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)عبده	احمد	لطف	الذيب(	

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91976(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	الأقم�ضة	ومواد	اأخرى	ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س	،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	وجلي	وك�ضط	
،	�ضابون	،	عطور	وزيوت	عطرية	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	،	غ�ضول	)لو�ضن(	لل�ضعر	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	ال�ضابون	البودر	،	مواد	
التجميل	،	م�ضتح�ضرات	التجميل	ال�ضائلة	،	حممرالوجة	،	طالء	اظافر	ال�ضفاف	وامللون	،	�ضبغة	الظافر	،	م�ضتح�ضرات	ترطيب	ب�ضرة	
الوجة	،	لو�ضن)للج�ضم(	معاجني	ا�ضنان	،	�ضامبو	لل�ضعر	،	دهانات	خا�ضة	باجل�ضم	،	الكرميات	اخلا�ضة	بال�ضعر	،	البخور	،	قطرة	احلناء	
،	زيوت	ال�ضعر	،	بل�ضم	لل�ضعر	،	مزيالت	ال�ضعر	،	�ضبغات	ال�ضعر	،	اقنعة	جتميلية	،	م�ضادات	للعرق	،	احمر	ال�ضفاه	،	جل	لل�ضعر	،	فازلني	،	

منظفات	لال�ضتخدام	املنزيل	،	مطهرات	،	ماء	الورد..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(

)عبدالرحمن	حم�ضن	حممد	احلا�ضل(
		

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/7/7م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91239(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
	، ،	م�ضتح�ضرات	لتح�ضري	املياة	الغازية	 ،	املياة	املعدنية	والغازية	وغريها	من	امل�ضروبات	غري	الكحولية	 العالمة	على:	�ضراب	ال�ضعري	
م�ضروبات	فاحتة	لل�ضهية	غري	كحولية	،	حليب	املوز	،	ماء	ال�ضعري	،	م�ضروبات	غري	كحولية	،	م�ضتح�ضرات	لتح�ضري	امل�ضروبات	،	ليمونا�ضة	
،	ع�ضري	تفاح)غري	كحويل(	كوكتيالت	غري	كحولية	،	م�ضروبات	ع�ضري	فواكة	غري	كحولية	،	ماء	معدين	فوار	�ضراب	،	ماء	ال�ضوداء	،	
ا�ضربة	لتح�ضري	امل�ضروبات	،	ا�ضربة	لتح�ضري	الليمونا�ضة	،	مياة	معدنية	للموائد	،	ع�ضري	بندورة)م�ضروبات(	ع�ضائر	خ�ضروات	،	ماء	
الليثياء	،	م�ضروبات	م�ضل	للنب	،	م�ضروبات	م�ضتخل�ضة	من	الفواكة	وع�ضائر	الفواكة	،	ا�ضربة	وم�ضتح�ضرات	اخرى	لتح�ضري	امل�ضروبات	

الغري	كحولية..	وامل�ضنفة	بالفئه	)32(

)اخل�ضر	حم�ضن	حممد	ح�ضني(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91334(	وبتاريخ:	)2019/7/10م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
	، ال�ضعريية	 	، املكرونة	 	، البفك	 	، الدقيق	ورقائق	احلبوب	 	، ،	النب	ال�ضطناعي	 ،	الأرز	 ال�ضكر	 	، الكاكاو	 	، ال�ضاي	 	، العالمة	على:	النب	
الب�ضكويت	،	الفطائر	،	الكعك	والكيك	،	واحللويات	واحللويات	املثلجة	،	احللويات	الطحينية	وحلوى	الكراميل	وم�ضتخ�ضرات	احللويات	
النحل	 ع�ضل	 	، ،	اخلمرية	 والعلكة	 اللبان	 	، املايونيز	 	، الكات�ضب	 	، والفلفل	 ال�ضطة	 	، ،	اخلمرية	 وال�ضكولتة	 واملهلبية	 كراميل	 ،	كرمي	
والع�ضل	الأ�ضود	،	امللح	واخلردل	واخلل	،	البهارات	والتوابل	وال�ضل�ضة	،	رقائق	�ضوفان	،	�ضميد	،	ن�ضا	الطعام	،	املك�ضرات	املعاجلة	�ضناعيا	

واملك�ضرات	اململحة	وغري	اململحة	،	الكا�ضرتد	،	الأي�ضكرمي	،	الثلج..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(
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)عمر	عبداهلل	اأبوبكر	بانافع	-	بانافع	للعود(

	
وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/4م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91929(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
واملفرو�ضات	 للمالب�س	 الروائح	 مزيل	 	، والر�ضيات	 وال�ضتائر	 واملفرو�ضات	 للمالب�س	 معطرات	 	، للجو	 ومعطر	 روائح	 	 على:	 العالمة	
	، 	 ال�ضخ�ضي	 الإ�ضتخدام	 لغري	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 	، واملكاتب	 واملباين	 وال�ضيارات	 للغرف	 معطره	 وملطفات	 روائح	 	، 	 والأر�ضيات	
مطهرات		،	كرميات	ودهانات	وزيوت	طبية	،	م�ضتح�ضرات	�ضحية	للعناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	والراأ�س	وال�ضعر	،	مرهم	حلروق	
ال�ضم�س		،	غ�ضولت	لو�ضن	طبية	،	ل�ضقات	للجروح	،الأدوية	،	فازلني	طبي	،	ل�ضقات	طبية	،	بودرة	طبية	،	اأغذية	للر�ضع	والأطفال		،	
م�ضتح�ضرات	ا�ضتحمام	طبية	،	�ضمادات		،	زيوت	ودهانات	طبية		،	م�ضتح�ضرات	�ضيدلية	وبيطرية	،	م�ضتح�ضرات	�ضحية	لغايات	طبية	
،	مواد	حمية	معدة	لال�ضتعمال	الطبي		،	بخور	طارد	للح�ضرات	،	املبيدات	،	لوا�ضق	للذباب	،	مراهم	ال�ضابون..	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(

)�ضيجيازهوانغ	ايالب	بايوتيك	كو.	ليمتد(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91700(	وبتاريخ:	)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
للغايات	 املدعّمة	 الأغذية	 م�ضتح�ضرات	 ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	 النباتية	 امل�ضتخل�ضات	 فيتامينية؛	 م�ضتح�ضرات	 	 على:	 العالمة	
معادن؛	 املحتوية	على	 الغذائية	 املكمالت	 الطبي؛	 لال�ضتخدام	 املعدة	 الغذائية	 مواد	احلمية	 تنحيف؛	 الطبية؛	حبوب	 اأو	 العالجية	
مكمالت	التغذية؛	مكمالت	للحمية	الغذائية	حتتوي	على	هالم	ملكي؛	مكمالت	للحمية	الغذائية	حتتوي	على	حبوب	اللقاح؛	مكمالت	
للحمية	الغذائية	من	الإنزميات؛	مكمالت	للحمية	الغذائية	من	اجللوكوز؛	مكمالت	للحمية	الغذائية	حتتوي	على	لي�ضيثني؛	مكمالت	
احلمية	الغذائية	الربوتينية؛	اأغذية	لالأطفال	الر�ضع؛	املكمالت	الغذائية	التي	حتفز	منو	الربوبيوتيك؛	مكمالت	للحمية	الغذائية	

حتتوي	على	اخلمرية؛	م�ضحوق	توت	اأكي	للمكمالت	الغذائية.	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(

)جيه	تي	اإنرتنا�ضيونال	ا�س	ايه(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91482(	وبتاريخ:	)2019/7/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		ال�ضجائر	الإلكرتونية؛	علب	ال�ضجائر	الإلكرتونية؛	علب	م�ضتلزمات	ال�ضجائر	الإلكرتونية؛	ال�ضجائر؛	ال�ضيجار؛	قطع	
اأجهزة	 ال�ضجائر	اللكرتونية؛	 لل�ضجائر	الإلكرتونية؛	النكهات	عدا	عن	الزيوت	العطرية	لال�ضتخدام	مع	 التدخني	املو�ضوع	يف	الفم	
التبخري	للتبغ؛	اأجهزة	التبخري	ل�ضتخدامات	التدخني؛	املبخرات	الفموية	للمدخنني؛	العبوات	املباعة	معباأة	بنكهات	كيماوية	لل�ضجائر	
الإلكرتونية	ب�ضكلها	ال�ضائل؛	�ضوائل	ال�ضجائر	الإلكرتونية	التي	تتكون	من	نكهات	�ضائلة	عدا	عن	الزيوت	العطرية	امل�ضتخدمة	لإعادة	
تعبئة	عبوات	ال�ضجائر	الإلكرتونية؛	حماليل	النيكوتني	ال�ضائل	لل�ضجائر	الإلكرتونية؛	بدائل	التبغ؛	التبغ؛	ال�ضجائر	التي	حتتوي	
على	بدائل	التبغ	لغري	ال�ضتخدامات	الطبية؛	املناف�س؛	ولعات	للمدخنني؛	م�ضتلزمات	املدخنني	،	منتجات	التبغ	..	وامل�ضنفة	بالفئه	

)34(
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)ماجد	ح�ضني	عبداهلل	اللوزي(

	
وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/8م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91960(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:			الواح	الطاقة	ال�ضم�ضية	،	ال�ضا�ضات	،التلفونات	،ال�ضواحن	،اخلازنات	،التو�ضيالت	،الذواكر	،البطاريات	،معدات	اجهزت	
احلا�ضب	اليل		،	اجهزة	وادوات	الو�ضل	او	فتح	اوحتويل	اوتكثيف	او	تنظيم	او	التحكم	يف	الطاقة	الكهربائية	،	تلفزيونات		،	خازنات	
	، ،امل�ضجالت	 ،الر�ضيفرات	 الكهربائي	 التيار	 لتبديل	 ،	اجهزه	كهربائية	 الطاقة	 ،	م�ضتلزمات	 ،منظمات	،حمولت	كهربائية	 كهربائية	
اأجهزة	خزن	الطاقة	 	، 	 ،	اجهزة	قيا�س	الطاقة	،طابعات	 	 ،	الكمبيوترات	،مراوح	 	 ،	ملبات	 ،املفاتيح	الكهربائية	 الأ�ضالك	الكهربائية	
الكهربائية		،	اأجهزة	الفديو	وم�ضتلزماتها		،	قارئات	اأقرا�س		،	هوائيات		،	مكربات	ال�ضوت		،	جميع	انواع	البطاريات		،	اجهزة	مراقبة	،	

تو�ضيالت	�ضحن	USB		،	اجهزة	اطفاء	حريق	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(

)عمر	عبداهلل	اأبوبكر	بانافع	-	بانافع	للعود(

	
وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/4م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91935(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
واملفرو�ضات	 للمالب�س	 الروائح	 مزيل	 	، والر�ضيات	 وال�ضتائر	 واملفرو�ضات	 للمالب�س	 معطرات	 	، للجو	 ومعطر	 روائح	 	 على:	 العالمة	
	، 	 ال�ضخ�ضي	 الإ�ضتخدام	 لغري	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 	، واملكاتب	 واملباين	 وال�ضيارات	 للغرف	 معطره	 وملطفات	 روائح	 	، 	 والأر�ضيات	
مطهرات		،	كرميات	ودهانات	وزيوت	طبية	،	م�ضتح�ضرات	�ضحية	للعناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	والراأ�س	وال�ضعر	،	مرهم	حلروق	
ال�ضم�س		،	غ�ضولت	لو�ضن	طبية	،	ل�ضقات	للجروح	،الأدوية	،	فازلني	طبي	،	ل�ضقات	طبية	،	بودرة	طبية	،	،	اأغذية	للر�ضع	والأطفال		،	
م�ضتح�ضرات	ا�ضتحمام	طبية	،	�ضمادات		،	زيوت	ودهانات	طبية		،	م�ضتح�ضرات	�ضيدلية	وبيطرية	،	م�ضتح�ضرات	�ضحية	لغايات	طبية	
،	مواد	حمية	معدة	لال�ضتعمال	الطبي		،	بخور	طارد	للح�ضرات	،	املبيدات	،	لوا�ضق	للذباب	،	مراهم	ال�ضابون..	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(

)عمر	عبداهلل	اأبوبكر	بانافع	-	بانافع	للعود(

	
وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/4م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91934(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
واملفرو�ضات	 للمالب�س	 الروائح	 مزيل	 	، والر�ضيات	 وال�ضتائر	 واملفرو�ضات	 للمالب�س	 معطرات	 	، للجو	 ومعطر	 روائح	 	 على:	 العالمة	
	، 	 ال�ضخ�ضي	 الإ�ضتخدام	 لغري	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 	، واملكاتب	 واملباين	 وال�ضيارات	 للغرف	 معطره	 وملطفات	 روائح	 	، 	 والأر�ضيات	
مطهرات		،	كرميات	ودهانات	وزيوت	طبية	،	م�ضتح�ضرات	�ضحية	للعناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	والراأ�س	وال�ضعر	،	مرهم	حلروق	
ال�ضم�س		،	غ�ضولت	لو�ضن	طبية	،	ل�ضقات	للجروح	،الأدوية	،	فازلني	طبي	،	ل�ضقات	طبية	،	بودرة	طبية	،	،	اأغذية	للر�ضع	والأطفال		،	
م�ضتح�ضرات	ا�ضتحمام	طبية	،	�ضمادات		،	زيوت	ودهانات	طبية		،	م�ضتح�ضرات	�ضيدلية	وبيطرية	،	م�ضتح�ضرات	�ضحية	لغايات	طبية	
،	مواد	حمية	معدة	لال�ضتعمال	الطبي		،	بخور	طارد	للح�ضرات	،	املبيدات	،	لوا�ضق	للذباب	،	مراهم	ال�ضابون..	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(



96

)�ضعيد	نعمان	قائد	املخاليف(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)90211(	وبتاريخ:	)2019/4/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	التونة	،	اللحوم	والأ�ضماك	وحلوم	الدواجن	وال�ضيد	،	خال�ضات	اللحم	،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة	،	
هالم	)جيلي(	ومربيات	وفواكه	مطبوخة	بال�ضكر	،	البي�س	،	احلليب	واللنب	ومنتجات	الألبان	،	الزيوت	والدهون	املعدة	لالأكل	،	الأغذية	
،	بي�س	حلزون	،	 ،	�ضلطات	خ�ضار	،	متور	،	دهن	جوز	الهند	 ،	زبدة	،	جمربي	 ،	�ضردين	 ،	زيوت	طبخ	 ،	زيت	�ضم�ضم	 املحفوظة	واملخلالت	
فواكه	مثلجة	،	�ضلطات	فواكه	،	فواكه	معلبة	،	حم�س	،	مربيات	،	�ضمن	نباتي	،	حلوم	معلبة	،	زيتون	حمفوظ	،	فول	�ضوداين	،	خملالت	،	
زيت	نخيل	الطعام	،	بي�س	م�ضحوق	،	لب	الفواكه	،	زبيب	،	زيت	الزيتون	،	رقائق	بطاطا	،	هالم	جيلي	فواكه	،	معجون	بندورة	،	معجون	

الطماطم	،	احلليب	،	الزبادي	،	الق�ضطة..	وامل�ضنفة	بالفئه	)29(

)�ضعيد	نعمان	قائد	املخاليف(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)90212(	وبتاريخ:	)2019/4/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
	، ال�ضعريية	 	، املكرونة	 	، البفك	 	، الدقيق	ورقائق	احلبوب	 	، ،	النب	ال�ضطناعي	 ،	الأرز	 ال�ضكر	 	، الكاكاو	 	، ال�ضاي	 	، العالمة	على:	النب	
الب�ضكويت	،	الفطائر	،	الكعك	والكيك	،	واحللويات	واحللويات	املثلجة	،	احللويات	الطحينية	وحلوى	الكراميل	وم�ضتخ�ضرات	احللويات	
،	كرمي	كراميل	واملهلبية	وال�ضكولته	،	اخلمرية	،	ال�ضطة	والفلفل	،	الكات�ضب	،	املايونيز	،	اللبان	والعلكة	،	ع�ضل	النحل	والع�ضل	الأ�ضود	
،	امللح	واخلردل	واخلل	،	البهارات	والتوابل	وال�ضل�ضة	،	رقائق	ال�ضوفان	،	�ضميد	،	ن�ضا	الطعام	،	املك�ضرات	املعاجلة	�ضناعيا	واملك�ضرات	

اململحة	وغري	اململحة	،	الكا�ضرتد	،	الأي�ضكرمي	،	الثلج..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(

)اخل�ضر	حم�ضن	حممد	ح�ضني(

	

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/8م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91923(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
	، ال�ضعريية	 	، املكرونة	 	، البفك	 	، الدقيق	ورقائق	احلبوب	 	، ،	النب	ال�ضطناعي	 ،	الأرز	 ال�ضكر	 	، الكاكاو	 	، ال�ضاي	 	، العالمة	على:	النب	
الب�ضكويت	،	الفطائر	،	الكعك	والكيك	،	واحللويات	واحللويات	املثلجة	،	احللويات	الطحينية	وحلوى	الكراميل	وم�ضتح�ضرات	احللويات	
النحل	 ع�ضل	 	، ،	اخلمرية	 والعلكة	 اللبان	 	، املايونيز	 	، الكات�ضب	 	، والفلفل	 ال�ضطة	 	، ،	اخلمرية	 وال�ضكولتة	 واملهلبية	 كراميل	 ،	كرمي	
والع�ضل	الأ�ضود	،	امللح	واخلردل	واخلل	،	البهارات	والتوابل	وال�ضل�ضة	،	رقائق	�ضوفان	،	�ضميد	،	ن�ضا	الطعام	،	املك�ضرات	املعاجلة	�ضناعيا	

واملك�ضرات	اململحة	وغري	اململحة	،	الكا�ضرتد	،	الأي�ضكرمي	،	الثلج..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(
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)ميجوين	جي	ام	بي	ات�س	اآند	كو.	كيه	جي	مينريالويلويركي(	

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/20م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91800(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:		منتجات	كيميائية	لال�ضتخدام	ال�ضناعي	،	حتديًدا	مواد	م�ضافة	كيميائية	ملواد	التزليق	،	ال�ضحوم	،	الزيوت	
ال�ضناعية	،	زيوت	املحركات	،	زيوت	الرتو�س	،	زيوت	ال�ضاغط	والزيوت	الهيدروليكية؛	مواد	كيميائية	م�ضتخدمة	يف	العلوم؛	مواد	
كيميائية	م�ضتخدمة	يف	الت�ضوير	الفوتوغرايف؛	مواد	كيميائية	م�ضتخدمة	يف	الزراعة؛	راتنجات	تخليقية	،	غري	معاجلة؛	مواد	
بال�ضتيكية	غري	معاجلة	لال�ضتخدام	ال�ضناعي؛	م�ضتح�ضرات	الت�ضميد؛	تركيبات	اإطفاء	احلرائق؛	م�ضتح�ضرات	كيميائية	للحام؛	
مواد	كيميائية	حلفظ	املواد	الغذائية؛	مواد	الدباغة؛	مواد	ل�ضقة	لال�ضتخدام	يف	ال�ضناعة	امليكانيكية؛	م�ضتح�ضرات	كيميائية	
،	و�ضحوم	التزليق؛	زيوت	 لال�ضتخدام	يف	ال�ضناعة؛	حتديًدا	مواد	م�ضافة	كيميائية	وفيزيائية	ملواد	الت�ضحيم	والتزييت	للر�س	
وقود	 ،	حتديًدا	 للوقود	 م�ضافة	 مواد	 ال�ضاغط؛	 وزيوت	 احلركة	 ناقل	 ملوائع	 كيميائية	 م�ضافة	 مواد	 للمحركات؛	 وزيوت	 تقنية	
ال�ضيارة	و�ضوائل	 ل�ضوائل	مربد	 التجمد	 ال�ضداأ؛	م�ضاد	 للوقاية	من	 ال�ضيارة	 الديزل؛	مواد	م�ضافة	ملربد	حمرك	 البنزين	ووقود	
تنظيف	زجاج	ال�ضيارات؛	م�ضاد	التجمد؛	مواد	كيميائية	للت�ضرب	لأ�ضقف	ال�ضيارات؛	اأكتينيوم؛	حجر	ال�ضب؛	األدهيد	الأمونيوم؛	
األدهيدات؛	اأجلينات	لأغرا�س	�ضناعية؛	قلويات؛	يوديدات	قلوية	لأغرا�س	�ضناعية؛	معادن	قلوية؛	اأمالح	ملعادن	قلوية؛	قلوانيات؛	
ماء	 اأمري�ضيوم؛	 اأمونيا؛	 الألومنيوم؛	 �ضيليكات	 األومينا؛	 الألومنيوم؛	 يوديد	 الألومنيوم؛	 كلوريد	 الألومنيوم؛	 �ضب	 كحول؛	حجر	
م�ضادات	 �ضناعية؛	 لأغرا�س	 كاوية	 �ضودا	 اإيثيلي؛	 الأنتيمون؛	كحول	 اأك�ضيد	 اأنتيمون؛	 اأنهيدردات؛	 البطاريات؛	 ل�ضحن	 حمم�س	
اأك�ضدة	لال�ضتخدام	يف	الت�ضنيع؛	اأ�ضيتات	)مواد	كيميائية(؛	اأ�ضيتون؛	اأ�ضتيلني؛	مواد	قاعدية	)م�ضتح�ضرات	كيميائية(؛	بنزين؛	
حم�س	بنزويك؛	بريكيليوم؛	مواد	حفازة	كيميائية	حيوية؛	بروم	لأغرا�س	�ضناعية؛	مواد	كيميائية	لنزع	الكربون	من	املحركات؛	
م�ضتح�ضرات	كيميائية	لت�ضهيل	�ضبك	املعادن؛	مواد	كيميائية	،	فيما	عدا	ال�ضبغات	،	لت�ضنيع	املينا؛	م�ضتح�ضرات	كيميائية	للوقاية	
من	التعفن؛	مواد	كيميائية	ملمعة	لالألوان	لأغرا�س	�ضناعية؛	مواد	كيميائية	للمعاجلة	ملنع	الن�س	،	با�ضتثناء	الدهانات	،	للبناء	
،	با�ضتثناء	الدهانات؛	مواد	حفازة؛	 املاء	للمن�ضوجات؛	مواد	كيميائية	ملقاومة	املاء	لالأ�ضمنت	 احلجري؛	مواد	كيميائية	ملقاومة	
م�ضتح�ضرات	تكثيف	كيميائي؛	م�ضتح�ضرات	عالية	التربيد؛	مواد	كيميائية	لرتميم	اجللود؛	مواد	كيميائية	لت�ضنيع	الدهانات؛	
كلورين؛	كلورات؛	هيدروكلورات؛	كلوريدات؛	كرومات؛	اأك�ضيد	الكروم؛	اأمالح	الكروميك؛	كوريوم؛	منظفات	لال�ضتخدام	يف	عمليات	
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مبادلت	 �ضناعية؛	 لأغرا�س	 ل�ضقة(	 )مواد	 اأ�ضماغ	 فلورين؛	 احلديد؛	 اأمالح	 كيميائية؛	 لأغرا�س	 خمائر	 اإ�ضرتات؛	 الت�ضنيع؛	
حماليل	 �ضناعية؛	 لأغرا�س	 �ضمغ	 ال�ضيارات؛	 ملحركات	 مربدة	 مواد	 كربون؛	 كربونات؛	 بوتا�ضيوم؛	 كيميائية(؛	 )مواد	 اأيونات	
ميثيل	 اإيرث؛	 ميثيل	 ميثان؛	 املاغن�ضيوم؛	 كربونات	 املاغن�ضيوم؛	 كلوريد	 للورني�س؛	 مذيبات	 البطاريات؛	 يف	 الرغوة	 لتكون	 مانعة	
بنزين؛	ميثيل	بنزول؛	�ضوديوم؛	نيون؛	نرتات؛	فينول	لأغرا�س	�ضناعية؛	م�ضتح�ضرات	مانعة	للغليان	للمواد	املربدة	للمحركات؛	
تركيبات	لت�ضليح	الإطارات؛	�ضمغ	امل�ضطكى	لالإطارات؛	اأمالح	)م�ضتح�ضرات	كيميائية(؛	تركيبات	كيميائية	مقاومة	لالأحما�س؛	
اأحما�س؛	اأحما�س	مرتكزة	على	البنزين؛	حم�س	الكربيتوز؛	عنا�ضر	كيميائية	ان�ضطارية؛	حم�س	التنج�ضتيك؛	زينون؛	�ضليلوز؛	
اأ�ضيتات	ال�ضليلوز	،	غري	معاجلة..	وامل�ضنفة	بالفئه	)1(	مع	الطالبة	بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		30	2019	103	966		تاريخ	

ال�ضبقية:		2019/3/27		بلد	ال�ضبقية:		املانيا	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)91800(

)بريفيت	جوينت	�ضتوك	كومباين(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91488(	وبتاريخ:	)2019/7/20م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
الت�ضخي�ضية	 امل�ضتح�ضرات	 املعقمات؛	 الفيتامني؛	 م�ضتح�ضرات	 البيطرية؛	 امل�ضتح�ضرات	 اللقاحات؛	 املطهرات؛	 	 على:	 العالمة	
املواد	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 املعدة	 الغذائية	 امل�ضروبات	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الت�ضخي�ضية	 امل�ضتح�ضرات	 البيطرية؛	 لالأغرا�س	
الغذائية	املعدة	لال�ضتخدام	الطبي؛	الأطعمة	الغذائية	املعدة	لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتخل�ضات	النباتية	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	
الطبية؛	 لالأغرا�س	 العقاقري	 الب�ضرية؛	 لالأغرا�س	 الأدوي��ة	 لالأدوية؛	 كب�ضولت	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الع�ضبية	 امل�ضتخل�ضات	
امل�ضروبات	الدوائية؛	الزيوت	الدوائية؛	م�ضتح�ضرات	الزينة	الدوائية؛	ال�ضامبو	الدوائي؛	املراهم	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	مواد	
ح�ضو	الأ�ضنان؛	الكحول	الطبي؛	املكمالت	الغذائية؛	ال�ضمادات	،	الطبية؛	مكمالت	التغذية؛	املحاقن	قبل	ملئها	لالأغرا�س	الطبية؛	
م�ضتح�ضرات	تنقية	الهواء؛	طعام	لالأطفال؛	املكمالت	الغذائية	الربوتينية؛	الأن�ضجة	امل�ضربة	بالغ�ضولت	ال�ضيدلنية؛	الكحول	
ال�ضيدلنية؛	 امل�ضتح�ضرات	 احلية(؛	 )الأن�ضجة	 الأع�ضاء	 زرع	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 اجلذعية	 اخلاليا	 ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	
امل�ضتح�ضرات	الدوائية؛	خمائر	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	م�ضتح�ضرات	العالج	بالأع�ضاب	النباتية	لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتح�ضرات	
ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	 الكيميائية	 امل�ضتح�ضرات	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الكيميائية	 امل�ضتح�ضرات	 ال�ضيدلنية؛	 الكيميائية	
الكوا�ضف	الكيميائية	لالأغرا�س	الطبية	اأو	البيطرية؛	الأ�ضماغ	اجلراحية؛	ال�ضمادات	اجلراحية؛	احللوى	،	الدوائية؛	احللوى	
لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتح�ضرات	ال�ضحية	لالأغرا�س	الطبية؛	الل�ضقات	لالأغرا�س	الطبية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(	مع	املطالبة	

بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		m201919329	تاريخ	ال�ضبقية:		2019/7/12	بلد	ال�ضبقية:		اوكرانيا	
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)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91888(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
بال�ضتيك	 ت�ضوق	 حقائب	 	، الورقية	 املناديل	 	، الورقية	 املائدة	 اأقم�ضة	 	، امل�ضرفية	 الأوراق	 نقود	حلمل	 م�ضابك	 	 على:	 العالمة	
،الأكيا�س	الورقية	،	بطاقات	الدعوات	،	بطاقات	املعايدة	،	�ضناديق	من	ورق	مقوى	مطوي	،	ورق	تغليف	الهدايا	،	ال�ضحون	الواقية	،	
احل�ضائر	الواقية	واأطقم	املائدة	الورقية	،	اأكيا�س	النفايات	الورقية	اأو	البال�ضتيكية	،	اأغلفة	الطعام	،	مر�ضحات	القهوة	،	املل�ضقات	
املناديل	 	، املكياج	 لإزالة	 �ضغرية	 ورقية	 منا�ضف	 	، احلمام	 ورق	 	، املبللة	 الورقية	 املنا�ضف	 	، الورقية	 املنا�ضف	 	، ن�ضيجية(	 )الغري	
املعباأة	يف	�ضناديق	،	حمارم	يد	ورقية	،	القرطا�ضية	ولوازم	املدار�س	)عدا	املعدات(	،	لوحات	كتابة	جدارية	مغناطي�ضية	)اأدوات	
مكتبية(	،	الآلت	الكاتبة	،	ورق	للطباعة	،	الن�ضخ	والكتابة	)قرطا�ضية(	،	املغلفات	،	اإ�ضمامات	ورقية	كتب	عليها	مقالت	ق�ضرية	،	
كلي�ضيهات	ورقية	،	املفكرات	،	اإ�ضمامات	ورقية	للخرب�ضة	،	الإ�ضبارات	،	مواد	جتليد	الكتب	،	�ضناديق	الأر�ضفة	،	حمافظ	الوثائق	
،	اأغطية	الكتب	،	موؤ�ضرات	الكتب	،	املطبوعات	احلجرية	،	الر�ضومات	)املوؤطرة	اأو	الغري	موؤطرة(	،	اإ�ضمامات	ورقية	للر�ضم	،	كتب	
	، ورقية	 مناديل	 	، ال�ضفاف	 الورق	 	، الكريب	 ورق	 	، للمالحظات	 ورق	ل�ضق	 	، امل�ضيء	 الورق	 	، والن�ضاطات	 الر�ضم	 كتب	 	، التلوين	
الورق	الناقل	للحرارة	،	الورق	احل�ضا�س	على	احلرارة	،	م�ضابك	الورق	،	الكبا�ضات	،	الأعالم	الورقية	،	الرايات	املثلثة	الورقية	،	
اأدوات	الكتابة	،	اأقالم	احلرب	،	اأقالم	الر�ضا�س	،	اأقالم	احلرب	ذات	الروؤو�س	الكروية	،	اأطقم	اأقالم	احلرب	،	اأطقم	اأقالم	الر�ضا�س	
،	اأقالم	احلرب	ذات	الروؤو�س	الكروية	امل�ضامية	،	اأقالم	التلوين	،	الأقالم	الوا�ضمة	ذات	الروؤو�س	العري�ضة	،	احلرب	،	لبادات	احلرب	،	
الطوابع	املطاطية	،	�ضناديق	طالء	،	اأقالم	ر�ضا�س	للر�ضم	والتلوين	،	الطب�ضور	،	زينة	لأقالم	الر�ضا�س	)قرطا�ضية(	،	الكلي�ضيهات	
تعليم	 مواد	 	، الريا�ضية	 والأح��داث	 الريا�ضيني	 اأمور	 تتعاطى	 التي	 بالأخ�س	 	، اليومية	 وال�ضحف	 الكتب	 	، ،	اجلرائد	 املجالت	 	،
مطبوعة	،	جداول	)لت�ضجيل	النتائج(	،	برامج	الأحداث	املطبوعة	،	األبومات	الأحداث	،	األبومات	ال�ضور	الفوتوغرافية	،	كتب	
التواقيع	،	كتب	العناوين	،	اليوميات	،	املنظمات	ال�ضخ�ضية	،	خرائط	الطرقات	،	تذاكر	الدخول	،	تذاكر	اخلطوط	اجلوية	واأذن	
ال�ضعود	،	ال�ضيكات	،	جداول	التوقيت	املطبوعة	،	الكتيبات	والكرا�ضات	،	امل�ضل�ضالت	الهزلية	،	البطاقات	التجارية	القابلة	للتجميع	
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ال�ضور	 	، املل�ضقة	 الإعالنات	 	، الرزنامات	 	، املل�ضقات	 األبومات	 	، املل�ضقات	 	، للم�ضدات	 مل�ضقات	 	، الريا�ضية	 التجارية	 البطاقات	 	،
الفوتوغرافية	،	البطاقات	الربيدية	،	الطوابع	،	الطوابع	الربيدية	،	�ضحائف	طوابع	تذكارية	،	�ضارات	ولفتات	دعائية	من	الورق	
اأو	الورق	املقوى	،	ورق	معد	لنقل	ال�ضور	منه	اإىل	اأ�ضطح	اأخرى	،	اللوازم	املكتبية	)عدا	الأثاث(	،	�ضوائل	ت�ضحيح	،	املحايات	املطاطية	
	، اأ�ضرطة	ل�ضقة	للقرطا�ضية	 	، ،	امل�ضاطر	 ،	دبابي�س	الر�ضم	 ،	م�ضابك	الورق	 ،	من�ضات	لأدوات	الكتابة	 اأقالم	الر�ضا�س	 ،	برايات	
موزعات	لالأ�ضرطة	الال�ضقة	،	الإ�ضتن�ضل	،	حوامل	ق�ضا�ضات	الورق	،	حامالت	املفكرات	،	الدمغات	،	م�ضاند	الكتب	،	بطاقات	الهاتف	
،	ماكينات	ال�ضراف	الآيل	،	ال�ضفر	والرتفيه	،	�ضمان	ال�ضيكات	والإئتمان	امل�ضنوعة	من	الورق	اأو	الورق	املقوى	،	بطاقات	الإئتمان	
)الغري	م�ضفرة(	من	الورق	اأو	الورق	املقوى	،	بطاقات	الأمتعة	،	حامالت	جوازات	ال�ضفر	،	حامالت	بطاقات	التعريف	ال�ضخ�ضية..	

وامل�ضنفة	بالفئه	)16(

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)91888(

)عمر	عبداهلل	اأبوبكر	بانافع	-	بانافع	للعود(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91937(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		عطور	،	زيوت	عطرية	،	كولونيا	،ماء	الكولونيا	،البخور	،	العودة	وعطر	العودة		،	امل�ضك	،	م�ضك	ل�ضناعة	العطور	،	معطر	
للج�ضم	،	املنتجات	امل�ضنعة	من	العطور	،	مزيل	الروائح	الكريهة	لالإ�ضتخدام	ال�ضخ�ضي	)معطر	للج�ضم(	،	خال�ضات	زهور)عطور(	
،	عنا�ضر	ا�ضا�ضية	لعطور	الزهور		،	لو�ضن	وكرميات	ودهانات	وزيوت	معطرة	للج�ضم		،	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	الأقم�ضة	ومواد	اخرى	
ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س	،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	وجلي	وك�ضط	،	�ضابون		،	م�ضتح�ضرات	جتميل	،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر	
،	مناديل	ورقية	م�ضربة	بغ�ضولت	لو�ضن		،	م�ضتح�ضرات	تبخري	)عطور(	،	خ�ضب	معطر		،	عود	الند	،	زيت	الورد	،	مزيل	العرق		،	
�ضابون	و�ضابون	طبي	و�ضابون	معطر	،	بودرة	معطرة	للج�ضم	،	ماء	معطر	،	احلناء	واحلناء	الع�ضبي	،	زيوت	ودهان	لل�ضعر	،	كرمي	
ودهان	لل�ضعر	،	حمام	زيت	لل�ضعر	،	�ضامبو	،	مثبت	�ضعر	،	مزيل	�ضعر	،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	،	اأ�ضباغ	جتميلية	
للج�ضم	وال�ضعر	،	م�ضتح�ضرات	العناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	وال�ضعر	،	كرمي	للج�ضم	والوجه	وال�ضعر	،	كحل	للعني		،	بودرة	
اأطفال	،	كرمي	اأ�ضا�س		،	ماكياجات		،	م�ضكرة	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س	،	رمو�س	م�ضتعارة		،	اأقالم	حواجب	،	اأحمر	�ضفاه	،	اأ�ضباغ	
الب�ضرة	وكرميات	 ،	م�ضتح�ضرات	وكرميات	لتبيي�س	 ال�ضم�س	 ،	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	 ،	دهان	)جل(	 اأظافر	 لالأظافر	وملمعات	

ملواجهة	التجاعيد	والكلف	والنم�س		،	كرمي	لت�ضقق	الأرجل	،اأقنعة	جتميلية	،	معاجني	اأ�ضنان..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(	
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)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91884(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		التعليم	،	التدريب	،	خدمات	توفري	الدورات	التدريبية	،	الرتفيه	،	اخلدمات	الرتفيهية	املقدمة	خالل	الأحداث	
الريا�ضية	اأو	املتعلقة	بالأحداث	الريا�ضية	،	اخلدمات	الرتفيهية	ب�ضكل	م�ضاهدات	عامة	لالأحداث	الريا�ضية	،	توفري	الن�ضاطات	
امل�ضابقات	 تنظيم	 	، وامل�ضابقات	 اليان�ضيب	 تنظيم	 	، والثقافية	 الريا�ضية	 والن�ضاطات	 الأحداث	 تنظيم	 	، والثقافية	 الريا�ضية	
والأحداث	الريا�ضية	يف	جمال	كرة	القدم	،	توفري	املن�ضاآت	الريا�ضية	،	خدمات	منتزهات	املرح	،	خدمات	نوادي	ال�ضحة	واللياقة	
،	تاأجري	املعدات	ال�ضمعية	والفيديو	،	اإنتاج	،	عر�س	،	ن�ضر	و/اأو	تاأجري	الأفالم	،	الت�ضجيالت	ال�ضمعية	والفيديو	،	ن�ضر	و/اأو	تاأجري	
	)DVDs(	الرقمية	الفيديو	اأقرا�س	،	املدجمة	الأقرا�س	،	الكتب	،	الأفالم	خا�ضًة	،	التفاعلية	والرتفيهية	التعليمية	املنتجات
،	الأقرا�س	ال�ضغرية	،	الأقرا�س	املدجمة	القارئة	للذاكرة	فقط	)CD-ROMs(	،	ن�ضر	الإح�ضاءات	وغريها	من	املعلومات	عن	
العرو�س	الريا�ضية	،	خدمات	اإعداد	التقارير	الإذاعية	والتلفزيونية	عن	الأحداث	الريا�ضية	،	خدمات	اإنتاج	وحترير	الربامج	
الإذاعية	والتلفزيونية	،	خدمات	الت�ضوير	الفوتوغرايف	،	خدمات	الإنتاج	املتعلقة	بالت�ضوير	الفوتوغرايف	،	ال�ضمعيات	وت�ضوير	
اإنتاج	برامج	ال�ضور	املتحركة	التلفزيونية	،	خدمات	حجز	املقاعد	لالأحداث	 	، اأفالم	الر�ضوم	املتحركة	 اإنتاج	 	، اأ�ضرطة	الفيديو	
توقيت	 	، الريا�ضية	 التذاكر	 وكالت	 ،	خدمات	 والريا�ضية	 الرتفهية	 لالأحداث	 التذاكر	 ،	خدمات	حجز	 والريا�ضية	 الرتفهية	
املقامرة	 ،	خدمات	 التفاعلي	 الرتفيه	 ،	خدمات	 اجلمال	 م�ضابقات	 تنظيم	 	، الريا�ضية	 الأحداث	 ت�ضجيل	 	، الريا�ضية	 الأحداث	
املبا�ضر	على	�ضبكة	 ،	خدمات	توفري	الرتفيه	 املبا�ضرة	على	�ضبكة	الإنرتنت	 ،	خدمات	الألعاب	 اليان�ضيبي	 البيع	 ،	توفري	خدمات	
الإنرتنت	 �ضبكة	 على	 املبا�ضرة	 الألعاب	 مناف�ضات	 املت�ضمنة	 الكمبيوتر	 األعاب	 مناف�ضات	 تنظيم	 	، لعب	 دورات	 بطبيعة	 الإنرتنت	
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اأدوات	 اأو	 اأو	�ضبكة	الإنرتنت	 املتوفرة	ب�ضكل	مبا�ضر	من	قاعدة	بيانات	ممكننة	 	، التعليم	 اأو	 املتعلقة	بالرتفيه	 املعلومات	 ،	توفري	
اإت�ضالت	اإلكرتونية	ل�ضلكية	،	خدمات	الألعاب	الإلكرتونية	املتوفرة	بوا�ضطة	الإنرتنت	اأو	اأدوات	اإت�ضالت	اإلكرتونية	ل�ضلكية	
)ترفيه(	،	ن�ضر	الكتب	،	ن�ضر	الكتب	واملجالت	الإلكرتونية	ب�ضكل	مبا�ضر	على	�ضبكة	الإنرتنت	،	خدمات	ترفيهية	ب�ضكل	غرف	درد�ضة	
على	�ضبكة	الإنرتنت	اأو	على	اأدوات	اإت�ضالت	اإلكرتونية	ل�ضلكية	،	خدمات	ترفيهية	ب�ضكل	عرو�س	�ضينمائية	،	خدمات	الرتجمة	
،	خدمات	املرتجم	،	توفري	التزويد	بالبنى	التحتية	الرتفيهية	،	خا�ضًة	،	ردهات	ال�ضخ�ضيات	الهامة	جدًا	اأو	غرف	خم�ض�ضة	لكبار	
ال�ضخ�ضيات	)sky boxes(	يف	اأو	خارج	حرم	املن�ضاآت	الريا�ضية	لأغرا�س	الرتفيه	،	خدمات	ال�ضيافة	،	خدمات	اإ�ضتقبال	الزبائن	
اأو	الأحداث	 الريا�ضة	 اأو	الرتفيهية؛	توفري	معلومات	عرب	الإنرتنت	يف	جمالت	 الريا�ضية	 التذاكر	لالأحداث	 املت�ضمنة	توفري	 	،

الريا�ضية	من	قاعدة	بيانات	حا�ضوب	اأو	الإنرتنت..	وامل�ضنفة	بالفئه	)41(

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)91884(

)عمر	عبداهلل	اأبوبكر	بانافع	-	بانافع	للعود(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91932(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		عطور	،	زيوت	عطرية	،	كولونيا	،ماء	الكولونيا	،البخور	،	العودة	وعطر	العودة		،	امل�ضك	،	م�ضك	ل�ضناعة	العطور	،	معطر	
للج�ضم	،	املنتجات	امل�ضنعة	من	العطور	،	مزيل	الروائح	الكريهة	لالإ�ضتخدام	ال�ضخ�ضي	)معطر	للج�ضم(	،	خال�ضات	زهور)عطور(	
،	عنا�ضر	ا�ضا�ضية	لعطور	الزهور		،	لو�ضن	وكرميات	ودهانات	وزيوت	معطرة	للج�ضم		،	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	الأقم�ضة	ومواد	اخرى	
ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س	،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	وجلي	وك�ضط	،	�ضابون		،	م�ضتح�ضرات	جتميل	،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر	
،	مناديل	ورقية	م�ضربة	بغ�ضولت	لو�ضن		،	م�ضتح�ضرات	تبخري	)عطور(	،	خ�ضب	معطر		،	عود	الند	،	زيت	الورد	،	مزيل	العرق		،	
�ضابون	و�ضابون	طبي	و�ضابون	معطر	،	بودرة	معطرة	للج�ضم	،	ماء	معطر	،	احلناء	واحلناء	الع�ضبي	،	زيوت	ودهان	لل�ضعر	،	كرمي	
ودهان	لل�ضعر	،	حمام	زيت	لل�ضعر	،	�ضامبو	،	مثبت	�ضعر	،	مزيل	�ضعر	،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	،	اأ�ضباغ	جتميلية	
للج�ضم	وال�ضعر	،	م�ضتح�ضرات	العناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	وال�ضعر	،	كرمي	للج�ضم	والوجه	وال�ضعر	،	كحل	للعني		،	بودرة	
اأطفال	،	كرمي	اأ�ضا�س		،	ماكياجات		،	م�ضكرة	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س	،	رمو�س	م�ضتعارة		،	اأقالم	حواجب	،	اأحمر	�ضفاه	،	اأ�ضباغ	
الب�ضرة	وكرميات	 ،	م�ضتح�ضرات	وكرميات	لتبيي�س	 ال�ضم�س	 ،	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	 ،	دهان	)جل(	 اأظافر	 لالأظافر	وملمعات	

ملواجهة	التجاعيد	والكلف	والنم�س		،	كرمي	لت�ضقق	الأرجل	،اأقنعة	جتميلية	،	معاجني	اأ�ضنان..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(
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)�ضعيد	نعمان	قائد	املخاليف(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)90263(	وبتاريخ:	)2019/4/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	التونة	،	اللحوم	والأ�ضماك	وحلوم	الدواجن	وال�ضيد	،	خال�ضات	اللحم	،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة	،	
هالم	)جيلي(	ومربيات	وفواكه	مطبوخة	بال�ضكر	،	البي�س	،	احلليب	واللنب	ومنتجات	الألبان	،	الزيوت	والدهون	املعدة	لالأكل	،	الأغذية	
،	بي�س	حلزون	،	 ،	�ضلطات	خ�ضار	،	متور	،	دهن	جوز	الهند	 ،	زبدة	،	جمربي	 ،	�ضردين	 ،	زيوت	طبخ	 ،	زيت	�ضم�ضم	 املحفوظة	واملخلالت	
فواكه	مثلجة	،	�ضلطات	فواكه	،	فواكه	معلبة	،	حم�س	،	مربيات	،	�ضمن	نباتي	،	حلوم	معلبة	،	زيتون	حمفوظ	،	فول	�ضوداين	،	خملالت	،	
زيت	نخيل	الطعام	،	بي�س	م�ضحوق	،	لب	الفواكه	،	زبيب	،	زيت	الزيتون	،	رقائق	بطاطا	،	هالم	جيلي	فواكه	،	معجون	بندورة	،	معجون	

الطماطم	،	احلليب	،	الزبادي	،	الق�ضطة..	وامل�ضنفة	بالفئه	)29(

)عمر	عبداهلل	اأبوبكر	بانافع	-	بانافع	للعود(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91931(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		عطور	،	زيوت	عطرية	،	كولونيا	،ماء	الكولونيا	،البخور	،	العودة	وعطر	العودة		،	امل�ضك	،	م�ضك	ل�ضناعة	العطور	،	معطر	
للج�ضم	،	املنتجات	امل�ضنعة	من	العطور	،	مزيل	الروائح	الكريهة	لالإ�ضتخدام	ال�ضخ�ضي	)معطر	للج�ضم(	،	خال�ضات	زهور)عطور(	
،	عنا�ضر	ا�ضا�ضية	لعطور	الزهور		،	لو�ضن	وكرميات	ودهانات	وزيوت	معطرة	للج�ضم		،	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	الأقم�ضة	ومواد	اخرى	
ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س	،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	وجلي	وك�ضط	،	�ضابون		،	م�ضتح�ضرات	جتميل	،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر	
،	مناديل	ورقية	م�ضربة	بغ�ضولت	لو�ضن		،	م�ضتح�ضرات	تبخري	)عطور(	،	خ�ضب	معطر		،	عود	الند	،	زيت	الورد	،	مزيل	العرق		،	
�ضابون	و�ضابون	طبي	و�ضابون	معطر	،	بودرة	معطرة	للج�ضم	،	ماء	معطر	،	احلناء	واحلناء	الع�ضبي	،	زيوت	ودهان	لل�ضعر	،	كرمي	
ودهان	لل�ضعر	،	حمام	زيت	لل�ضعر	،	�ضامبو	،		،	مثبت	�ضعر	،	مزيل	�ضعر	،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	،	اأ�ضباغ	جتميلية	
للج�ضم	وال�ضعر	،	م�ضتح�ضرات	العناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	وال�ضعر	،	كرمي	للج�ضم	والوجه	وال�ضعر	،	كحل	للعني		،	بودرة	
اأطفال	،	كرمي	اأ�ضا�س		،	ماكياجات		،	م�ضكرة	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س	،	رمو�س	م�ضتعارة		،	اأقالم	حواجب	،	اأحمر	�ضفاه	،	اأ�ضباغ	
الب�ضرة	وكرميات	 ،	م�ضتح�ضرات	وكرميات	لتبيي�س	 ال�ضم�س	 ،	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	 ،	دهان	)جل(	 اأظافر	 لالأظافر	وملمعات	

ملواجهة	التجاعيد	والكلف	والنم�س		،	كرمي	لت�ضقق	الأرجل	،اأقنعة	جتميلية	،	معاجني	اأ�ضنان..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(
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)عمر	حميد	قحطان	احليدري(
	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91549(	وبتاريخ:	)2019/7/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
لعمل	 اخرى	 وم�ضتح�ضرات	 �ضراب	 	، الفواكة	 ع�ضائر	 	، الفواكة	 من	 م�ضتخل�ضة	 م�ضروبات	 	، والغازية	 املعدنية	 املياة	 على:	 العالمة	
املياة	 ،	م�ضتح�ضرات	لتح�ضري	 اللوز	 ،	حليب	 ،	ماء	�ضعري	 ،	زجنبيل	 ،	ع�ضائر	فواكة	 ،	كوكتيالت	ع�ضري	تفاح	 الغري	كحولية	 امل�ضروبات	
املعدنية	،	م�ضروبات	ع�ضري	فواكة	،	زجنبيل	،	ماء	�ضعري	،	حليب	اللوز	،	م�ضتح�ضرات	لتح�ضري	املياة	املعدنية	،	م�ضروبات	ع�ضري	فواكة	،	
�ضراب	اللوز	،	�ضراب	ال�ضعري	،	�ضراب	الطاقة	،	�ضراب	الفواكة	الفورية	،	ع�ضري	اخل�ضروات	،	ع�ضري	بندورة)م�ضروب(	ع�ضري	خ�ضروات	
)م�ضروب(	ع�ضري	كوكتيل	،	�ضراب	الزجنبيل	،	ع�ضري	العنب	،	اقرا�س	حمالة	بامل�ضروبات	الفوارة	،	م�ضروب	م�ضل	اللنب	،	م�ضروب	لب	

املاجنو..	وامل�ضنفة	بالفئه	)32(

)بريفيت	جوينت	�ضتوك	كومباين(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)90953(	وبتاريخ:	)2019/6/10م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
الت�ضخي�ضية	 امل�ضتح�ضرات	 املعقمات؛	 الفيتامني؛	 م�ضتح�ضرات	 البيطرية؛	 امل�ضتح�ضرات	 اللقاحات؛	 املطهرات؛	 	 على:	 العالمة	
املواد	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 املعدة	 الغذائية	 امل�ضروبات	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الت�ضخي�ضية	 امل�ضتح�ضرات	 البيطرية؛	 لالأغرا�س	
الغذائية	املعدة	لال�ضتخدام	الطبي؛	الأطعمة	الغذائية	املعدة	لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتخل�ضات	النباتية	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	
الطبية؛	 لالأغرا�س	 العقاقري	 الب�ضرية؛	 لالأغرا�س	 الأدوي��ة	 لالأدوية؛	 كب�ضولت	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الع�ضبية	 امل�ضتخل�ضات	
امل�ضروبات	الدوائية؛	الزيوت	الدوائية؛	م�ضتح�ضرات	الزينة	الدوائية؛	ال�ضامبو	الدوائي؛	املراهم	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	مواد	
ح�ضو	الأ�ضنان؛	الكحول	الطبي؛	املكمالت	الغذائية؛	ال�ضمادات	،	الطبية؛	مكمالت	التغذية؛	املحاقن	قبل	ملئها	لالأغرا�س	الطبية؛	
م�ضتح�ضرات	تنقية	الهواء؛	طعام	لالأطفال؛	املكمالت	الغذائية	الربوتينية؛	الأن�ضجة	امل�ضربة	بالغ�ضولت	ال�ضيدلنية؛	الكحول	
ال�ضيدلنية؛	 امل�ضتح�ضرات	 احلية(؛	 )الأن�ضجة	 الأع�ضاء	 زرع	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 اجلذعية	 اخلاليا	 ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	
امل�ضتح�ضرات	الدوائية؛	خمائر	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	م�ضتح�ضرات	العالج	بالأع�ضاب	النباتية	لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتح�ضرات	
ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	 الكيميائية	 امل�ضتح�ضرات	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الكيميائية	 امل�ضتح�ضرات	 ال�ضيدلنية؛	 الكيميائية	
الكوا�ضف	الكيميائية	لالأغرا�س	الطبية	اأو	البيطرية؛	الأ�ضماغ	اجلراحية؛	ال�ضمادات	اجلراحية؛	احللوى	،	الدوائية؛	احللوى	
لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتح�ضرات	ال�ضحية	لالأغرا�س	الطبية؛	الل�ضقات	لالأغرا�س	الطبية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(	مع	املطالبة	

بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		m201829230	تاريخ	ال�ضبقية:		2019/12/11	بلد	ال�ضبقية:		اوكرانيا	
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)�ضعيد	نعمان	قائد	املخاليف(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)90208(	وبتاريخ:	)2019/4/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
	، ال�ضعريية	 	، املكرونة	 	، البفك	 	، الدقيق	ورقائق	احلبوب	 	، ،	النب	ال�ضطناعي	 ،	الأرز	 ال�ضكر	 	، الكاكاو	 	، ال�ضاي	 	، العالمة	على:	النب	
الب�ضكويت	،	الفطائر	،	الكعك	والكيك	،	واحللويات	واحللويات	املثلجة	،	احللويات	الطحينية	وحلوى	الكراميل	وم�ضتخ�ضرات	احللويات	
،	كرمي	كراميل	واملهلبية	وال�ضكولته	،	اخلمرية	،	ال�ضطة	والفلفل	،	الكات�ضب	،	املايونيز	،	اللبان	والعلكة	،	ع�ضل	النحل	والع�ضل	الأ�ضود	
،	امللح	واخلردل	واخلل	،	البهارات	والتوابل	وال�ضل�ضة	،	رقائق	ال�ضوفان	،	�ضميد	،	ن�ضا	الطعام	،	املك�ضرات	املعاجلة	�ضناعيا	واملك�ضرات	

اململحة	وغري	اململحة	،	الكا�ضرتد	،	الأي�ضكرمي	،	الثلج.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(

)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91886(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
،	الدمى	واحليوانات	 البايبيفوت	 ،	طاولت	لعبة	 اللوحية	 ،	الألعاب	 ،	الكرات	الريا�ضية	 اللعب	 	الألعاب	واأدوات	 العالمة	على:	
املح�ضوة	،	مركبات	على	�ضكل	األعاب	،	الأحجيات	،	البالونات	،	الألعاب	القابلة	للنفخ	،	ورق	اللعب	،	ق�ضا�ضات	الورق	امللون	،	اأدوات	
للجمنازيوم	والريا�ضة	،	اأجهزة	اجلمنازيوم	،	معدات	كرة	القدم	،	خا�ضًة	الكرات	،	القفازات	،	لبادات	الركبة	،	الأكواع	والأكتاف	
،	اأدوات	حماية	الق�ضبة	ومرمى	لعبة	كرة	القدم	،	جدران	مرمى	كرة	القدم	،	حقائب	وحاويات	ريا�ضية	جمهزة	حلمل	الأدوات	
،	اللعاب	الإلكرتونية	املحمولة	باليد	املجهزة	 ،	قبعات	احلفالت	)األعاب(	 الريا�ضية	،	حقائب	ريا�ضية	مدولبة	،	حقائب	عدد	
	، األعاب	الفيديو	 ،	اآلت	 األعاب	الفيديو	 	، األعاب	الفيديو	 اأذرع	توجيه	من	اأجل	 	، اإ�ضتقبال	التلفزيون	فقط	 لالإ�ضتعمال	مع	اأجهزة	
باليد	 املحمولة	 الإلكرتونية	 الألعاب	 	، ال�ضائل	 الكري�ضتال	 من	 �ضا�ضات	عر�س	 مع	 باليد	 األعاب	حممولة	 اآلت	 	، الألعاب	 من�ضات	
بخالف	تلك	املجهزة	لالإ�ضتعمال	مع	اأجهزة	اإ�ضتقبال	التلفزيون	فقط	،	و�ضادات	الألعاب	،	عجالت	القيادة	لألعاب	الفيديو	وح�ضائر	
رق�س	لألعاب	الفيديو	،	اأ�ضكال	اأيادي	من	املطاط	الزبدي	)األعاب(	،	األعاب	على	�ضكل	رجل	اآيل	للرتفيه	،	األعاب	الآركيد	،	مناذج	
الرجل	 ،	دراجات	 املدولبة	 الزلجات	 	، الورقية	 الطائرات	 	، ،	بطاقات	احلك	 الأليفة	 للحيوانات	 األعاب	 	، الأ�ضل	 طائرات	طبق	

)األعاب(	،	الزلجات	اللوحية	،	�ضماعات	واقع	افرتا�ضي	من	اأجل	الألعاب..	وامل�ضنفة	بالفئه	)28(
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)األربو(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91596(	وبتاريخ:	)2019/7/20م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
القهوة	 ال�ضاغو،	 تابيوكا،	 الأرز،	 ال�ضكر،	 ال�ضوكولته،	 ومنتجات	 ال�ضوكولته	 با�ضتثناء	 الكاكاو،	 ال�ضاي،	 القهوة،	 على:	 العالمة	
والع�ضل	 النحل	 ع�ضل	 بوظة،	 املثلجات،	 واحللويات،	 والفطائر	 اخلبز	 احلبوب،	 من	 امل�ضنوعة	 وامل�ضتح�ضرات	 الدقيق	 ال�ضطناعية؛	
الأ�ضود،	اخلمرية	وم�ضحوق	اخلبيز؛	امللح؛	ب�ضكويت	رقيق	ه�س،	با�ضتا	)معكرونة(؛	وجبات	خفيفة؛	امللح،	اخلردل؛	اخلل،	ال�ضل�ضات	
منكهة	 حلويات	 بالفانيال؛	 منكهة	 حلويات	 الدقيق؛	 من	 م�ضنوعة	 حلويات	 بال�ضوكولتة؛	 منكهة	 حلويات	 البهارات؛	 )التوابل(؛	
اأ�ضا�ضها	 اأ�ضا�ضها	املك�ضرات؛	م�ضروبات	 النباتات؛	حلويات	 اأ�ضا�ضها	 بالكراميل؛	حلويات	منكهة	بالقهوة؛	حلويات	م�ضنوعة	من	مكونات	
القهوة؛	اللنب	املجمد؛	الب�ضائع	املذكورة	بالقدر	الذي	ل	تكون	فيه	مدرجة	يف	فئاٍت	اأخرى..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(	مع	املطالبة	بحق	

تاريخ	ال�ضبقية:		2019/1/29		بلد	ال�ضبقية:		دول	البنيلوك�س	 ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		1389450		

)ات�س	لوندبيك	ايه	/	ا�س(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91856(	وبتاريخ:	)2019/9/2م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		م�ضتح�ضرات	�ضيدلنية	ومواد	وم�ضتح�ضرات	طبية؛	اللقاحات؛	مواد	وم�ضتح�ضرات	طبية	للوقاية	من	ال�ضطرابات	
والأمرا�س	الكامنة	يف	اجلهاز	الع�ضبي	املركزي	او	التي	تن�ضا	بوا�ضطته	او	التي	تعمل	عليه؛	امل�ضتح�ضرات	واملواد	ال�ضيدلنية	لعالج	
اجلهاز	الع�ضبي	املركزي؛	من�ضطات	اجلهاز	الع�ضبي	املركزي؛	امل�ضتح�ضرات	ال�ضيدلنية	واملواد	الالزمة	للوقاية	والعالج	من	الأمرا�س	
وال�ضطرابات	النف�ضية	والع�ضبية؛	امل�ضتح�ضرات	ال�ضيدلنية	واملواد	الالزمة	للوقاية	والعالج	من	اخلرف	،	ومر�س	وا�ضطرابات	
الزهامير	،	والدوخة	،	والنوبات	الت�ضنجية	،	وال�ضكتة	الدماغية	،	والكتئاب	،	و�ضعف	الدراك	،	وا�ضطرابات	وامرا�س	الدراك	
للوقاية	 الالزمة	 واملواد	 ال�ضيدلنية	 امل�ضتح�ضرات	 وال�ضرع؛	 	، )التبلد(	 والالمبالة	 	، والقلق	 	، والذهان	 	، املزاج	 وا�ضطرابات	 	،
والعالج	من	متالزمة	لينوك�س	غا�ضتو	)LGS(	،	وت�ضلب	الن�ضجة	،	والبورفرييا	،	ومر�س	وا�ضطرابات	هنتنغتون	،	والأرق	،	ومر�س	
وا�ضطرابات	باركن�ضون	،	والنهيار	،	ومر�س	وا�ضطرابات	احلركة	،	وخلل	وع�ضر	احلركة	،	وفقر	او	غياب	الوظائف	احلركية	،	
والرعا�س	،	وانف�ضام	ال�ضخ�ضية	،	ومر�س	واإ�ضطرابات	الثنائي	القطبية	،	والهو�س	،	وا�ضطراب	فرط	الن�ضاط	ونق�س	النتباه	)اإيه	
دي	اإت�س	دي(	،	وا�ضطراب	الكرب	التايل	لل�ضدمة	النف�ضية	،	النفعال	او	الهيجان	،	والعدوانية	،	والتوحد	،	الكاآبة	،	وا�ضطرابات	
الو�ضوا�س	القهري	،	ومتالزمة	توريت	،	وال�ضلل	فوق	النووي	التقدمي	)PSP(؛	امل�ضتح�ضرات	ال�ضيدلنية	واملواد	الالزمة	للوقاية	
والعالج	من	حالت	عدم	الرتياح	،	والتململ	)الأكاتازيا(	،	والعياء	،	والنيمومة	،	والغثيان	،	وال�ضرطان	)ورم	خبيث(	،	وال�ضداع	
الن�ضفي	،	والأمل	،	والإدمان	على	امل�ضكرات	ومر�س	الإعتمادية؛	امل�ضتح�ضرات	واملواد	والكوا�ضف	والو�ضائط	امل�ضتخدمة	لأغرا�س	
ت�ضخي�ضية	وطبية.	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(	مع	املطالبة	بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:VA201900918	تاريخ	ال�ضبقية:	

2019/4/11م	بلد	ال�ضبقية:	الدمنارك
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)األربو(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91601(	وبتاريخ:	)2019/7/20م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	بدائل	ملنتجات	الألبان	اأ�ضا�ضها	النباتات	وثمار	اجلوز،	مبا	يف	ذلك	على	�ضبيل	املثال	ل	احل�ضر،	م�ضروبات	اأ�ضا�ضها	ال�ضويا،	
اللوز،	حليب	منكه	بال�ضويا	؛	مبي�س	القهوة	)ق�ضدة(	)غري	الألبان(؛	لنب	رائب	)زبادي(؛	اجلنب؛	حليب	جوز	 حليب	ال�ضويا،	حليب	
الهند	للطهو؛	حليب	الأرز؛	اللحوم،	الأ�ضماك،	حلوم	الدواجن	وال�ضيد؛	خال�ضات	اللحم؛	فواكه	وخ�ضراوات	حمفوظة،	جممدة،	جمففة	
لالأكل؛	 ال�ضاحلة	 الزيوت	والدهون	 البي�س؛	احلليب	ومنتجات	احلليب؛	 بال�ضكر؛	 ومطهوة؛	هالم	)جيلي(؛	مربيات،	فواكه	مطبوخة	
بدائل	ملنتجات	الألبان؛	بدائل	اللحوم؛	حلويات	اأ�ضا�ضها	ال�ضويا؛	حليب	جوز	الهند؛	حليب	اللوز؛	حليب	اللوز	منكه؛	حليب	ال�ضوفان؛	
رقم	 ال�ضبقية:	 بحق	 املطالبة	 مع	 	)29( بالفئه	 وامل�ضنفة	 اأخ��رى..	 فئاٍت	 يف	 مدرجة	 فيه	 تكون	 ل	 الذي	 بالقدر	 املذكورة	 الب�ضائع	

ال�ضبقية:		1389450		تاريخ	ال�ضبقية:		2019/1/29		بلد	ال�ضبقية:		دول	البنيلوك�س	

)زاهوري	هليب	فولودميريوفيت�س(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91173(	وبتاريخ:	)2019/6/30م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
الت�ضخي�ضية	 امل�ضتح�ضرات	 املعقمات؛	 الفيتامني؛	 م�ضتح�ضرات	 البيطرية؛	 امل�ضتح�ضرات	 اللقاحات؛	 املطهرات؛	 	 على:	 العالمة	
املواد	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 املعدة	 الغذائية	 امل�ضروبات	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الت�ضخي�ضية	 امل�ضتح�ضرات	 البيطرية؛	 لالأغرا�س	
الغذائية	املعدة	لال�ضتخدام	الطبي؛	الأطعمة	الغذائية	املعدة	لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتخل�ضات	النباتية	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	
الطبية؛	 لالأغرا�س	 العقاقري	 الب�ضرية؛	 لالأغرا�س	 الأدوي��ة	 لالأدوية؛	 كب�ضولت	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الع�ضبية	 امل�ضتخل�ضات	
امل�ضروبات	الدوائية؛	الزيوت	الدوائية؛	م�ضتح�ضرات	الزينة	الدوائية؛	ال�ضامبو	الدوائي؛	املراهم	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	مواد	
ح�ضو	الأ�ضنان؛	الكحول	الطبي؛	املكمالت	الغذائية؛	ال�ضمادات	،	الطبية؛	مكمالت	التغذية؛	املحاقن	قبل	ملئها	لالأغرا�س	الطبية؛	
م�ضتح�ضرات	تنقية	الهواء؛	طعام	لالأطفال؛	املكمالت	الغذائية	الربوتينية؛	الأن�ضجة	امل�ضربة	بالغ�ضولت	ال�ضيدلنية؛	الكحول	
ال�ضيدلنية؛	 امل�ضتح�ضرات	 احلية(؛	 )الأن�ضجة	 الأع�ضاء	 زرع	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 اجلذعية	 اخلاليا	 ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	
امل�ضتح�ضرات	الدوائية؛	خمائر	لالأغرا�س	ال�ضيدلنية؛	م�ضتح�ضرات	العالج	بالأع�ضاب	النباتية	لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتح�ضرات	
ال�ضيدلنية؛	 لالأغرا�س	 الكيميائية	 امل�ضتح�ضرات	 الطبية؛	 لالأغرا�س	 الكيميائية	 امل�ضتح�ضرات	 ال�ضيدلنية؛	 الكيميائية	
الكوا�ضف	الكيميائية	لالأغرا�س	الطبية	اأو	البيطرية؛	الأ�ضماغ	اجلراحية؛	ال�ضمادات	اجلراحية؛	احللوى	،	الدوائية؛	احللوى	
لالأغرا�س	الطبية؛	امل�ضتح�ضرات	ال�ضحية	لالأغرا�س	الطبية؛	الل�ضقات	لالأغرا�س	الطبية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)5	(	مع	املطالبة	

بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:m201900052		تاريخ	ال�ضبقية:		2019/1/2		بلد	ال�ضبقية:		اوكرانيا	
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)حمالت	علي	حممد	احلروي	للتجارة(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91774(	وبتاريخ:	)2019/8/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
ا�ضفنج	وقل�ضات	و�ضحون	 ،	قدور	�ضغط	وام�ضاط	 	حافظات	طعام	بال�ضتكية	وترام�س	ماء	بال�ضتكية	واواين	خزفية	 العالمة	على:	
�ضفري	و�ضفرات	الطعام	ومالعق	بال�ضتيكية	ومالعق	منزلية	متنوعة	ولبادات	اجللي	لأغرا�س	املطبخ	وا�ضفنج	اجللي	واطباق	عميقة	
و�ضالل	الغ�ضيل	ومالعق	خفق	واوعية	العزل	احلراري	للم�ضروبات	واخلالطات	الغري	كهربائية	والواح	الكوي	وعلب	حفظ	ال�ضابون	
و�ضالل	اخلبز	وكوؤو�س	ال�ضرب	الزجاجية	اقداح	زجاجية	وفناجني	و�ضحون	الفناجني	الزجاجية	،	اطقم	ال�ضاي	الزجاجية	،	زبديات	
املالب�س	 املهمالت	وعالقات	 و�ضالت	 املياه	 والط�ضوت	وجاكات	 اقال�س	كرتونية	 واواين	زجاجية	 واباريق	 واطباق	زجاجية	 زجاجية	
ومالحات	زجاج	وبال�ضتيك	وحلل	و�ضوك	ومالعق	و�ضكاكني	وبرطمانات	وجراكن	لال�ضتعمالت	املختلفة	وقوارير	وكا�ضات	جميعها	من	
البال�ضتيك	ادوات	واواين	مكان�س	وفرا�ضي	لغ�ضل	ال�ضحون	وخزفيات	ومناخل	وادوات	ومما�ضح	التنظيف	وقطع	قما�س	لغ�ضل	الر�ضيات	
ومطاحن	 للمعجنات	 وقطاعات	 الثوم	 ومكاب�س	 الثاث	 غبار	 ومناف�س	 للمطبخ	 التقطيع	 والواح	 للفواكه	 واكواب	 كوكتيل	 وخالطات	

واأوعية	معزولة	حراريا	لالغذية	وامل�ضروبات..	وامل�ضنفة	بالفئه	)21(

)�ضركة	امل�ضرع	للتجارة	والتربيد	املحدودة(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91472(	وبتاريخ:	)2019/7/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
،	الدقيق	وامل�ضتح�ضرات	امل�ضنوعة	من	 ،	النب	ال�ضطناعي	 ،	ال�ضاجو	 ،	الأرز	 ،	التابيوكا	 ،	ال�ضكر	 ،الكاكاو	 ،ال�ضاي	 	النب	 العالمة	على:	
احلبوب	،اخلبز	،الب�ضكويت	،الفطائر	،	ال�ضوكولته	،	احللويات	،احللويات	املثلجة	،	حالوة	الطحينية	،	ع�ضل	النحل	والع�ضل	الأ�ضود	،	
اخلمرية	،	امللح	،	اخلردل،اخلل	،	البهارات	،التوابل		،	ال�ضل�ضة	،	املكرونة	،	الثلج	،البفك		،	ال�ضعريية	،	كراميل	)حلوى(	،	العلكة	)اللبان(	
،	رقائق	ذرة	،	ف�ضار	)حب	الذرة(	،رقائق	�ضوفان	،	كات�ضاب	،	مايونيز	،دب�س	للطعام	،معجنات	،	مهلبية	،	زعفران)توابل(�ضل�ضة	طماطم	،	
دقيق	ال�ضعري	،	حلوى	،	وجبات	خفيفة	ا�ضا�ضها	احلبوب	،	رقائق)منتجات	احلبوب(	،	كاري	)بهار(،كا�ضرتد	،	دب�س	ال�ضكر	،	ذرة	مطحونة	
،الويفر	 ،	كيك	،�ضكاكر	 ،	كعك	 ،	املثلجات	 ،	البوظة	 ،	مرق	دجاج	 ،	�ضطة	،	خليط	كيك	 ،	ن�ضا	،كيك	،ويفر	،الي�ضكرمي	،�ضوكالتة	خام	
،م�ضروبات	ا�ضا�ضها	ال�ضوكالتة	،	ب�ضكويت	رقيق	ه�س	،	منتجات	مغطى	بال�ضوكالتة	،	نعنع	�ضوكالتة	�ضائل،مليم	،فواكه	،	فانيال)منكهة(	

،	جلوكوز	للطعام	،	يان�ضون	جنمي	،	مهلبية	،	�ضمع	نحل..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(
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)عبداهلل	اأحمد	ثابت	احلمادي	)تهامة	للتكنولوجيا((	

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/7م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91908(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:		الكمبيوتر	املحمول	واملكتبي	،	اأدوات	ربط	ال�ضبكات	،	موزع	ال�ضبكات	،	اك�ض�ضوارات	�ضبكات	ل�ضلكية	،	مودم	انرتنيت		،	
�ضبكات	ل�ضلكية	،	�ضبكات	ل�ضلكية	منزلية	،	كروت	�ضبكات	ل�ضلكية	،	اأجهزة	طابعات		،	ا�ضكرن	،	كامريات	مراقبة		،	كامريات	ت�ضوير	
،	اأنظمة	امنية	،	اجهزة	انذار	كهربائية	،	اأجهزة	اطفاء	حريق		،	اأجهزة	حماية	من	احلريق		،	ال�ضيديهات	،	فال�ضات	،	ذواكر	،	برامج	
كمبيوتر	،	�ضا�ضات	عر�س	،	قطع	غيار	كمبيوترات	،	ملحقات	الكمبيوترات	وم�ضتلزمات	الكمبيوتر	واك�ض�ضوارات	الكمبيوترات	،	برامج	
قيا�س،اأجهزة	ح�ضور	 اأجهزة	 	، �ضا�ضات	عر�س	 	، الكمبيوتر	 ،	طاولت	 كممبيوتر	 �ضماعات	 	، )م�ضجلة(	 ،	برجميات	حا�ضوب	 تعليمية	
وان�ضراف	،	البطاريات	ال�ضائلة	واجلافة	،	بطاريات	كمبيوتر	،	البطاريات	،	التلفون	الثابت	واملحمول	واك�ض�ضواراته	،	�ضواحن	،	خزانات	
ا�ضالك	 	، اأقرا�س	ت�ضجيل	 	، بيانات	مغناطي�ضية	 ،	حامالت	 	 البيانات	 واأجهزة	احلوا�ضب	ملعاجلة	 ،	معدات	 الطاقة	 ،	منظمات	 الطاقة	
كهربائية	،	ا�ضالك	تلفونات	،	ا�ضالك	تلفزيون	،	ا�ضالك	و	تو�ضيالت	كمبيوترات	،	ال�ضرفرات	،	احبار	طابعات	،	الواح	الطاقة	ال�ضم�ضية	
،	اأجهزة	قيا�س	الطاقة	،	منظمات	الكهرباء	،	عدادات	كهرباء	،	اأجهزة	�ضحن	البطاريات	،	التلفزيون	،	اأجهزة	الفيديو	،	اآلت	حا�ضبة..	

وامل�ضنفة	بالفئه	)9(

)�ضي	بي	اأ�س	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�ضي(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91704(	وبتاريخ:	)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
ال�ضحن	 لإعادة	 قابلة	 بطاريات	 الوقود؛	 بوليمر؛	خاليا	 ليثيوم	 اأيون	 بطاريات	 اجلل?انية؛	 البطاريات	 البطاريات؛	 	 على:	 العالمة	
للبطاريات	 ال?ولطية	 قيا�س	 اأجهزة	 البطاريات؛	 �ضواحن	 بالبطاريات؛	 اخلا�ضة	 وامللحقات	 الغيار	 قطع	 الكهربائية؛	 للمركبات	
الكهربائية	للمركبات	الربية	،	واجلوية	واملائية؛	�ضا�ضات	البطاريات	للمركبات	الربية	،	واجلوية	واملائية؛	�ضبكات	للبطاريات	،	وهي	
اأجزاء	مكونات	 الهيكلية؛	 املتانة	 الداخلية	لغر�س	توفري	 ،	الإطارات	 ،	وهي	 البطاريات	 اأجزاء	مكونات	 للبطاريات؛	 ،	�ضبكات	مو�ضلة	
البطاريات	،	وهي	اأغطية	التهوية؛	بطاريات	�ضناعية؛	برنامج	تطبيق	هاتف	حممول	للتنزيل	لال�ضتخدام	مع	اأجهزة	مراقبة	البطارية	
،	واأجهزة	ت�ضخي�س	البطارية	،	واأجهزة	�ضالمة	البطارية	ملراقبة	اأداء	البطارية؛	برامج	تطبيقات	هاتف	حممول	قابل	للتنزيل	للتعليم	
املتعلق	بتكنولوجيا	البطارية.	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(	مع	املطالبة	بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		88317179	تاريخ	ال�ضبقية:		

2019/2/26	بلد	ال�ضبقية:		امريكا	
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)�ضي	بي	اأ�س	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�ضي(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91708(	وبتاريخ:	)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
ال�ضحن	 لإعادة	 قابلة	 بطاريات	 الوقود؛	 بوليمر؛	خاليا	 ليثيوم	 اأيون	 بطاريات	 اجلل?انية؛	 البطاريات	 البطاريات؛	 	 على:	 العالمة	
للبطاريات	 ال?ولطية	 قيا�س	 اأجهزة	 البطاريات؛	 �ضواحن	 بالبطاريات؛	 اخلا�ضة	 وامللحقات	 الغيار	 قطع	 الكهربائية؛	 للمركبات	
الكهربائية	للمركبات	الربية	،	واجلوية	واملائية؛	�ضا�ضات	البطاريات	للمركبات	الربية	،	واجلوية	واملائية؛	�ضبكات	للبطاريات	،	وهي	
اأجزاء	مكونات	 الهيكلية؛	 املتانة	 الداخلية	لغر�س	توفري	 ،	الإطارات	 ،	وهي	 البطاريات	 اأجزاء	مكونات	 للبطاريات؛	 ،	�ضبكات	مو�ضلة	
البطاريات	،	وهي	اأغطية	التهوية؛	بطاريات	�ضناعية؛	برنامج	تطبيق	هاتف	حممول	للتنزيل	لال�ضتخدام	مع	اأجهزة	مراقبة	البطارية	
،	واأجهزة	ت�ضخي�س	البطارية	،	واأجهزة	�ضالمة	البطارية	ملراقبة	اأداء	البطارية؛	برامج	تطبيقات	هاتف	حممول	قابل	للتنزيل	للتعليم	
ال�ضبقية:		 تاريخ	 	88317175	 ال�ضبقية:	 ال�ضبقية:رقم	 املطالبة	بحق	 مع	 بالفئه	)9(	 وامل�ضنفة	 البطارية.	 بتكنولوجيا	 املتعلق	

2019/2/26	بلد	ال�ضبقية:		امريكا	

)زهيجيانغ	يونيفيو	تكنولوجيز	كو.	،	ليمتد(	

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/7/7م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91204(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
ت�ضغيل	 برامج	 امل�ضجلة؛	 	، الكمبيوتر	 برامج	 الكمبيوتر؛	 اأجهزة	 الكمبيوتر؛	 ذاكرة	 اأجهزة	 البيانات؛	 معاجلة	 جهاز	 	 على:	 العالمة	
ال�ضا�ضات	)برامج	الكمبيوتر(؛	برامج	 اأجهزة	الكمبيوتر(؛	 ال�ضا�ضات	)اجزاء	 ،	م�ضجلة؛	 ،	م�ضجلة؛	برجميات	الكمبيوتر	 الكمبيوتر	
ال�ضوت	 ا�ضتقبال	 اأجهزة	 التوزيع؛	 لوحات	 القيا�ضات؛	 اأداة	 الوزن؛	 اآلت	 الكمية؛	 موؤ�ضرات	 للتنزيل(؛	 قابلة	 )برجميات	 الكمبيوتر	
كامريات	 )الت�ضوير(؛	 تكبري	 جهاز	 التلفزيون؛	 كامريات	 لالأطفال؛	 فيديو	 �ضا�ضات	 الفيديو؛	 كامريات	 الفيديو؛	 م�ضجالت	 والفيديو؛	
)الت�ضوير	الفوتوغرايف(؛	فال�س	امل�ضابيح	)الت�ضوير	الفوتوغرايف(؛	جهاز	قيا�س	ال�ضرعة	)الت�ضوير(؛	م�ضاعل	)ت�ضوير(؛	عد�ضات	
ب�ضرية؛	مواد	خلطوط	الكهرباء	)الأ�ضالك	والكابالت(؛	�ضا�ضات	فيديو؛	امل�ضت�ضعرات	)اأجهزة	القيا�س(	،	بخالف	الإ�ضتخدام	الطبي؛	
جهاز	اإطفاء	احلرائق؛	اجهزة	كهربائية	ملنع	ال�ضرقة؛	الأ�ضوار	املكهربة؛	�ضا�ضات	ليد؛	�ضا�ضات	الفيديو؛	كامريات	الدارات	التلفزيونية	

املغلقة؛	مر�ضحات	)الت�ضوير(؛	معدات	ل�ضبكة	الت�ضالت.	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(
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)�ضي	بي	اأ�س	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�ضي(
	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91701(	وبتاريخ:	)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
ال�ضحن	 لإعادة	 قابلة	 بطاريات	 الوقود؛	 بوليمر؛	خاليا	 ليثيوم	 اأيون	 بطاريات	 اجلل?انية؛	 البطاريات	 البطاريات؛	 	 على:	 العالمة	
للبطاريات	 ال?ولطية	 قيا�س	 اأجهزة	 البطاريات؛	 �ضواحن	 بالبطاريات؛	 اخلا�ضة	 وامللحقات	 الغيار	 قطع	 الكهربائية؛	 للمركبات	
الكهربائية	للمركبات	الربية	،	واجلوية	واملائية؛	�ضا�ضات	البطاريات	للمركبات	الربية	،	واجلوية	واملائية؛	�ضبكات	للبطاريات	،	وهي	
اأجزاء	مكونات	 الهيكلية؛	 املتانة	 الداخلية	لغر�س	توفري	 ،	الإطارات	 ،	وهي	 البطاريات	 اأجزاء	مكونات	 للبطاريات؛	 ،	�ضبكات	مو�ضلة	
البطاريات	،	وهي	اأغطية	التهوية؛	بطاريات	�ضناعية؛	برنامج	تطبيق	هاتف	حممول	للتنزيل	لال�ضتخدام	مع	اأجهزة	مراقبة	البطارية	
،	واأجهزة	ت�ضخي�س	البطارية	،	واأجهزة	�ضالمة	البطارية	ملراقبة	اأداء	البطارية؛	برامج	تطبيقات	هاتف	حممول	قابل	للتنزيل	للتعليم	
املتعلق	بتكنولوجيا	البطارية.	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(	مع	املطالبة	بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		88330536	تاريخ	ال�ضبقية:		

2019/3/7	بلد	ال�ضبقية:		امريكا	

)عبدالرحمن	حم�ضن	حممد	احلا�ضل(
	

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/7/7م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91241(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
لنب	 توناء،	 �ضمك	 ال�ضمك،	 من	 معده	 غذائية	 منتجات	 حي(	 �ضمك)غري	 حمفوظ،	 �ضمك	 ملح،	 �ضمك	 معلب،	 �ضمك	 	 على:	 العالمة	
ال�ضوربة،	 لعداد	 م�ضتح�ضرات	 خممر(	 �ضويا	 توفو)فول	 للطبخ،	 بندورة	 ع�ضري	 بندورة،	 خمفوقة،معجون	 ق�ضدة	 رائب)زبادي(	
م�ضتح�ضرات	�ضوربة	اخل�ضروات،	زيت	�ضم�ضم،	�ضلطات	خ�ضروات،	خملل	امللفوف،	زبيب،	حلوم	دواجن	غري	حية،	بروتني	لال�ضتهالك	
الب�ضري،	فول	�ضوداين	حم�ضر،	رقائق	بطاطا،	فطائر	بطاطا	مقلية،	خملالت،	بلح	البحر،	)غري	حي(حلوم	معلبة،	منتجات	احلليب،	
�ضمن	نباتي،	مربى	فواكة،	ع�ضري	خ�ضروات	للطبخ،	خيار	خملل،	مربى	زجنبيل	حم�س)معجون	احلم�س(فواكة	مغطاه	بال�ضكر،	فواكة	
بال�ضكر،مركزات	 ل�ضرائح	اخلبز،	فواكة	مغطاه	 الهند،	متور،	بي�س،	خماليط	حتتوي	على	دهن	 �ضلطات	فواكة،	دهن	جوز	 حمفوظة،	
املرق،	زيت	جوز	الهند،	زيت	ذرة،	ق�ضدة)منتجات	البان(	جوز	هند	جمفف،	رقائق	فواكة،	زبدة	الكاكاو،	زبدة	لب	ال�ضوكولتة،	بقول	

حمفوظة،	زبدة..	وامل�ضنفة	بالفئه	)29(	
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)ميجوين	جي	ام	بي	ات�س	اآند	كو.كيه	جي	مينريالويلويركي(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91804(	وبتاريخ:	)2019/8/20م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		غ�ضولت؛	م�ضتح�ضرات	تبيي�س؛	م�ضتح�ضرات	تلميع	مركبات	�ضقل؛	عوامل	اإزالة	ال�ضحوم؛	منظفات	كا�ضطة؛	�ضابون؛	
معطرات؛	زيوت	عطرية؛	مواد	جتميل؛	ملطفات	ال�ضعر؛	م�ضاحيق	الأ�ضنان؛	حماليل	اإزالة	الأو�ضاخ؛	مواد	قاب�ضة	لأغرا�س	جتميلية؛	
م�ضتح�ضرات	ال�ضبار	لأغرا�س	جتميلية؛	زيوت	عطرية	اأروماتية؛	رذاذ	اإنعا�س	النف�س؛	زيوت	عطرية	من	خ�ضب	الأرز؛	م�ضكنات	لي�ضت	
اأو	 لالإن�ضان	 الكريهة	 الروائح	 والأر�ضيات؛	مزيالت	 لالأثاث	 ملمع	 التبيي�س؛	 اأمالح	 الربجموت؛	حجر	اخلفاف؛	 زيت	 لأغرا�س	طبية؛	
ك�ضط(؛	 )مادة	 ديامنتني	 الطبية؛	 والأغرا�س	 الت�ضنيع	 عمليات	 لال�ضتخدام	يف	 لي�ضت	 	، منظفات	 الكريهة؛	 للروائح	 مزيل	 ل���ضابون	
هواء	م�ضغوط	معلب	لأغرا�س	التنظيف	واإزالة	الغبار؛	خ�ضب	معطر؛	م�ضتح�ضرات	اإزالة	الرت�ضبات	لأغرا�س	منزلية؛	مواد	كيميائية	
عمليات	 لال�ضتخدام	يف	 لي�ضت	 	، ال�ضحوم	 مزيالت	 الألوان؛	 اإزالة	 م�ضتح�ضرات	 املالب�س(؛	 )غ�ضيل	 منزلية	 لأغرا�س	 الألوان	 لتزهية	
ت�ضنيع؛	م�ضتح�ضرات	اإزالة	الورني�س؛	مزيالت	البقع؛	م�ضتح�ضرات	التلميع	)�ضقل(؛	�ضقيل	الن�ضا	لأغرا�س	غ�ضيل	املالب�س؛	م�ضتح�ضرات	
بالتجميل؛	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 مواد	جتميل؛	 )كا�ضطات(؛	 بالب�ضرة	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 كرميات	جتميلية؛	 )تن�ضية(؛	 التنعيم	
معطرة	 مبللة	 مناديل	 منزلية؛	 لأغرا�س	 تنظيف	 مواد	 جتميلية؛	 لأغرا�س	 ملطفات	 الالفندر؛	 زيت	 الطالء؛	 اإزال��ة	 م�ضتح�ضرات	
،	للتنظيف؛	حملول	ال�ضودا؛	زيوت	لأغرا�س	التنظيف؛	 اأنابيب	ال�ضرف؛	�ضودا	الغ�ضيل	 للتنظيف؛	م�ضتح�ضرات	لإزالة	التكتالت	من	
كرميات	ال�ضقل؛	ورق	ال�ضقل؛	اأحجار	ال�ضقل؛	�ضمع	ال�ضقل؛	منتجات	العناية	من	البويل	اإ�ضرت؛	اأوراق	عطرية	مزيج	من	اأوراق	الورود	
والتوابل	)عطور(؛	م�ضتح�ضرات	التنظيف	اجلاف؛	حلاء	الكالجة	للغ�ضيل؛	م�ضتح�ضرات	التبخري	)معطرات(؛	اأعواد	البخور؛	�ضوائل	
تنظيف	الزجاج	الأمامي؛	م�ضتح�ضرات	تنظيف	خلطوط	الوقود؛	م�ضتح�ضرات	تنظيف	لأ�ضقف	ال�ضيارات؛	زيت	الورد؛	م�ضتح�ضرات	
ورق	 ال�ضنفرة؛	 كا�ضطة؛	�ضنفرة؛	قما�س	 مواد	 كا�ضط؛	 ورق	 كا�ضطات؛	 الرمل؛	 ورق	 اأمونيا	)قلوي	متطاير(	)منظف(؛	 ال�ضداأ؛	 اإزالة	
ال�ضنفرة؛	قما�س	رملي	لل�ضنفرة؛	�ضمع	اخلياطني؛	كرمي	احلذاء؛	�ضامبو؛	تربينات	)زيوت	طيارة(؛	تربينتني	ملناديل	اإزالة	ال�ضحوم	
امل�ضبعة	مبلطفات	جتميلية؛	هالم	النفط	لأغرا�س	جتميلية؛	رماد	بركاين	للتنظيف؛	�ضمع	غ�ضيل	املالب�س؛	زيوت	عطرية	من	الليمون..	
بلد	 	 	2019/3/27	 ال�ضبقية:	 تاريخ	 	 	966	103	2019	30	 ال�ضبقية:	 رقم	 ال�ضبقية:	 املطالبة	بحق	 مع	 بالفئه	)3(	 وامل�ضنفة	

ال�ضبقية:		املانيا	



113

)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا(	

وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/4م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91885(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:		املالب�س	،	لبا�س	القدم	،	اأغطية	الراأ�س	،	القم�ضان	،	الألب�ضة	املحبوكة	،	اجلرزيات	،	البلوفر	،	القم�ضان	العلوية	الن�ضفية	
الداخلية	 املالب�س	 	، ريا�ضية	 تنانري	 	، التنانري	 	، ريا�ضية	 اأثواب	 	، الف�ضاتني	 	، التحتية	 القم�ضان	 	، ال�ضدريات	 	، كم	 الن�ضف	 ،	قم�ضان	
	، القلن�ضوات	 	، الطاقيات	 	، ال�ضوفية	 الكنزات	 	، ال�ضراويل	 	، ال�ضورتات	 	، اإ�ضتحمام	 مباذل	 	، التانكيني	 	، البيكيني	 	، ال�ضباحة	 لبا�س	 	،
القبعات	،	الو�ضحة	،	اأو�ضحة	الراأ�س	،	اأحزمة	للب�س	،	ال�ضالت	،	قبعات	ريا�ضية	للوقاية	من	ال�ضم�س	،	حواف	القبعات	،	قلن�ضوات	ذات	
حواف	،	بذات	التحمية	،	القم�ضان	املعرقة	،	اجلاكيتات	،	اجلاكيتات	الريا�ضية	،	جاكيتات	املدرجات	الريا�ضية	،	ال�ضرتات	الريا�ضية	
)باليزر(	،	مالب�س	واقية	من	املطر	،	املعاطف	،	البذات	املوحدة	،	ربطات	العنق	،	اأربطة	املع�ضم	،	اأربطة	الراأ�س	،	اأ�ضرطة	لالأ�ضابع	،	
�ضوار	ريا�ضي	من	ال�ضيليكون	،	القفازات	،	املاآزر	،	املرايل	)غري	ورقية(	،	البيجامات	،	األب�ضة	لعب	لالأطفال	والأطفال	الر�ضع	،	اأكيا�س	نوم	
لالأطفال	)مالب�س(	،	اجلوارب	واملالب�س	املحبوكة	،	حمالت	البنطلونات	،	الأحزمة	،	احلمالت	،	ال�ضنادل	،	�ضنادل	ال�ضري	،	األب�ضة	القدم	
الريا�ضية	،	خا�ضًة	اأحذية	للخارج	،	اأحذية	امل�ضي	مل�ضافات	طويلة	،	اأحذية	لعبة	كرة	ال�ضلة	،	اأحذية	للتمارين	الريا�ضية	املتعددة	،	
اأحذية	لركوب	الدراجات	،	اأحذية	الريا�ضات	الداخلية	،	الأحذية	الكال�ضيكية	،	اأحذية	للعدو	وللم�ضامري	،	الزحافات	)فليب	فلوب(	
،	اأحذية	لعبة	كرة	القدم	)الداخلية	واخلارجية(	،	جزم	لعبة	كرة	القدم	،	اأحذية	من	القما�س	الكتاين	،	اأحذية	لعبة	كرة	امل�ضرب	
،	بذات	 ال�ضوفية	 الفوقية	 ،	خا�ضًة	الألب�ضة	 ،	مالب�س	ريا�ضية	 اأحذية	الأيروبيك	 	، اأحذية	الإبحار	 	، املدينية	 الريا�ضات	 اأحذية	 	،
الهرولة	،	الألب�ضة	الريا�ضية	املحبوكة	،	ال�ضراويل	الريا�ضية	الغري	ر�ضمية	،	قم�ضان	البولو	،	القم�ضان	املعرقة	،	ال�ضراويل	املعرقة	،	
قم�ضان	بطراز	قم�ضان	لعبة	كرة	القدم	،	قم�ضان	بطراز	قم�ضان	لعبة	الركبي	،	اجلوارب	،	لبا�س	القدم	،	منا�ضف	ذات	جودة	عالية	،	
الألب�ضة	ال�ضيقة	ومدفئات	الأرجل	،	بذات	حلبات	ال�ضباق	،	الألب�ضة	التحتية	العملية	،	القم�ضان	التحتية	،	حمالت	ال�ضدر	،	األب�ضة	

الراق�ضني	،	اأربطة	املع�ضم	،	اأربطة	الراأ�س	،	القفازات	،	بذات	الثلج	،	جاكيتات	الثلج	،	�ضراويل	الثلج..	وامل�ضنفة	بالفئه	)25(
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)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا(

	
وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/4م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91889(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:		خدمات	الإت�ضالت	عن	بعد	،	خدمات	الإت�ضالت	عرب	الهواتف	والهواتف	املحمولة	،	خدمات	الإت�ضالت	الإلكرتونية	
عرب	الهاتف	،	الإت�ضالت	عرب	الراديو	،	الإت�ضالت	عرب	الفاك�س	،	خدمات	النداء	الآيل	عرب	الراديو	،	الإت�ضالت	عرب	املوؤمترات	عن	
الفاك�س	ومعدات	الإت�ضالت	 	، الهاتف	 اأطقم	 ،	تاأجري	 ال�ضحافة	والأخبار	 ،	خدمات	وكالت	 البث	الإذاعي	 	، التلفزيوين	 البث	 	، بعد	
البث	 ،	خدمات	 الال�ضلكية	 اأدوات	الت�ضالت	الإلكرتونية	 اأو	على	 التجارية	على	�ضبكة	الإنرتنت	 املواقع	الإلكرتونية	 ،	بث	 الأخرى	
والربامج	التلفزيونية	والإذاعية	املقدمة	عرب	الأقمار	ال�ضناعية	،	الكابل	اأو	ال�ضبكات	الال�ضلكية	،	خدمات	البعث	الإلكرتوين	للر�ضائل	
،	توفري	الولوج	اىل	خدمة	املدونات	،	غرف	الدرد�ضة	ولوحات	الن�ضرات	واملناق�ضة	،	توفري	غرف	الدرد�ضة	املبا�ضرة	واألواح	الن�ضرات	
الإلكرتونية	لإر�ضال	الر�ضائل	،	التعليقات	وحمتويات	و�ضائل	الإعالم	املتعددة	بني	م�ضتخدمي	التوا�ضل	الإجتماعي	،	توفري	الولوج	اىل	
مواقع	اإلكرتونية	حتتوي	على	خرائط�	،	معلومات	عن	اإجتاهات	ال�ضري	ومواقع	الأعمال	،	اإر�ضال	الر�ضائل	وال�ضور	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	
،	توفري	الولوج	اىل	خدمات	الت�ضوق	والطلب	املنزيل	واملكتبي	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	،	�ضبكات	كمبيوتر	عاملية	و/اأو	تقنيات	الإت�ضالت	
التفاعلية	،	الإت�ضالت	عن	بعد	بالن�ضبة	للمعلومات	)املت�ضمنة	املواقع	الإلكرتونية(	،	برامج	الكمبيوتر	وغريها	من	البيانات	،	خدمات	
الربيد	الإلكرتوين	،	توفري	املعلومات	�ضبكيًا	من	قاعدة	بيانات	ممكننة	اأو	من	الإنرتنت	،	املتعلقة	بالريا�ضات	والأحداث	الريا�ضية	،	
اإلكرتونية	للمو�ضيقى	الرقمية	 اأو	قواعد	البيانات	،	توفري	الولوج	اىل	مواقع	 توفري	تو�ضيالت	الإت�ضالت	عن	بعد	ب�ضبكة	الإنرتنت	
بالريا�ضات	 املتعلقة	 والتلفزيونية	 الإذاعية	 الربامج	 بث	 	، الال�ضلكية	 الإلكرتونية	 الإت�ضالت	 اأدوات	 على	 اأو	 الإنرتنت	 �ضبكة	 على	
والأحداث	الريا�ضية	،	توفري	التو�ضيالت	لتجهيزات	الكمبيوتر	)خدمات	الإت�ضالت	عن	بعد(	،	توفري	الولوج	اىل	اأجهزة	كمبيوتر	
وقواعد	بيانات	الكمبيوتر	املركزية	)خدمة	تكنولوجيا	املعلومات(	،	توفري	الولوج	اىل	�ضبكة	الإنرتنت	عرب	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	اأو	
عرب	اأدوات	الإت�ضالت	الإلكرتونية	الال�ضلكية	)خدمة	تكنولوجيا	املعلومات(	،	دفق	الفيديوهات	واملواد	ال�ضمعية	من	�ضبكة	الإنرتنت	،	
خدمات	التدفق	للفيديو	،	املواد	ال�ضمعية	والربامج	التلفزيونية	،	توفري	الولوج	اىل	حمركات	البحث	على	�ضبكة	الإنرتنت	،	الت�ضالت	

للمعلومات	)من	�ضمنها	�ضفحات	النرتنت(	برامج	الكمبيوتر	و	اي	بيانات	اأخرى..	وامل�ضنفة	بالفئه	)38(	
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)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91887(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:		الدراجات	الهوائية	،	الدراجات	النارية	،	دراجات	الرجل	املزودة	مبحرك	،	ال�ضيارات	،	مركبات	الرحالت/	املبيت	
	، ،	الكارفانات	 ،	ال�ضاحنات	املقفلة	 ،	ال�ضاحنات	 SUV(؛	حافالت	�ضغرية؛	مقطورات	 )مبا	يف	ذلك	ال�ضيارات	متعددة	الأغرا�س	
اأو	نوع	اآخر	من	املحركات	،	 اأو	بالديزل	 	، اأو	بالنفط	 	، ،	؛	العربات	املنزلية	املتنقلة	)تعمل	كهربائًيا	 ،	املركبات	املربدة	 البا�ضات	
معروفة	اأو	خمرتعة	،	مبا	يف	ذلك	املحركات	الهجينة(	،	الطائرات	،	الزوارق	،	مناطيد	الهواء	ال�ضاخن	،	ال�ضفن	اجلوية	،	الإطارات	
،	اإطارات	داخلية	للعجالت	،	مناذج	مالم�ضات	مطاطية	لالإ�ضتعمال	يف	جتديد	مالم�ضات	الإطارات	،	مواد	واأطقم	لت�ضليح	الإطارات	
والإطارات	الداخلية	،	رقع	مطاطية	ل�ضقة	لت�ضليح	الإطارات	والإطارات	الداخلية	،	�ضمامات	لالإطارات	،	اأجهزة	نفخ	الإطارات	
،	اأدوات	منع	الإنزلق	لإطارات	املركبات	،	خا�ضًة	،	م�ضامري	و�ضال�ضل	الثلج	،	الدواليب	،	اأطر	الدواليب	،	اأربطة	اأطر	الدواليب	،	
اأغطية	حماور	العجالت	،	اأغطية	الإطارات	،	خالئط	الدواليب	،		،	اأجزاء	مكابح	خا�ضة	بال�ضيارات؛	�ضبائك	للعجالت	اأك�ض�ضوارات	
ال�ضيارات	،	خا�ضًة	،	حجابات	ال�ضم�س	،	حمالت	ال�ضقف	،	حمالت	الزحلوفات	،	حمالت	الدراجات	الهوائية	،	اأغطية	املقاعد	
تعطيل	 ؛	جهاز	 	، امل�ضابيح	اخللفية	 اأغطية	 	، الأمامية	 امل�ضابيح	 اأوقية	 	، املركبات(	 )اأك�ض�ضوارات	 ال�ضيارات	 اأغطية	 	، والو�ضائد	
	، للك�ضف	 القابلة	 الأ�ضقف	 اخللفية(؛	 امل�ضابيح	 اأجل	 )من	 �ضيارات	 زجاج	 الأمامية(؛	 امل�ضابيح	 اأجل	 )من	 �ضيارات	 زجاج	 الرفع؛	
عاك�ضات	،	الأجنحة	،	فتحات	ال�ضقف	،	الدفاعات	امل�ضبعة	،	اأكيا�س	الهواء	،	م�ضابيح	ال�ضباب	،	عجالت	القيادة	،	اأطر	اللوحات	،	
لوحات	الرخ�س	،	اأنظمة	اأمان	لل�ضيارات	،	قطع	غيار	للمركبات	ذات	املحرك؛	لوحة	عدادات	ال�ضيارة	)تابلوه(؛	هيكل	من	اأجل	
املركبات	الربية؛	م�ضاند	حزام	املقاعد		،	اأغطية	املرايا	اجلانبية	،	�ضيارات	لالطفال	،	املوكيت	،	ال�ضجاد	،	احل�ضائر	)لل�ضيارات(	
،	مناف�س	غبار	لل�ضيارات		،	�ضناديق	العدد	،	الزوارق	ال�ضغرية	،	عربات	الأطفال	،	مقاعد	ال�ضيارات	لالأطفال	اأو	الأولد	،	�ضال�ضل	

م�ضادة	لالنزلق	لل�ضيارات؛	حمركات	للمركبات	الربية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)12(	
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)فيديري�ضن	انرتنا�ضونايل	دي	فوتبول	ا�ضو�ضي�ضن	)فيفا((

	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91895(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

العالمة	على:		النظارات	،	النظارات	ال�ضم�ضية	،	نظارات	ريا�ضية	للغو�س	وال�ضباحة	،	علب	،	حبال	و�ضال�ضل	للنظارات	ال�ضم�ضية	

والنظارات	،	مناظري	ثنائية	العينني	،	املغناطي�س	واملغناطي�س	الزيني	،	بو�ضالت	التوجيه	،	بطاريات	ال�ضيارات	،	لوحات	الأدوات	

اإلكرتونيات	جل�ضم	وهيكل	 اإلكرتونيات	جمموعة	نقل	القدرة	للمحركات؛	 ،	الرتمو�ضتات	واأغطية	امل�ضعاع؛	 الإلكرتونية	الرقمية	

ال�ضيارة؛	اأنظمة	اإقفال	الأبواب	عن	بعد	،	اأنظمة	واأجزاء	�ضوتية	عالية	اجلودة	،	اأجهزة	لت�ضجيل	،	اإر�ضال	،	تعديل	،	دمج	ون�ضخ	

ال�ضوت	و/اأو	ال�ضور	،	اأجهزة	الراديو	،	اأجهزة	التلفزيون	،	ال�ضا�ضات	امل�ضطحة	،	�ضا�ضات	عر�س	من	الكري�ضتال	ال�ضائل	،	�ضا�ضات	

عالية	الو�ضوح	والبالزما	،	اأنظمة	ال�ضينما	املنزلية	،	اأجهزة	ت�ضجيل	الفيديو	،	م�ضغالت	الأقرا�س	املدجمة	،	م�ضغالت	الأقرا�س	

املدجمة	املحمولة	،	م�ضغالت	اأقرا�س	الفيديو	الرقمية	،	م�ضغالت	MP3	،	اأجهزة	لقراءة	املو�ضيقى	الرقمية	،	م�ضغالت	الكا�ضيتات	

	، الراأ�س	 �ضماعات	 	، ال�ضوت	 ،	مكربات	 املحمولة	 الراديو	 اأجهزة	 	، ال�ضغرية	 الأقرا�س	 م�ضغالت	 	، املحمولة	 الكا�ضيتات	 م�ضغالت	 	،

اأجهزة	 	، املالحة	 اأجهزة	 	، بال�ضوت	 امل�ضغلة	 بعد	 التحكم	عن	 اأجهزة	 	، بعد	 التحكم	عن	 اأجهزة	 	، امليكروفونات	 	، الأذن	 �ضماعات	

امل�ضاعدة	ال�ضخ�ضية	الرقمية	،	اأجهزة	الكمبيوتر	،	اأجهزة	الكمبيوتر	اللوحية	،	معاجلات	البيانات	،	لوحات	مفاتيح	الكمبيوتر	

،	�ضا�ضات	الكمبيوتر	،	اأجهزة	املودم	،	علب	حمل	لأجهزة	الكمبيوتر	،	فاأرة	الكمبيوتر	،	لبادات	لفاأرة	الكمبيوتر	،	اأجهزة	ترجمة	

اإلكرتونية	للجيب	،	اآلت	اإمالئية	،	مذكرات	ومفكرات	اإلكرتونية	،	اأجهزة	امل�ضح	،	الطابعات	،	اآلت	الن�ضخ	،	اآلت	الفاك�س	،	الهواتف	

	، ،	الهواتف	املزودة	ب�ضا�ضات	عر�س	الفيديو	 ،	الهواتف	الذكية	 ،	الهواتف	النقالة	 ،	اأجهزة	الإجابة	على	الإت�ضالت	الهاتفية	

النقالة	 للهواتف	 ،	�ضماعات	الأذن	والراأ�س	 لليدين	 النقالة	دون	احلاجة	 الهواتف	 اأدوات	لإ�ضتعمال	 	، النقالة	 الهواتف	 اأغطية	
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مع	 النقالة	 الهواتف	 	، النقالة	 الهواتف	 خا�ضة	حلمل	 حقائب	 	، النقالة	 للهواتف	 اأربطة	 	، النقالة	 للهواتف	 مفاتيح	 لوحات	 	،

	، ال�ضرافة	 اآلت	 	، الإئتمان	 لبطاقات	 القارئة	 الآلت	 	، احلا�ضبة	 ؛الآلت	 ذكية	 �ضاعات	 ؛	 مدجمة	 الفيديو	 وكامريات	 كامريات	

ماكينات	ال�ضراف	الآيل	،	كامريات	الفيديو	،	كامريات	الفيديو	الرقمية	،	معدات	الت�ضوير	الفوتوغرايف	،	الكامريات	)الت�ضوير	

الكامريات	 واأربطة	 علب	 	، الوم�ضية	 امل�ضابيح	 	، الفوتوغرافية	 ال�ضور	 �ضرائح	 	، املك�ضوفة	 الأف��الم	 	، امل�ضاليط	 	، الفوتوغرايف(	

واأك�ض�ضوارات	الكامريات	،	البطاريات	،	اآلت	وبرامج	الكاريوكي	،	اأقرا�س	األعاب	الفيديو	،	من�ضات	حتكم	واأجهزة	حتكم	بالألعاب	

م�ضغلة	بال�ضوت	اأو	اليدين	،	�ضماعات	الواقع	الفرتا�ضي	،	برجميات	األعاب	الكمبيوتر	امل�ضجلة	م�ضبقًا	اأو	القابلة	للتحميل	،	برامج	

	، اأو	ال�ضور	 اأو	قيا�ضية	لت�ضجيل	ال�ضوت	 ،	رقمية	 ،	حافظات	ل�ضا�ضات	احلوا�ضيب	،	حامالت	ممغنطة	 وقواعد	بيانات	الكمبيوتر	

اأقرا�س	فيديو	،	اأ�ضرطة	فيديو	،	اأ�ضرطة	ممغنطة	،	اأقرا�س	ممغنطة	،	اأقرا�س	فيديو	رقمية	،	اأقرا�س	مرنة	،	اأقرا�س	ب�ضرية	،	

اأقرا�س	مدجمة	،	اأقرا�س	�ضغرية	،	اأقرا�س	مدجمة	قارئة	للذاكرة	فقط	،	جميعها	بكونها	فارغة	اأو	م�ضجلة	م�ضبقًا	باملو�ضيقى	،	

ال�ضوت	اأو	ال�ضور	)ممكن	اأن	تكون	متحركة(	،	الهولوغرام	،	ال�ضرائح	الإلكرتونية	والبطاقات	املمغنطة	)م�ضفرة(	املت�ضمنة	ق�ضائم	

الهدايا	،	مهايئات	الذاكرة	)معدات	كمبيوتر(	،	بطاقات	الذاكرة	،	�ضرائط	الذاكرة	)الفارغة	اأو	امل�ضجلة	م�ضبقًا(	،	بطاقات	ذات	

	، اأو	ممغنطة	 اإلكرتونية	 �ضرائح	 ذات	 هاتف	 بطاقات	 	، اأو	ممغنطة	 اإلكرتونية	 �ضرائح	 ذات	 اإئتمان	 بطاقات	 	، اإلكرتونية	 �ضرائح	

بطاقات	ذات	�ضرائح	اإلكرتونية	اأو	ممغنطة	ملاكينات	ال�ضراف	الآيل	واآلت	ال�ضرافة	،	بطاقات	ذات	�ضرائح	اإلكرتونية	اأو	ممغنطة	

مدفوعة	�ضلفًا	للهواتف	النقالة	،	بطاقات	لل�ضفر	والرتفيه	ذات	�ضرائح	اإلكرتونية	اأو	ممغنطة	،	بطاقات	ل�ضمان	ال�ضيكات	والدفع	

ذات	�ضرائح	اإلكرتونية	اأو	ممغنطة	،	بطاقات	اإئتمان	بال�ضتيكية	،	�ضبورة	عددية	اإلكرتونية	،	اأجهزة	اإلكرتونية	للتحكم	يف	اإطار	

هيكل	املركبات	،	اأجهزة	اإنذار	للحماية	،	نظام	اإقفال	اإلكرتوين	للمركبات	يت�ضمن	جهاز	للتحكم	عن	بعد	،	قما�س	خمروطي	ال�ضكل	

مثبت	على	عامود	لتحديد	اإجتاه	الرياح	،	اخلاليا	والألواح	ال�ضم�ضية	لتوليد	الطاقة	،	اأجهزة	القيا�س	،	اأجهزة	قيا�س	امل�ضافات	،	

معدات	قيا�س	والدللة	على	ال�ضرعة	،	اأجهزة	حت�ض�س	�ضغط	الإطارات	،	اأجهزة	قيا�س	�ضغط	الإطارات	،	املن�ضورات	الإلكرتونية	

القابلة	للتحميل	،	اخلرائط	الإلكرتونية	القابلة	للتحميل	،	اأجهزة	اإ�ضتقبال	ال�ضمعيات	،	م�ضخمات	ال�ضوت	،	اأنابيب	التلفزيون	

،	اأنابيب	اأ�ضعة	الكاثود	،	�ضوفتووير	وهاردووير	الكمبيوتر	،	املت�ضمنة	وحدات	الإ�ضتقبال	العاملية	التي	ت�ضتطيع	حتويل	،	تزويد	

،	اإ�ضتقبال	واإر�ضال	بيانات	ال�ضوت	والفيديو	،	م�ضغالت	الأقرا�س	،	اأ�ضباه	املو�ضالت	،	اأ�ضباه	املو�ضالت	املغلفة	،	الدارات	املتكاملة	

املحتوية	على	برامج	ت�ضتعمل	ملعاجلة	بيانات	ال�ضوت	،	الفيديو	اأو	الكمبيوتر	،	البطاريات	القابلة	لل�ضحن	،	اأجهزة	معاجلة	وحتويل	

بيانات	ال�ضوت	والفيديو	،	كابالت	اإر�ضال	البيانات	،	كابالت	عداد	ال�ضرعة	وقطع	غيار	ال�ضيانة.خوذ	حماية	للريا�ضة	،	اأ�ضاور	

مغناطي�ضية	م�ضفرة	للتعريف	عن	الهوية	،	التذاكر	الإلكرتونية	،	امل�ضفرة	،	تذاكر	ب�ضكل	بطاقات	ممغنطة	،	العد�ضات	الال�ضقة	،	

اأوعية	لتنظيف	وتخزين	العد�ضات	الال�ضقة..	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)91895(


