر�ت	�حلا�س�ب	و�سبكات	�حلا�س�ب	و�سبكات	�ت�ساالت	�حلا�س�ب	�لتفاعلية	؛	خدمات	�مل�س�رة	

و�ملعل�مات	و�ال�ست�سارة	�ملتعلقة	بجميع	ما	ذكر	�آنفا.	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)38(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	�لعالمة	�لتجارية	رقم	)90976(
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)�سركة	م�غافريو	�إ�ص.بيه.�أيه.،(

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 )2019/7/29م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91453(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
و�الإعالن	 �لدعاية	 و�الإعللالن،	 �لدعاية	 وكاالت	 	، و�إعالن	 دعاية	 	، �حل�سابات	 تقارير	 �إعد�د	 	، على:	حما�سبة	 �لعالمة	 وت��سع	
�أ�سعار	 �الإعالنية،	حتليل	 �مل�ساحات	 تاأجري	 و�الإعللالن،	 �لدعاية	 م��د	 ن�سر	 و�الإعللالن،	 �لدعاية	 م��د	 �لربيدي،	حتديث	 بالطلب	
�إد�رة	 )لالآخرين(،	 �ل�سحف	 يف	 �الإ�سرت�ك	 تنظيم	 	، �الأعمال	 تقييم	 	، �مل�ج�دين(	 )للم�سرتكني	غري	 �لهاتف	 على	 �لتكلفة،�لرد	
�لدفاتر،	 م�سك	 �الإعالنات،	 ل�سق	 �حل�سابات،	 تدقيق	 �لعلني،	 باملز�د	 �لبيع	 �الأعمال،	 �إد�رة	 يف	 �مل�ساعدة	 �لتمثيل،	 فناين	 �أعمال	
تقييم	�الأعمال،	��ست�سار�ت	�الأعمال	�ملهنية،	�ملعل�مات	و�الأخبار	عن	�الأعمال،	�لتحريات	عن	�الأعمال،	تق�سي	حقائق	�الأعمال،	
�إ�ست�سار�ت	يف	�إد�رة	وتنظيم	�الأعمال،	�مل�ساعدة	يف	�إد�رة	�الأعمال،	��ست�سار�ت	�إد�رة	�الأعمال،	�إد�رة	�أعمال	�لفنادق،	�إد�رة	�أعمال	
فناين	�لتمثيل،	�إ�ست�سار�ت	تنظيم	�الأعمال،	�أبحاث	�الأعمال،	خدمات	نقل	�الأعمال،	وكاالت	�الأنباء	�لتجارية،	�مل�ساعدة	يف	�إد�رة	
�الأعمال	�لتجارية	�أو	�ل�سناعية	،	جتميع	�ملعل�مات	يف	ق��عد	بيانات	�لكمبي�تر،	جتميع	�ملعل�مات	يف	ق��عد	بيانات	�لكمبي�تر،	
�إ�ست�سار�ت	�الأعمال	�ملهنية،	 تنظيم	�ملعل�مات	يف	ق��عد	بيانات	�لكمبي�تر،	حتديد	م��قع	عربات	�ل�سحن	ب���سطة	�لكمبي�تر،	
حتليل	�أ�سعار	�لتكلفة،	�لبحث	عن	�ملعل�مات	يف	ملفات	كمبي�تر	)لالآخرين(،	عر�ص	�ل�سلع	،	�الإعالن	بالربيد	�ملبا�سر،	ن�سر	م��د	
،	تقييم	 �إ�ستن�ساخ	�ل�ثائق،	�لتنب�ؤ�ت	�القت�سادية،	�خلرب�ء	يف	�لكفاية،	وكاالت	�لت�ظيف	 �لدعاية	و�الإعالن،	ت�زيع	�لعينات،	
�القت�سادية	 �لتنب�ؤ�ت	 �ملربجمة،	 �مللفات	 �إد�رة	 دعائية،	 �أو	 لغايات	جتارية	 �ملعار�ص	 تنظيم	 �ل�س�ف،	 تقييم	 �لد�ئمة،	 �لغابات	
و�لت�سدير،	 �ال�ستري�د	 وكاالت	 �لفنادق،	 �أعمال	 �إد�رة	 �ل�س�ف،	 ت�سنيف	 �لكمبي�تر،	 ب���سطة	 �ل�سحن	 عربات	 م��قع	 حتديد	 	،
�مل�ساعدة	يف	�إد�رة	�الأعمال	�لتجارية	�أو	�ل�سناعية،	وكاالت	�الأنباء	�لتجارية،	�ملعل�مات	و�الأخبار	عن	�الأعمال،	�لتحريات	عن	
�الأعمال	،	تق�سي	حقائق	�الأعمال،	حتديد	م��قع	عربات	�ل�سحن	ب���سطة	�لكمبي�تر،	خدمات	�لن�سح	يف	�إد�رة	�الأعمال،	�مل�ساعدة	
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يف	�إد�رة	�الأعمال	�لتجارية	�أو	�ل�سناعية،	�إد�رة	�مللفات	�ملربجمة	،	�إ�ست�سار�ت	�إد�رة	�س�ؤون	�مل�ظفني،	�أبحاث	�لت�س�يق،	در��سات	
�لت�س�يق،	خدمات	�إعد�د	مناذج	�لدعاية	و�الإعالن	�أو	ترويج	�ملبيعات،	خدمات	�إقتطاع	�الأخبار	�أو	�ملعل�مات	�ملهمة	يف	�ل�سحف،	
تنظيم	�الإ�سرت�ك	يف	�ل�سحف	)لالآخرين(،	تاأجري	�الآالت	و�ملعد�ت	�ملكتبية،	�الإعالن	و�لدعاية	�ملبا�سرة	على	�سبكات	�لكمبي�تر،	
�الإ�ستفتاء	و�إ�ستطالع	�الآر�ء	،	تنظيم	�ملعار�ص	لغايات	جتارية	�أو	�إعالنية،	تنظيم	�ملعار�ص	�لتجارية	لغايات	جتارية	�أو	�إعالنية،	
�لدعاية	و�الإعالن	�خلارجي،	�إعد�د	ك�س�ف	�لرو�تب،	�إ�ست�سار�ت	�إد�رة	�س�ؤون	�مل�ظفني	،	ت�ظيف	�الأفر�د،	ن�سخ	�ل�س�ر	،	�الإ�ستفتاء	
و�إ�ستطالع	�الآر�ء،	معاجلة	�لن�س��ص،	خدمات	�ل�سر�ء	لالآخرين	)�سر�ء	�ل�سلع	و�خلدمات	لالأعمال	�الأخرى(	،	�الإختبار�ت	�لنف�سية	
�إعد�د	 و�الإعالن،	 �لدعاية	 وكاالت	 و�الإعالن،	 �لدعاية	 و�الإعالن،	 �لدعاية	 ن�س��ص	 ن�سر	 �لعامة،	 �لعالقات	 	، �مل�ظفني	 الختيار	
�أعمدة	�لدعاية	و�الإعالن،	تاأجري	م��د	�لدعاية	و�الإعالن،	ن�سر	ن�س��ص	�لدعاية	و�الإعالن،	�الإعالن	بالر�دي�،	�الإعالن	بالر�دي�،	
ت�ظيف	�الأفر�د،	خدمات	نقل	�الأعمال،	تاأجري	�مل�ساحات	�الإعالنية،	تاأجري	وقت	للدعاية	و�الإعالن	يف	و�سائل	�الت�سال،	تاأجري	
�آالت	ن�سخ	�ل�س�ر	،	تاأجري	�آالت	�لبيع،	تاأجري	�الآالت	و�ملعد�ت	�ملكتبية،	تاأجري	م��د	�لدعاية	و�الإعالن،	�إ�ستن�ساخ	�ل�ثائق،	�أبحاث	
تقارير	 �إعد�د	 �الختز�ل،	 عامة،	 عر�ص	 �ل�سكرتارية،	خدمات	 �لعينات،	خدمات	 ت�زيع	 )لالآخرين(،	 �ملبيعات	 ترويج	 �الأعمال،	
�لكمبي�تر،	 بيانات	 ق��عد	 يف	 �ملعل�مات	 تنظيم	 )لالآخرين(،	 �ل�سحف	 يف	 �الإ�سرت�ك	 تنظيم	 �الإح�سائية،	 �ملعل�مات	 �حل�سابات،	
�لتلفزي�ن،	�لدعاية	و�الإعالن	عرب	 �لهاتف	)للم�سرتكني	غري	�مل�ج�دين(،	�لدعاية	و�الإعالن	عرب	 �لرد	على	 �ل�سر�ئب،	 �إعد�د	
�أو	 جتارية	 لغايات	 �لتجارية	 �ملعار�ص	 تنظيم	 	، �لد�ئمة	 �لغابات	 تقييم	 	، �مل�ظفني	 الإختيار	 �لنف�سية	 �الإختبار�ت	 �لتلفزي�ن،	
�لن�س��ص..	 �لبيع،	معاجلة	 �آالت	 تاأجري	 �لد�ئمة،	 �لغابات	 �لدعاية	و�الإعالن،	تقييم	 �لطباعة،	حتديث	م��د	 �لن�سخ،	 �إعالنية،	

و�مل�سنفة	بالفئه	)35(	

)رولك�ص	��ص	�يه(
	

وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)90919(	وبتاريخ:	)2019/6/10م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
�ل�ساعات	 �سناعة	 وملل��د	 �ل�ساعات	 ومك�نات	 �ملع�سم	 و�ساعات	 �ليد	 �ساعات	 وحتديدً�	 �ل�ساعات	 و�سناعة	 �ل�ساعات	 على:	 �لعالمة	
�الأخرى	 �ل�قت	 قيا�ص	 و�أدو�ت	 �لكبرية	 و�ل�ساعات	 �أخرى	 فئات	 يف	 �ملت�سمنة	 غري	 �ل�ساعات	 �سناعة	 وم��د	 �ل�ساعات	 و�إك�س�س��ر�ت	
و�لكرون�مرت�ت	)�مل�ؤقتات	�لدقيقة(	كرون�غر�فات	)م�ؤقتات	م�سجلة(	�ساعات	و�سناعة	�ل�ساعات	و�سي�ر	�ل�ساعات	ووج�ه	�ل�ساعات	
�ملدرجة	)�سناعة	�ل�ساعات	�لكبرية	و�ل�ساعات(	و�ل�سناديق	وعلب	�لعر�ص	لل�ساعات	و�سناعة	�ل�ساعات	و�ملج�هر�ت	و�آليات	حتريك	
دبابي�ص	 و�سبائكها؛	 �لنفي�سة	 �ملعادن	 �لكرمية؛	 �سبه	 و�الأحجار	 �لكرمية	 �الأحجار	 �ملج�هر�ت؛	 بها؛	 �ملتعلقة	 و�لقطع	 �ل�ساعات	

)جم�هر�ت(..	و�مل�سنفة	بالفئه	)14(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	�لعالمة	�لتجارية	رقم	)91453(



121

)�ل�سركة	�ليمنية	لت�سنيع	�الألبان	و�ملنتجات	�لغذ�ئية(		

وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)90556(	وبتاريخ:	)	2019/5/11م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	
و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	�لعالمة	على:	�للح�م	و�الأ�سماك	وحل�م	�لدو�جن	و�ل�سيد	وخال�سات	
�للح�م	وخ�سرو�ت	حمف�ظة	وجمففة	ومطه�ة	هالم	)�جليلي(	و�ملربيات	و�لف��كه	�ملطب�خة	بال�سكر	

و�حلليب	 �ملركز	 )�حلليب	 �حلليب	 ومنتجات	 �حلليب	 	- لالأكل	 �ل�سلحة	 و�لده�ن	 و�لزي�ت	 �حلليب	 ومنتجات	 و�حلليب	 �لبي�ص	 	،
�ملنكه	وكافة	منتجات	�حلليب	وكافة	م�سروبات	�حلليب(	و�للنب	ومنتجات	�الألبان	 ،	�حلليب	 ،	�حلليب	 �ملكثف	 ،	�حلليب	 �ملجفف	
)�لزبادي	،	�حلقني	،	�لق�سده(	لنب	ر�ئب	،	�لق�سطه	،	�الأجبان	،	بد�ئل	�حلليب	،	م�سروبات	�للنب	-	م�سح�ق	�سر�ب	�لع�سائر	،	�لكرمية	
،	�لبي�ص	،	�الأغذية	�ملحف�ظة	و�ملخلالت	،	�لبق�ليات	�ملحف�ظة	)ف�ل	،	فا�س�ليا	،	بازالء	،	حم�ص	،	معج�ن	�لطماطم	،	�لف��كه	
�ملعلبة	و�ملثلجة	،	لب	�لف��كه	،	معج�ن	بندوره	،	�لزبيب	،	طحينية	)عجينه	�ل�سم�سم(	�لزي�ت	و�لده�ن	)زيت	�لنخل	،	زيت	�لذرة	
،	زيت	دو�ر	�ل�سم�ص	،	زيت	�لزيت�ن	،	زيت	�ل�سم�سم	،	زيت	ودهن	ج�ز	�لهند	،	زيت	لفت	�لطعام	،	زيت	�ل�س�يات	،	�ل�سمن	�لنباتي	،	
�لزبدة	،	زبده	�لكاكاو	،	زبدة	�لف�ل	�ل�س�د�ين	،	زبدة	ج�ز	�لهند	،	زبدة	لب	�ل�سكالته	،	منتجات	غذ�ئية	معدة	من	�ل�سمك	،	�سمك	

حمفظ	،	�سمك	معلب	،	�سمك	ت�نا	،	�للح�م	�ملحف�ظة	و�ملعلبة	و�ململحة	وحل�م	�لدو�جن	.	.	و�مل�سنفة	بالفئه	)29(

)�سركة	ذوق	�ملتحدة	للتجارة	و�ل�سناعة	و�لت�س�يق	و�لت�كيالت	�لتجارية(

		
وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)84133(	وبتاريخ:	)	2018/4/10م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
�لعالمة	على:	�للح�م	و�الأ�سماك	وحل�م	�لدو�جن	و�ل�سيد،	خال�سات	�للحم،	ف��كه	وخ�سرو�ت	حمف�ظة	وجمففة	ومطه�ة،	هالم	
)جيلي(	ومربيات	وف��كه	مطب�خة	بال�سكر،	�لبي�ص	و�للنب	ومنتجات	�الألبان،	�لزي�ت	و�لده�ن	�ملعدة	لالأكل،�الأغذية	�ملحف�ظة	
و�ملخلالت	،	زيت	�سم�سم	،	�سفار	�لبي�ص	،	�سردين	،	زبدة	،	جنربي	،	�سلطات	خ�سار	،	مت�ر	،	دهن	ج�ز	�لهند	،	بي�ص	حلزون	،	ف��كه	
مثلجة	،	�سلطات	ف��كه	،	ف��كه	معلبة	،	حم�ص	،	مربيات	،	�سمن	نباتي	،	حل�م	معلبة	،	زيت�ن	حمف�ظ	،	ف�ل	�س�د�ين	،	خملالت	،	زيت	
نخيل	للطعام	،	بي�ص	م�سح�ق	،	لب	�لف��كه	،	زبيب	،	فط�ر	حمف�ظة	،	زيت	�لزيت�ن	،	�لت�نة	،	رقائق	بطاطا	،	مت�ر	،	هالم	)جيلي(	
�لف��كه	،	زبيب	،	معج�ن	بندورة	،	زيت	�ل�سم�سم	زبدة	،	مت�ر	،	�لطماطم	،	�لق�سطة	،	حم�ص	،	�ل�سمن	،	زيت�ن	،	ف�ل	�س�د�ين	،	زيت	

�لزيت�ن	،	�سل�سالت	،	معج�ن	�لطماطم	،	�لزبادي	،	�الجبان	..	و�مل�سنفة	بالفئه	)29(
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)�ل�سركة	�لعاملية	للم��د	�لغذ�ئية	ذ.م.م.(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 )2019/7/30م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91603(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
وت��سع	�لعالمة	على:	�ل�س�ك�التة،	�حلل�يات،	�حلل�ى،	�لب�سك�يت	)بجميع	�أن��عه(،	�لكعك،	با�ستا	)معكرونة(،	�ملكرونة،	ن�دلز	
خبازة	 م�سح�ق	 �خلمرية،	 �ل�سعريية،	 ط�يلة(،	 )معكرونة	 �سباجيتي	 �لتح�سري،	 �سريعة	 �لرفيعة	 �ملكرونة	 رفيعة(،	 )معكرونة	
و�ملك�نات	�الأخرى	�خلا�سة	باخلبازة،	�سل�سة	�ل�سلطة،	�ملاي�نيز،	�خلل،	�لكات�سب	و�ل�سل�سات	)�لت��بل(،	منتجات	�لعجني	�جلاهزة	
�مل�سن�عة	من	 �مل�سن�عة	من	غري	�الألبان،	�حلل�يات	�ملجمدة	 �ي�سكرمي،	�حلل�يات	�ملجمدة	 للطبخ،	�لعجني	�ملجمد،	خبز	جممد،	
�ملعجنات،	 �خلبز،	 �الإ�سطناعية،	 �لقه�ة	 �ساغ�،	 �لتابي�كا،	 �الأرز،	 �ل�سكر،	 �لكاكاو،	 �ل�ساى،	 �لقه�ة،	 �ملثلجة،	 �حلل�يات	 �لف��كه،	
و�الأع�ساب(،	 �مل�ستنبتة	 �حلب�ب	 )من	 �لطعام	 م�سروبات	 �لت��بل،	 �حلب�ب،	 من	 �مل�سن�ع	 �لدقيق	 �خلردل،	 �مللح،	 �الأ�س�د،	 �لع�سل	

�سل�سة	�للحم،	�ساي	�الأع�ساب،	�لع�سل،	ف�سار	)حب�ب	�لذرة(..	و�مل�سنفة	بالفئه	)30(

)�ل�سركة	�لعاملية	للم��د	�لغذ�ئية	ذ.م.م.(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/7/30م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91602(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
وت��سع	�لعالمة	على:	�ل�س�ك�التة،	�حلل�يات،	�حلل�ى،	�لب�سك�يت	)بجميع	�أن��عه(،	�لكعك،	با�ستا	)معكرونة(،	�ملكرونة،	ن�دلز	
خبازة	 م�سح�ق	 �خلمرية،	 �ل�سعريية،	 ط�يلة(،	 )معكرونة	 �سباجيتي	 �لتح�سري،	 �سريعة	 �لرفيعة	 �ملكرونة	 رفيعة(،	 )معكرونة	
و�ملك�نات	�الأخرى	�خلا�سة	باخلبازة،	�سل�سة	�ل�سلطة،	�ملاي�نيز،	�خلل،	�لكات�سب	و�ل�سل�سات	)�لت��بل(،	منتجات	�لعجني	�جلاهزة	
�مل�سن�عة	من	 �مل�سن�عة	من	غري	�الألبان،	�حلل�يات	�ملجمدة	 �ي�سكرمي،	�حلل�يات	�ملجمدة	 للطبخ،	�لعجني	�ملجمد،	خبز	جممد،	
�ملعجنات،	 �خلبز،	 �الإ�سطناعية،	 �لقه�ة	 �ساغ�،	 �لتابي�كا،	 �الأرز،	 �ل�سكر،	 �لكاكاو،	 �ل�ساى،	 �لقه�ة،	 �ملثلجة،	 �حلل�يات	 �لف��كه،	
و�الأع�ساب(،	 �مل�ستنبتة	 �حلب�ب	 )من	 �لطعام	 م�سروبات	 �لت��بل،	 �حلب�ب،	 من	 �مل�سن�ع	 �لدقيق	 �خلردل،	 �مللح،	 �الأ�س�د،	 �لع�سل	

�سل�سة	�للحم،	�ساي	�الأع�ساب،	�لع�سل،	ف�سار	)حب�ب	�لذرة(..	و�مل�سنفة	بالفئه	)30(
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)�ل�سركة	�لعاملية	للم��د	�لغذ�ئية	ذ.م.م.(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/7/30م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91605(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	
وت��سع	�لعالمة	على:	�ل�س�ك�التة،	�حلل�يات،	�حلل�ى،	�لب�سك�يت	)بجميع	�أن��عه(،	�لكعك،	با�ستا	)معكرونة(،	�ملكرونة،	ن�دلز	
خبازة	 م�سح�ق	 �خلمرية،	 �ل�سعريية،	 ط�يلة(،	 )معكرونة	 �سباجيتي	 �لتح�سري،	 �سريعة	 �لرفيعة	 �ملكرونة	 رفيعة(،	 )معكرونة	
و�ملك�نات	�الأخرى	�خلا�سة	باخلبازة،	�سل�سة	�ل�سلطة،	�ملاي�نيز،	�خلل،	�لكات�سب	و�ل�سل�سات	)�لت��بل(،	منتجات	�لعجني	�جلاهزة	
�مل�سن�عة	من	 �مل�سن�عة	من	غري	�الألبان،	�حلل�يات	�ملجمدة	 �ي�سكرمي،	�حلل�يات	�ملجمدة	 للطبخ،	�لعجني	�ملجمد،	خبز	جممد،	
�ملعجنات،	 �خلبز،	 �الإ�سطناعية،	 �لقه�ة	 �ساغ�،	 �لتابي�كا،	 �الأرز،	 �ل�سكر،	 �لكاكاو،	 �ل�ساى،	 �لقه�ة،	 �ملثلجة،	 �حلل�يات	 �لف��كه،	
و�الأع�ساب(،	 �مل�ستنبتة	 �حلب�ب	 )من	 �لطعام	 م�سروبات	 �لت��بل،	 �حلب�ب،	 من	 �مل�سن�ع	 �لدقيق	 �خلردل،	 �مللح،	 �الأ�س�د،	 �لع�سل	

�سل�سة	�للحم،	�ساي	�الأع�ساب،	�لع�سل،	ف�سار	)حب�ب	�لذرة(..	و�مل�سنفة	بالفئه	)30(	

)�إن.	ر�جنا	ر�و	�آند	�سنز	بر�يفيت	ليمتد(	

وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)85061(	وبتاريخ:	)	2018/6/9م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	
�ساب�ن	 )عطر(،	 كهرمان	 �لل�ز،	 �ساب�ن	 �لل�ز،	 زيت	 على:	 �لعالمة	 وت��سع	 �جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	
م�ستح�سر�ت	جتميلية	 طبية،	 لغايات	 لي�ست	 �إ�ستحمام	 �مالح	 )زي�ت	عطرية(،	 للعرق،	عط�ر	 م�ساد	

لالإ�ستحمام،	�قنعة	جتميلية،	زيت	�لربغم�ت،	منكهات	للم�سروبات	)زي�ت	عطرية(،	م�ستح�سر�ت	ق�سر	)مزيالت	�ل��ن(	لغايات	
مزيالت	 �لكريهة،	 �لرو�ئح	 الإز�لة	 �ساب�ن	 �لب�سرة،	 لتبي�ص	 كرميات	 م�ستح�سر�ت	جتميل،	 �لكباد،	 من	 عطرية	 زي�ت	 �لتجميل،	
�لرو�ئح	�لكريهة	لالإ�ستخد�م	�ل�سخ�سي،	�ساب�ن	مطهر،	ماء	�لك�ل�نيا،	خال�سات	�ثريية،	زي�ت	عطرية،	خال�سات	زه�ر	)عط�ر(،	
�ع��د	 �ليا�سمني،	 زيت	 بخ�ر،	 �لتجميل،	 الأغر��ص	 دهنية	 م��د	 �لزه�ر،	 لعط�ر	 ��سا�سية	 عنا�سر	 لالأر�سيات،	 �نزالقي	 غري	 �سمع	
بخ�ر،	�طقم	جتميل،	زي�ت	عطرية	من	�لليم�ن،	�ساب�ن	طبي،	نعناع	ل�سناعة	�لعط�ر،	زي�ت	لغايات	�لتجميل،	عط�ر،	عط�ر،	هالم	
الأغر��ص	�لتجميل،	مزيجات	من	�ور�ق	�ل�رد	�ملجففة	�ملعطرة	)رو�ئح	طيبة(،	زيت	�ل�رد،	ماء	معطر،	خ�سب	معطر،	�سامب�،	�ساب�ن	
حالقة،	م�ستح�سر�ت	جتميل	للعناية	بالب�سرة،	كرميات	تبي�ص	�لب�سرة،	�ساب�ن،	�ساب�ن	م�ساد	للعرق،	قطع	من	�ل�ساب�ن،	�ساب�ن	
لتبي�ص	 كرميات	 ت��ليت،	 م��د	 للزينة،	 �لتالك	 م�سح�ق	 �لفم،	 ر�ئحة	 الإنعا�ص	 رذ�ذ�ت	 مطهر،	 �ساب�ن	 �لكريهة،	 �لرو�ئح	 الإز�لة	

�لب�سرة،	م�سح�ق	طبا�سري	نقي	للتجميل..	و�مل�سنفة	بالفئه	)3(
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)كابي��سيكي	كاي�سا	ك�بي	�سيك�	�س�	وتتاجر	�أي�سًا	با�سم	ك�بي	�ستيل،	ليمتد(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/7/8م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91275(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	�الأ�سفلت،	�لقار	و�لقطر�ن،	�ملعادن	غري	�لفلزية	�مل�ستخدمة	يف	�لبناء	�أو	�لت�سييد،	�جلب�ص	)م��د	�لبناء(،	

�لرمال،	�حل�سى،	م��د	�لبناء	غري	�لفلزية.	م��د	�لت�سليح	غري	�ملعدنية،	للبناء،	م��د	�سنع	�لطرق	وتك�سيتها	)طالوؤها(،	�لط�ب	

�حلر�ري	غري	�لفلزي،	�أل��ح	�لبناء	غري	�لفلزية،	�أل��ح	�جلدر�ن	غري	�لفلزية،	م��د	�لبناء	�حلر�رية	غري	�لفلزية،	كتل	�لر�سف	

وتكييف	 �لته�ية	 ملن�ساآت	 �لفلزية،	 غري	 �لقن��ت	 �لفلزية،	 غري	 �لته�ية	 قن��ت	 للحام،	 �لديناميكية	 �لدعم	 م��د	 �لفلزية،	 غري	

�لبال�ستيك	 من	 �حل��جز	 �لبناء(،	 )م��د	 للمن�س�جات	 �ل�سخري	 باالنزالق	 �الحتفاظ	 �سباك	 �لبناء،	 الأغر��ص	 �جل�ص	 �له��ء،	

للطرق،	�أنابيب	بال�ستيكية	الأغر��ص	�ل�سباكة،	م��د	دعم	�لتدفق	للحام،	�ملباين	غري	�لفلزية؛	�لن��فذ	�الآمنة	�لبال�ستيكية	�لتي	

�لكتل	 �ملادية،	 �لبناء	 �ال�سطناعية،	جممعة،	�خلر�سانة،	عنا�سر	 �مل��د	 من	 �لطرق	 و�سر�ئط	عالمات	 �سفائح	 باالت�سال،	 ت�سمح	

�خلر�سانية،	�أنابيب	�سبط	جريان	�ملياه	غري	�لفلزية،	�لدعامات	�خل�سبية	للبناء،	�أحجار	�لبناء،	�خلبث	)م��د	�لبناء(،	حجارة	

�لر�سف،	زجاج	�لبناء،	ق��لب	�ل�سبك	غري	�لفلزية،	�سعاب	�أ�سماك	��سطناعية	غري	فلزية،	�أقفا�ص	حفظ	�لطي�ر	)�لهياكل(	غري	

�لفلزية،	كبائن	ر�ص	�لطالء	غري	�لفلزية،	تركيبات	وق�ف	�لدر�جات	�له��ئية	غري	�لفلزية،	�سمامات	�أنابيب	�ملياه	غري	�لفلزية	�أو	

�لبال�ستيكية،	�لعالمات	غري	�مل�سيئة	وغري	�مليكانيكية	وغري	�لفلزية،	�إ�سار�ت	�لطرق	غري	�مل�سيئة	وغري	�مليكانيكية	وغري	�لفلزية،	

�لفلزية،	حمامات	 مر�بط	�حلبال	غري	 �لبناء،	 �لبناء،	خز�نات	 �لتخزين	الأعمال	 �سهاريج	 �مل�سيئة،	 �لفلزية	وغري	 �ملنار�ت	غري	

�لطي�ر	)هياكل(	غري	�لفلزية،	�إطار�ت	�الأحرف	�مل�ستخدمة	يف	�أعمال	�لبناء،	�أح���ص	�الأ�سماك	)�لهياكل(،	�الأعمال	�لفنية	من	

�حلجر	�أو	�خلر�سانة	�أو	�لرخام،	�ل�ستائر	�خلارجية	غري	�لفلزية	وغري	�لن�سيجية،	�لف��ني�ص	�حلجرية	)�أدو�ت	تزيني	حجرية	

للحد�ئق(،	�ل�س�ب	�لزر�عية	�لقابلة	للنقل	وغري	�لفلزية،	�لل�حات	�لتذكارية	غري	�لفلزية،	�س��هد	�لقب�ر،	�أل��ح	�لغ��ص	غري	

�لفلزية،	�أل��ح	�جلب�ص،	و�خلبث..	و�مل�سنفة	بالفئه	)19(
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)�إم	تي	�إن	جروب	مانيجمينت	�سرفي�سيز	)	بروبرييتاري	(	ليميتد(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/15م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)90937(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	�ل�س�ؤون	�لتم�يلية	؛	�ل�س�ؤون	�ملالية	؛	خدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	مبا	فيها	خدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	�ملنزلية	

وخدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	عرب	�الإنرتنت	وخدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	عن	بعد	؛	�لكفاالت	�ملالية	؛	خدمات	�لتاأمني	و�لتم�يل	مبا	

فيها	تلك	�خلدمات	�لتي	ت�فر	عرب	�الإنرتنت	�أو	�أي	�سبكة	�إلكرتونية	�أخرى	،	خدمات	�خل�س�مات	مبا	فيها	خدمات	بطاقات	�خل�سم	

؛	�إ�سد�ر	و��سرتد�د	بطاقات	�ل�سر�ء	�لرمزية	و�لق�سائم	و�لنقاط	؛	�إ�سد�ر	بطاقات	�سر�ء	رمزية	ذ�ت	قيمة	كمكافئة	ل�الء	�لعميل	

�لتعبئة	 بطاقات	 ؛	خدمات	 �الإئتمان	 بطاقات	 ؛	خدمات	 للعميل	 �ل�الء	 برنامج	 من	 �الأخرى	كجزء	 و�حل�س�مات	 �لنقد	 ؛	تقدمي	

�مل�سبقة	 �لبطاقات	 تتم	عن	طريق	 �لتي	 �الإلكرتونية	 �ملدف�عات	 ذلك	معاجلة	 �لدفع،	مبا	يف	 �مل�سبقة	 �ل�سر�ء	 ؛خدمات	بطاقات	

�لدفع	؛	خدمات	�لتاأمني	و�لتم�يل	و�ل�سمان	�ملتعلقة	باأجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	؛	ت�فري	�خلدمات	�ملالية	

�الإلكرتونية	وعلى	�خلط	�ملبا�سر	،	مبا	فيها	خدمات	حت�يل	�الأم��ل	�الإلكرتونية	وتاأمني	ت�سهيالت)	مر�فق(	�ملعامالت	�ملالية	على	

�خلط	�ملبا�سر	؛	ت�فري	مدخل	م�قع	�سبكي	على	�الإنرتنت	يف	جمال	�ملعامالت	�ملالية	ومعاجلة	�ملدف�عات	؛	معاجلة	�ملعامالت	�ملالية	

عرب	�سبكة	حا�س�ب	عاملية	؛	ت�فري	خيار�ت	دفع	متعددة	عن	طريق	طرفيات	�إلكرتونية	يديرها	�لعمالء	و�ملت�فرة	يف	�مل�قع	يف	

متاجر	�لبيع	بالتجزئة	؛	ت�فري	معل�مات	عن	�إد�رة	�ال�ستثمار	و�إد�رة	�الأم��ل؛	ت�جيه	�الأم��ل	و�ال�ستثمار�ت	؛	خدمات	معل�مات	

�ملذك�رة	 �ملالية	و�خلدمات	 بال�س�ؤون	 �ملتعلقة	 و�مل�س�رة	 �ملعل�مات	 ؛	خدمات	ت�فري	 و�ل�سند�ت	 �الأ�سهم	 و	 �ملالية	 �الأور�ق	 و�سم�سرة	

�سابقا	،	مبا	فيها	ت�فري	معل�مات	من	قاعدة	بيانات	حا�س�ب	�أو	من	�الإنرتنت	�أو	من	�سبكة	�إلكرتونية	�أخرى	؛	ت�فري	�ملعل�مات	و�لن�سح	

للم�سرتين	�ملحتملني	لل�سلع	و�لب�سائع	،	جميعها	تتعلق	ب�سروط	�لدفع	و�لتاأمني	؛	�ل�س�ؤون	�لعقارية..	و�مل�سنفة	بالفئه	)36(
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)�إم	تي	�إن	جروب	مانيجمينت	�سرفي�سيز	)	بروبرييتاري	(	ليميتد(	

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/6/15م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)90977(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	�ل�س�ؤون	�لتم�يلية؛	�ل�س�ؤون	�ملالية	؛	خدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	مبا	فيها	خدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	�ملنزلية	

وخدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	عرب	�الإنرتنت	وخدمات	�الأعمال	�مل�سرفية	عن	بعد	؛	�لكفاالت	�ملالية	؛	خدمات	�لتاأمني	و�لتم�يل	مبا	

فيها	تلك	�خلدمات	�لتي	ت�فر	عرب	�الإنرتنت	�أو	�أي	�سبكة	�إلكرتونية	�أخرى	،	خدمات	�خل�س�مات	مبا	فيها	خدمات	بطاقات	�خل�سم	

؛	�إ�سد�ر	و��سرتد�د	بطاقات	�ل�سر�ء	�لرمزية	و�لق�سائم	و�لنقاط	؛	�إ�سد�ر	بطاقات	�سر�ء	رمزية	ذ�ت	قيمة	كمكافئة	ل�الء	�لعميل	

�لتعبئة	 بطاقات	 ؛	خدمات	 �الإئتمان	 بطاقات	 ؛	خدمات	 للعميل	 �ل�الء	 برنامج	 من	 �الأخرى	كجزء	 و�حل�س�مات	 �لنقد	 ؛	تقدمي	

�مل�سبقة	 �لبطاقات	 تتم	عن	طريق	 �لتي	 �الإلكرتونية	 �ملدف�عات	 ذلك	معاجلة	 �لدفع،	مبا	يف	 �مل�سبقة	 �ل�سر�ء	 ؛خدمات	بطاقات	

�لدفع	؛	خدمات	�لتاأمني	و�لتم�يل	و�ل�سمان	�ملتعلقة	باأجهزة	و�أدو�ت	�الت�ساالت	عن	بعد	و�الإت�ساالت	؛	ت�فري	�خلدمات	�ملالية	

�الإلكرتونية	وعلى	�خلط	�ملبا�سر	،	مبا	فيها	خدمات	حت�يل	�الأم��ل	�الإلكرتونية	وتاأمني	ت�سهيالت)	مر�فق(	�ملعامالت	�ملالية	على	

�خلط	�ملبا�سر	؛	ت�فري	مدخل	م�قع	�سبكي	على	�الإنرتنت	يف	جمال	�ملعامالت	�ملالية	ومعاجلة	�ملدف�عات	؛	معاجلة	�ملعامالت	�ملالية	

عرب	�سبكة	حا�س�ب	عاملية	؛	ت�فري	خيار�ت	دفع	متعددة	عن	طريق	طرفيات	�إلكرتونية	يديرها	�لعمالء	و�ملت�فرة	يف	�مل�قع	يف	

متاجر	�لبيع	بالتجزئة	؛	ت�فري	معل�مات	عن	�إد�رة	�ال�ستثمار	و�إد�رة	�الأم��ل؛	ت�جيه	�الأم��ل	و�ال�ستثمار�ت	؛	خدمات	معل�مات	

�ملذك�رة	 �ملالية	و�خلدمات	 بال�س�ؤون	 �ملتعلقة	 و�مل�س�رة	 �ملعل�مات	 ؛	خدمات	ت�فري	 و�ل�سند�ت	 �الأ�سهم	 و	 �ملالية	 �الأور�ق	 و�سم�سرة	

�سابقا	،	مبا	فيها	ت�فري	معل�مات	من	قاعدة	بيانات	حا�س�ب	�أو	من	�الإنرتنت	�أو	من	�سبكة	�إلكرتونية	�أخرى	؛	ت�فري	�ملعل�مات	و�لن�سح	

للم�سرتين	�ملحتملني	لل�سلع	و�لب�سائع	،	جميعها	تتعلق	ب�سروط	�لدفع	و�لتاأمني	؛	�ل�س�ؤون	�لعقارية.	و�مل�سنفة	بالفئه	)36(
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)	كابي��سيكي	كاي�سا	ك�بي	�سيك�	�س�	وتتاجر	�أي�سًا	با�سم	ك�بي	�ستيل،	ليمتد(	

وقد	مت	قب�ل	�لطلب	برقم)91276(	وبتاريخ:	)	2019/7/8م(.	وفقًا	لقان�ن	�لعالمات	�لتجارية	و�مل�ؤ�سر�ت	�جلغر�فية	وت��سع	
�ملنزلية،	 �أو	 �ملكتبية	 لالأغر��ص	 �الأخرى	 �لال�سقة	 و�مل��د	 �ملعاجني	 �الأثاث؛	 عد�	 �ملكتبية	 و�لل��زم	 �لقرطا�سية	 	 على:	 �لعالمة	
ل�حات	 �ملكتبي،	 لال�ستخد�م	 �الأور�ق	 تقطيع	 �آالت	 �لر�سم،	 �أدو�ت	 �لطباعة،	 �ل�سمع،	منط	 )هيلي�جر�يف(،	ختم	 �لت�سحيح	 حرب	
�ال�ستن�سل،	�لدبا�سات	)�لل��زم	�ملكتبية(،	ق��لب	�لعالمات،	�ملقاطع	�لن�سيجية	الأغر��ص	�لتدري�ص،	�ملباري،	بكر�ت	�لطالء،	م��د	
جتليد	�لكتب	و�الأور�ق،	�ملر�يل	�ل�رقية،	�حل�س��ت	�ل�رقية	لتغيري	�حلفا�سات،	حاويات	�ل�رق،	ورق	�لتغليف،	�الأكيا�ص	�ل�رقية،	
�لكرت�ن،	�الأكيا�ص	�لبال�ستيكية	�أو	�ل�رقية	لتغليف	�لب�سائع	)�لظروف	و�حلقائب(،	�سر�ئط	�لبال�ستيك	للتغليف،	�الأ�سرطة	�ملرنة	
للمكاتب،	�أكيا�ص	�لبقالة	من	�ل�رق	�أو	�لبال�ستيك،	�أكيا�ص	�لقمامة	من	�ل�رق	�أو	�لبال�ستيك،	طبا�سري	�لعالمات،	�لالفتات	�ل�رقية،	
�الأعالم	�ل�رقية،	�لزينة	�ل�رقية	للحفالت،	�ملنا�سف	�ل�رقية،	�ملناديل	�ل�رقية،	بطانات	ورق	�لت��ليت،	مل�سقات	�ل�سحن	�ل�رقية،	
�ل�سخ�سية،	 و�ل�سجالت	 �الأعمال	 لتخزين	 �مللفات	 �سناديق	 �لكتب،	 م�ساند	 �ل�رقية،	 �لت�س�ق	 �أكيا�ص	 �ملرحا�ص،	 ورق	غطاء	مقعد	
�ملطب�ع،	 �ل�رق	 �ملق�ى،	عالمات	 و�ل�رق	 �ل�رق	 من	 �لالفتات	 �ل�س�ر،	 �ل�رق،	 من	 �مل�سن�عة	 �ل�سخ�سيات	 �ل�رق،	 من	 �ملائدة	 مفار�ص	
و�لكرت�ن،	 �ل�رق	 �لنماذج،	 عمل	 بال�ستيك	 �ملعماريني،	 �ملهند�سني	 مناذج	 �ملال،	 م�ساكات	 �ل�سفر،	 ج��ز	 �أغطية	 �ل�رقية،	 �ل�سار�ت	
�ملناديل	�ل�رقية،	م��د	�لرت�سيح	�ل�رقية،	�لعالمات	�ملرجعية،	�لبطاقات	�لرتحيبية،	�ملل�سقات،	�أدو�ت	�لتخطيط	�لي�مية،	دفاتر	
�ملالحظات،	من�سات	�ملذكر�ت،	�ل�رق	�لال�سق	للمجلد�ت	)ل��زم	مكتبية(،	جملد�ت	�ل�رق،	�أدو�ت	�لكتابة،	�الأقالم،	ثقاالت	�ل�رق	
)ملنع	�ل�رق	من	�لتطاير(،	ما�سكات	�سارة	�ال�سم	)ل��زم	مكتبية(،	�لبكر�ت	�لقابلة	لل�سحب	حلاملي	�سارة	�ال�سم	)�لل��زم	�ملكتبية(،	
�مليكانيكية،	 �لر�سا�ص	 �أقالم	 �ملظاريف،	 �لر�أ�سية،	 ذو	 �ل�رق	 �لعمل،	 بطاقات	 مكتبية(،	 )ل��زم	 �ال�سم	 ب�سارة	 لالإم�ساك	 دبابي�ص	
�أقالم	�حلرب	�جلاف،	�أقالم	�لر�سا�ص،	�أقالم	�لتمييز،	�الألب�مات،	�ملقاطع	�ل�رقية،	�ملل�سقات	�ملطاطية،	�الأختام	)�لقرطا�سية(،	
لالأقالم	 �الأقالم،	ح��مل	 �الأقالم،	حاويات	 �أدر�ج	 للمكاتب،	 �الأختام	 �لط��بع،	 �الأور�ق	)فتاحات	�خلطابات(،	حاويات	 �سكاكني	
و�الأقالم	�لر�سا�ص،	�لبطاقات	�لربيدية،	�مل��د	�لتعليمية	)عد�	�الأجهزة(،	�ملطب�عات،	�ملن�س�ر�ت	�ملطب�عة،	�لكتب.	�لكتيبات،	
�لعامة،	 �ملجالت	 �ل�سحف،	 �الإخبارية،	 �لن�سر�ت	 �ملنزل،	 �أجهزة	 �لتعليمات،	 كتيبات	 �ملل�سقات،	 �لكتيبات،	 �مل�س�رة،	 �الأدلللة	
�لتق�ميات،	�لر�س�مات،	�لكتب	�ملدر�سية،	�لتذ�كر،	�خلر�ئط	�جلغر�فية،	�ملذكر�ت	�لي�مية،	�أعمال	�خلط،	�لل�حات،	�ل�س�ر،	�ل�س�ر	

�لف�ت�غر�فية	)�ملطب�عة(،	وح��مل	�ل�س�ر..	و�مل�سنفة	بالفئه	)16(
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)ج�لي��ص	بل�م	جي	�م	بي	�ت�ص(		

�جلغر�فية	 و�مل�ؤ�سر�ت	 �لتجارية	 �لعالمات	 لقان�ن	 وفقًا	 2019/7/17م(.	 	( وبتاريخ:	 برقم)91470(	 �لطلب	 قب�ل	 مت	 وقد	

وت��سع	�لعالمة	على:	تركيبات	�الأثاث؛	�لف�ساالت	وخ�س��سًا	ف�ساالت	�الأثاث؛	مز�لج	�الأدر�ج؛	تركيبات	�ملز�ليج	�لعاملة	باللم�ص؛	

�لرتكيبات	لتثبيت	�ل��جهات	�الأمامية	لالأدر�ج؛	�لرتكيبات	للقطع	�لد�خلية	للخز�ئن	�لتي	من	�ملمكن	�سحبها	�إىل	�خلارج؛	�لرتكيبات	

لالأدر�ج	�ل�سفلية	لالأثاث؛	�لرتكيبات	لالأب��ب	�ملنزلقة؛	�مل�جهات	لالأب��ب	�ملنزلقة؛	�لرتكيبات	لالأب��ب	�لقابلة	للطي؛	�لرتكيبات	

لالأب��ب	�لقابلة	للطي	�ملنزلقة؛	�مل�جهات	لالأب��ب	�لقابلة	للطي	�ملنزلقة؛	�لرتكيبات	لالأدو�ت	�ملنزلية	وخ�س��سًا	خز�ئن	�لتربيد	

�أجهزة	 �الأوتللاد؛	 للف���سل	 �لرتكيبات	 �ملتحركة؛	 �الأثاث	 ل��جهات	 �لرتكيبات	 و�ملجففات؛	 �ل�سح�ن	 وغ�ساالت	 �لطهي	 وم��قد	

�الإغالق	وخ�س��سًا	لالأدر�ج	وللقطع	�لد�خلية	للخز�ئن	�لتي	من	�ملمكن	�سحبها	�إىل	�خلارج	وو�جهات	�الأثاث	�ملتحركة	و�لف���سل	

و�أب��ب	 �ل�سفلية	لالأثاث	 للتعديل	وخ�س��سًا	لالأدر�ج	 �لقابلة	 �لذرع	 و�أب��ب	�خلز�ئن؛	 و�أب��ب	�الأثاث	 �ل�سفلية	لالأثاث	 و�الأدر�ج	

�خلز�ئن	وو�جهات	�الأثاث	�ملتحركة	و�لف���سل	وللقطع	�لد�خلية	للخز�ئن	�لقابله	لل�سحب	ولالأدر�ج	والأب��ب	�الأثاث؛	حماالت	

من	 رئي�سي	 ب�سكل	 �أو	 بالكامل	 �ملذك�رة	 �لب�سائع	 �قفال؛	جميع	 �الأثاث؛	 وقطع	 �الأثاث	 لتجميع	 �لدعم	 �أق���ص	 �خلز�ئن؛	 تثبيت	

�لبال�ستيك؛	�الأثاث	وخ�س��سًا	�أثاث	�ملطبخ؛	�خلز�ئن	وخ�س��سًا	خز�ئن	�حلائط	وخز�ئن	�لزو�يا	للمطبخ؛	قطع	�الأثاث	وخ�س��سًا	

�الأدر�ج	و�أجز�ء	�الأدر�ج؛	�أب��ب	�الأثاث	و�الأدر�ج	�ل�سفلية	لالأثاث؛	و�جهات	�الأثاث	وخ�س��سًا	و�جهات	�الأثاث	�ملتحركة؛	مق�سمات	

�لغرف؛	�الأب��ب	�ملنزلقة	و�الأب��ب	�لقابلة	للطي	و�الأب��ب	�ملنزلقة	�لقابلة	للطي	لالأثاث؛	�جلدر�ن	�ملنزلقة	و�ل��جهات	�خللفية	

لالأثاث؛	�جلدر�ن	�ملنزلقة	و�ل��جهات	�خللفية	لالأدر�ج؛	�لف���سل	و�ملق�سمات	لالأدر�ج؛	�لقطع	�لد�خلية	لالأدر�ج	وخ�س��سًا	�لقطع	

�لد�خلية	لالأدو�ت	�لف�سية؛	�إطار�ت	�الأدر�ج؛	�أجز�ء	للجدر�ن	�جلانبية	لالأدر�ج؛	�الأرفف؛	�إطار�ت	�لتثبيت	�ملعدة	لتجميع	�الأثاث	

و�أجز�ء	�الأثاث..	و�مل�سنفة	بالفئه	)20(


