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)باي بال ، انك(

وقد مت قبول الطلب برقم)91837( وبتاريخ: )2019/8/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربم�ضجيات املبا�ضرة )ان-لين( غري القابلة للتنزيل ملعاجلة عمليات الدفع الإلكرتونية؛ 
واإر�ضالها  واإدارتها  وحت�ضريها  الفواتري  لإن�ضاء  للتنزيل  القابلة  غري  )ان-لي��ن(  املبا�ضرة  للربجميات  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري 
الإي�ضالت  لإ�ضدار  للتنزيل  القابلة  غري  )ان-لين(  املبا�ضرة  للربجميات  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  وت�ضويتها؛  وتعقبها  ومعاجلتها 
املبا�ضرة )ان-لين( غري  التوثيق  املوؤقت لربجميات  ال�ضتخدام  املحمولة؛ توفري  الأجهزة  بوا�ضطة  تتم  التي  باملدفوعات  املتعلقة 

القابلة للتنزيل لغاية التحكم بالدخول اىل احلوا�ضيب وال�ضبكات احلا�ضوبية والت�ضال بها. وامل�ضنفة بالفئه )42(

)باي بال، انك(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/8/28م(.  وبتاريخ:  برقم)91836(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: اخلدمات املالية وحتديدًا خدمات التحويل اللكرتوين لالأموال؛ املقا�ضة وت�ضوية املعامالت املالية؛ توفري 
جمموعة كبرية من خدمات الدفع واخلدمات املالية وحتديدًا خدمات بطاقات الئتمان واإ�ضدار بطاقات الئتمان والعتمادات 
الفواتري ونقلها  التي ت�ضمل معاجلة بينات دفع  الإلكرتوين  الدفع  التي ت�ضمل خدمات  الإلكرتوين  الدفع  الئتمانية وخدمات 
ات�ضالت عاملية؛ خدمات معاجلة  �ضبكة  �ضبق ذكره عرب  ما  الدفعة ويتم كل  ت�ضليم  الفواتري مع �ضمانة  لحقًا وخدمات دفع 
وحت�ضريها  الفواتري  اإن�ضاء  وحتديدًا  املالية  واخلدمات  الدفع  خدمات  توفري  ال�ضحب؛  وبطاقات  الئتمان  بطاقات  معامالت 
طريق  عن  امل�ضرتيات  جمال  يف  عليها  املتنازع  باملواد  املتعلقة  الموال  �ضداد  وت�ضويتها؛  وتعقبها  ومعاجلتها  واإر�ضالها  واإدارتها 
الدفع اللكرتوين؛ توفري خدمات حماية عملية ال�ضراء للمنتجات واخلدمات التي يتم �ضراوؤها من الغري عرب �ضبكة حا�ضوبية 
عاملية و�ضبكات ل�ضلكية؛ خدمات معاجلة معامالت بطاقات الئتمان؛ خدمات الئتمان وحتديدا توفري خدمات ح�ضاب الئتمان 
الدوار؛ خدمات دفع الفواتري؛ توفري خدمات الدفع اللكرتوين النقال للغري؛ خدمات بطاقات الئتمان ومعاجلة عمليات الدفع؛ 
خدمات عمليات الدفع اللكرتونية ل�ضرف العمالت الأجنبية؛ خدمات معاجلة عمليات الدفع وحتديدا توفري خدمات معاجلة 

معامالت العملة الفرتا�ضية للغري. وامل�ضنفة بالفئه )36(
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)�ضانيل ليمتد( 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/8/6م(.  وبتاريخ:  برقم)91657(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اجليب  حمافظ  اليد؛  حقائب  املقلدة؛  واجللود  اجللود  من  املواد  احليوانات؛  وجلود  اجللود  املقلدة؛  واجللود  اجللود  على:  العالمة 
وحمافظ  ال�ضفر  حقائب  وب�ضائع  اجللدية  واحلقائب  املجهزة(  )غري  الن�ضائية  الزينة  م�ضتح�ضرات  وحقائب  وال�ضما�ضي  واملظالت 
النقود واحلقائب الن�ضائية ال�ضغرية )غري امل�ضنوعة من املعادن الثمينة اأو املطلية بها( والحزمه امل�ضنوعة من اجللد؛ احلقائب؛ 
اجلزادين؛ حمافظ بطاقات الئتمان؛ حافظات البطاقات؛ علب وحقائب املكياج؛ الأكيا�س واجليوب القما�ضية؛ حمالت املفاتيح؛ 
الب�ضائع  ولوازم  قطع  احلمل؛  حقائب  اخليل؛  ركوب  �ضياط  للكالب؛  مقاود  الأليفة؛  احليوانات  اأطواق  الأليفة؛  احليوانات  مالب�س 

املذكورة اآنفا.. وامل�ضنفة بالفئه )18(

)�ضانيل ليمتد( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/8/6م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)91656(  الطلب  قبول  مت  وقد 
البيع  ومتاجر  الأق�ضام  متعددة  الكبرية  املتاجر  يف  بالتجزئة  البيع  وخدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات  على:  العالمة  وتو�ضع 
باجلملة التي تبيع بالتجزئة وخدمات الطلب بالربيد وخدمات التجزئة للت�ضوق اللكرتوين املتعلقة ببيع العطور وم�ضتلزمات 
املرحا�س وم�ضتح�ضرات العناية بالب�ضرة وم�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر وم�ضتح�ضرات العناية بالأظافر وم�ضتح�ضرات العناية 
بفروة الراأ�س واملاكياج والزيوت العطرية وم�ضتح�ضرات التجميل والنظارات ال�ضم�ضية وعلب النظارات والنظارات ال�ضم�ضية 
والنظارات الريا�ضية الواقية وجموهرات ح�ضب الطلب واملجوهرات وال�ضاعات وحقائب اليد وحمافظ اجليب وحقائب �ضغرية 
مل�ضتح�ضرات التجميل )غري جمهزة( وحمافظ جلدية م�ضطحة للوثائق والأوراق ومكونات الأمتعة واملحافظ وحمافظ النقود 
والأحزمة اجللدية واحلقائب و حقائب اأكيا�س النقود و حمافظ بطاقات الئتمان وحافظات البطاقات وعلب وحقائب املاكياج 
واأطواق  ومالب�س  املفاتيح  وحامالت  واملاكياج  واحللي  واملجوهرات  الإلكرتونية  والأجهزة  للحقائب  واأكمام  قما�ضية  وحقائب 
ور�ضن و�ضروج للركوب للحيوانات الأليفة واملالب�س واألب�ضة القدم واأجهزة واأدوات الت�ضالت بعيدة املدى واحلوا�ضيب والأجهزة 
والأقم�ضة  الن�ضيجية  وامل��واد  ومناديل  الو�ضائد  واأغطية  وال�ضرير  للحمام  وبيا�ضات  الن�ضيج  ومكونات  وملحقاتها  الطرفية 
ال�ضعر املزخرفة وربطات  ال�ضعر وما�ضاكات  ال�ضعر والزخارف وما�ضاكات  واملحارم واملطرزات والأ�ضرطة والأزرار واإك�ض�ضوارات 
خدمات  الولء؛  وبطاقات  )�ضو�ضته(  وال�ضحابات  لالأحذية  وحلي  لالأحذية  واأبازمي  لالأحزمة  وم�ضابك  للب�س  و�ضارات  لل�ضعر 
اإدارة وتنظيم الأعمال؛ خدمات توفري املعلومات وتقدمي الن�ضائح املتعلقة بكل ما ذكر  اإ�ضت�ضارات  الرتويج للمبيعات؛ خدمات 

�ضابقًا؛ خدمات الإعالنات والرتويج املتعلقة بهذه الب�ضائع.. وامل�ضنفة بالفئه )35(
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)جيه تي اإنرتنا�ضيونال ا�س ايه(

وقد مت قبول الطلب برقم)91513( 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(

)�ضانيل ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)91674( وبتاريخ: )2019/8/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العطور  ببيع  املتعلقة  الأق�ضام  متعددة  الكبرية  املتاجر  يف  بالتجزئة  البيع  وخدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات  على:  العالمة 
وم�ضتح�ضرات الزينة ال�ضائلة وم�ضتح�ضرات التجميل والنظارات ال�ضم�ضية وجموهرات ح�ضب الطلب وحقائب اليد والب�ضائع 
الإلكرتونية  والأجهزة  واحلا�ضوب  املدى  بعيدة  الت�ضالت  واأدوات  واأجهزة  والإك�ض�ضوارات  القدم  واألب�ضة  واملالب�س  اجللديه 
املحمولة باليد وبطاقات الولء؛ متاجر البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ببيع العطور وم�ضتح�ضرات الزينة 
واملالب�س  اجللديه  والب�ضائع  اليد  وحقائب  الطلب  ح�ضب  وجموهرات  ال�ضم�ضية  والنظارات  التجميل  وم�ضتح�ضرات  ال�ضائلة 
باليد  املحمولة  الإلكرتونية  والأجهزة  واحلوا�ضيب  املدى  بعيدة  الت�ضالت  واأدوات  واأجهزة  والإك�ض�ضوارات  القدم  واألب�ضة 
وبطاقات الولء؛ خدمات الرتويج للمبيعات؛ خدمات البيع بالتجزئة عن طريق الطلبات الربيدية والت�ضوق الإلكرتوين املتعلق 
وحقائب  الطلب  ح�ضب  وجموهرات  ال�ضم�ضية  والنظارات  التجميل  وم�ضتح�ضرات  ال�ضائلة  الزينة  وم�ضتح�ضرات  العطور  ببيع 
اليد والب�ضائع اجللديه واملالب�س واألب�ضة القدم والإك�ض�ضوارات واأجهزة واأدوات الت�ضالت بعيدة املدى واحلوا�ضيب والأجهزة 
وتقدمي  املعلومات  توفري  خدمات  الأعمال؛  وتنظيم  اإدارة  اإ�ضت�ضارات  خدمات  الولء؛  وبطاقات  باليد  املحمولة  الإلكرتونية 

الن�ضائح املتعلقة بكل ما ذكر �ضابقًا؛ خدمات الإعالنات والرتويج املتعلقة بهذه الب�ضائع.. وامل�ضنفة بالفئه )35(
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)باي بال، انك(

وقد مت قبول الطلب برقم)91829( وبتاريخ: )2019/8/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الربجميات احلا�ضوبية ملعاجلة عمليات الدفع الإلكرتونية وحتويل الموال من واىل الغري؛ الربجميات احلا�ضوبية 
لإن�ضاء الفواتري وحت�ضريها واإدارتها واإر�ضالها ومعاجلتها وتعقبها وت�ضويتها؛ الربجميات احلا�ضوبية لإ�ضدار الإي�ضالت املتعلقة 
الإلكرتونية  الدفع  عمليات  ملعاجلة  النقالة  الأجهزة  تطبيقات  برجميات  املحمولة؛  الأجهزة  بوا�ضطة  تتم  التي  باملدفوعات 
وحتويل الموال من واىل الغري؛ برجميات التوثيق لغاية التحكم بالدخول اىل احلوا�ضيب وال�ضبكات احلا�ضوبية والت�ضال بها؛ 
العتاد احلا�ضوبي لإجناز عمليات الدفع بوا�ضطة بطاقات الئتمان وبطاقات ال�ضحب والبطاقات امل�ضبقة الدفع وبطاقات الدفع 
وحتديدًا  الإلكرتونية  الأجهزة  ومعاجلتها؛  واإدارتها  واإجرائها  وت�ضهيلها  وتوثيقها  الدفع  اأ�ضكال  من  وغريها  الهدايا  وق�ضائم 
الأجهزة الطرفية امل�ضتخدمة يف نقاط البيع وقارئات البطاقات املزودة ب�ضريحة وقارئات بطاقات الئتمان وقارئات بطاقات 
قارئات  زة؛  واملَُرمَّ امل�ضفرة  املغناطي�ضية  البطاقات  قارئات  ال�ضحن؛  وم�ضاند  النقالة  الأجهزة  عرب  البطاقات  وقارئات  الدفع 

زة مغناطي�ضيًا.. وامل�ضنفة بالفئه )9( البطاقات لعمليات الدفع والبطاقات الئتمانية؛ بطاقات الدفع امل�ضفرة واملَُرمَّ

)�ضينزهن يوباو تيكنولوجي كو.، ليمتد( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/9/14م(.  وبتاريخ:  برقم)92132(  الطلب  قبول  مت  وقد 
ذكية؛  �ضاعات  الطرفية؛  الكمبيوتر  اأجهزة  ال�ضطناعي؛  بالذكاء  جمهزة  ان�ضان  �ضكل  على  روبوتات  على:  العالمة  وتو�ضع 
تطبيقات الربجميات القابلة للتنزيل اخلا�ضة بالهواتف الذكية؛ موازين؛ لوحات الإعالنات الإلكرتونية؛ اأجهزة نظام حتديد 
املواقع العاملي )GPS(؛ الهواتف املحمولة؛ علب للهواتف الذكية؛ اأغطية واقية للهواتف الذكية؛ اأ�ضرطة الهاتف اخلليوي؛ 
�ضا�ضات مراقبة لعر�س الفيديوهات؛ مكربات �ضوت؛ �ضماعات اأذن؛ م�ضغالت الو�ضائط املحمولة؛ كامريات فيديو؛ كامريات؛ ع�ضا 
ال�ضيلفي؛ تل�ضكوبات؛ كابالت كهربائية؛ كابالت USB للهواتف املحمولة؛ اأ�ضباه املو�ضالت؛ مقاب�س وماآخذ كهربائية؛ مفاتيح 
كهربائية؛ حمولت الطاقة؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ تركيبات كهربائية للتحكم عن بعد يف العمليات ال�ضناعية؛ اأجهزة الأ�ضعة 
ال�ضينية ال�ضناعية؛ اأجهزة حماية لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي �ضد احلوادث؛ تركيبات الإنذار واأجهزة الإنذار؛ اأقفال اإلكرتونية؛ 
نظارات طبية؛ خزانات الطاقة )باور بنك(؛ بطاريات واأجهزة �ضحن البطاريات؛ مكثفات كهربائية؛ �ضواحن بطاريات للهواتف 

املحمولة؛ اأجهزة �ضحن بطاريات؛ �ضواحن ل�ضلكية؛ بطاريات كهربائية للمركبات؛ روبوتات تعليمية.. وامل�ضنفة بالفئه )9( 
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)بورجوارد تريدمارك هولدينجز جي ام بي ات�س( 

وقد مت قبول الطلب برقم)92259( وبتاريخ: )2019/9/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: خدمات ت�ضييد املباين، معلومات الإ�ضالح، تاأجري معدات البناء، تاأجري حفارات، تاأجري اجلرافات، تاأجري الرافعات 
واإ�ضالح  و�ضيانة  تركيب  التنجيد،  اإ�ضالح  الطرق،  ر�ضف  الطريق،  وجرف  كا�ضحة  اآلت  تاأجري  البناء(،  )معدات  والون�ضات 
الآلت، اإعادة بناء املحركات التي مت اتالفها اأو تدمريها جزئيا، اإعادة بناء الآلت التي مت اتالفها اأو تدمريها جزئيا، تركيب 
للمركبات، حمطات  الت�ضحيم  ال�ضيارات، خدمات  واإ�ضالحها، خدمات غ�ضيل  ال�ضيارات  واإ�ضالحها، �ضيانة  الكهربائية  الأجهزة 
خدمة املركبات، حمطات خدمة املركبات )التزود بالوقود وال�ضيانة(، تلميع املركبات، معاجلة م�ضادة لل�ضداأ للمركبات، طالء 
املدين،  البناء  خدمات  واخلزنة،  والقفل  النذار  واإ�ضالح  و�ضيانة  تركيب  باملطاط،  الإطارات  تلبي�س  اإعادة  الرذاذ،  بوا�ضطة 
خدمات ا�ضت�ضارات البناء والن�ضاء، خدمات اإدارة البناء والن�ضاء، خدمات تطوير العقارات )البناء والن�ضاء(، خدمات البناء 

والت�ضييد والن�ضاء.. وامل�ضنفة بالفئه )37( 

)�ضانيل ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)91653( وبتاريخ: )2019/8/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الورق واملواد الورقية والورق املقوى ومواد م�ضنوعة من الورق املقوى والأحبار واملواد الال�ضقة املت�ضمنة جميعها 
الدعوى  وبطاقات  الإخبارية  والن�ضرات  والكتب  واملجالت  التعريفية  والكتيبات  واملطبوعات  املطبوعة  املواد  16؛  الفئة  يف 
والن�ضرات الإعالنية وال�ضور الفوتوغرافية والأعمال الفنية؛ الر�ضومات؛ لوحات ر�ضم؛ النقو�س؛ القرطا�ضية ومواد الفنانني 
اللمعة؛  اإطفاء  ورق  الورقية؛  الوجه  منا�ضف  التلوين؛  اأو  الدهان  وفرا�ضي  الفنية  والأعمال  الورني�س(  اأو  الألوان  عن  )عدا 
املالب�س  �ضنع  يف  ل�ضتخدامها  الأوراق  مناذج  ال�ضتن�ضل؛  �ضفائح  للنقل؛  القابلة  ال�ضور  الال�ضقة؛  الرقع  املل�ضقات؛  التقاومي؛ 
وطباعة التعليمات املتعلقة بهذه ال�ضلع؛ الت�ضاميم التطريزية؛ م�ضتح�ضرات التجميل التزيينية القابلة للنقل؛ الو�ضم املوؤقت؛ 
الكتالوجات؛ بطاقات املعايدة؛ حافظات جوازات ال�ضفر؛ الأكيا�س الورقية؛ اأكيا�س الهدايا؛ مواد للتغليف؛ ال�ضناديق وال�ضناديق 
ال�ضراء على  الولء وبطاقات  للدفع وبطاقات  ال�ضحن وبطاقات  النوادي وبطاقات  الطوابع؛ بطاقات  الألبومات؛  الكرتونية؛ 
احل�ضاب وبطاقات الئتمان )بخالف املرمزة اأو املغناطي�ضية(؛ بطاقات التعريف؛ مواد ار�ضادية وتعليمية.. وامل�ضنفة بالفئه 

)16(
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)�ضانيل ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)91658( وبتاريخ: )2019/8/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: �ضالل معدنية؛ ال�ضناديق املعدنية؛ الرباغي امللولبة؛ املغلقات املعدنية؛ الأ�ضاور املعدنية؛ امل�ضابك امل�ضنوعة من 
معادن �ضائعة؛ م�ضتلزمات املباين والأثاث املعدنية؛ التماثيل الن�ضفية؛ و�ضالت ال�ضال�ضل وال�ضال�ضل امل�ضنوعة من املعدن؛ الأدراج 
املعدنية؛  وامل�ضتلزمات  والنوافذ  الأبواب  م�ضتلزمات  املعدنية؛  الأفاريز  املعدنية؛  الأوعية  للمالب�س؛  م�ضابك معدنية  املعدنية؛ 
وعالقات  املفاتيح  حلقات  للثلج؛  معدنية  قوالب  املعدنية؛  الأجهزة  لالأحذية؛  كا�ضطات  املعدنية؛  احللقات  املعدنية؛  احلذوات 
املفاتيح امل�ضنوعة من املعادن؛ مقاب�س معدنية؛ طارقات الأبواب؛ اأقفال معدنية للحقائب؛ دروع التقدير؛ �ضناديق املال املعدنية؛ 
املثبتات؛ التماثيل من املعدن؛ الأحزمة املعدنية؛ ال�ضناديق من املعدن؛ القطع النحا�ضية؛ احللي واخلوامت امل�ضنوعة من معادن 

�ضائعة؛ حلقات املفاتيح امل�ضنوعة من معادن �ضائعة؛ امل�ضمولة جميعها يف الفئة 6.. وامل�ضنفة بالفئه )6(

)�ضانيل ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)91660( وبتاريخ: )2019/8/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الورق واملواد الورقية والورق املقوى ومواد م�ضنوعة من الورق املقوى والأحبار واملواد الال�ضقة املت�ضمنة جميعها 
الدعوى  وبطاقات  الإخبارية  والن�ضرات  والكتب  واملجالت  التعريفية  والكتيبات  واملطبوعات  املطبوعة  املواد  16؛  الفئة  يف 
والن�ضرات الإعالنية وال�ضور الفوتوغرافية والأعمال الفنية؛ الر�ضومات؛ لوحات ر�ضم؛ النقو�س؛ القرطا�ضية ومواد الفنانني 
اللمعة؛  اإطفاء  ورق  الورقية؛  الوجه  منا�ضف  التلوين؛  اأو  الدهان  وفرا�ضي  الفنية  والأعمال  الورني�س(  اأو  الألوان  عن  )عدا 
املالب�س  �ضنع  يف  ل�ضتخدامها  الأوراق  مناذج  ال�ضتن�ضل؛  �ضفائح  للنقل؛  القابلة  ال�ضور  الال�ضقة؛  الرقع  املل�ضقات؛  التقاومي؛ 
وطباعة التعليمات املتعلقة بهذه ال�ضلع؛ الت�ضاميم التطريزية؛ م�ضتح�ضرات التجميل التزيينية القابلة للنقل؛ الو�ضم املوؤقت؛ 
الكتالوجات؛ بطاقات املعايدة؛ حافظات جوازات ال�ضفر؛ الأكيا�س الورقية؛ اأكيا�س الهدايا؛ مواد للتغليف؛ ال�ضناديق وال�ضناديق 
ال�ضراء على  الولء وبطاقات  للدفع وبطاقات  ال�ضحن وبطاقات  النوادي وبطاقات  الطوابع؛ بطاقات  الألبومات؛  الكرتونية؛ 
احل�ضاب وبطاقات الئتمان )بخالف املرمزة اأو املغناطي�ضية(؛ بطاقات التعريف؛ مواد ار�ضادية وتعليمية.. وامل�ضنفة بالفئه 

)16(
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) �ضرياتون انرتنا�ضيونال اآي بيه، ال ال �ضي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)90966( وبتاريخ: )2019/6/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 

تاأ�ضي�س  يف  الأعمال  اإدارة  يف  امل�ضاعدة  توفري  خدمات  وحتديدا:  المتياز  منح  خدمات  والإعالن؛  الدعاية  خدمات  على:  العالمة 

ومباين  امل�ضرتكة  وامللكيات  بالتجزئة  البيع  ومتاجر  واللياقة  الرفاهية  ومرافق  ال�ضحية  واملنتجعات  واملطاعم  الفنادق  وت�ضغيل 

ال�ضقق ومراكز عقد املوؤمترات ومنتجعات الوقت امل�ضرتك لالآخرين؛خدمات اإدارة الأعمال وحتديدا: خدمات اإدارة وت�ضغيل الفنادق 

واملطاعم واملنتجعات ال�ضحية ومرافق الرفاهية واللياقة ومتاجر البيع بالتجزئة وامللكيات امل�ضرتكة ومباين ال�ضقق ومراكز عقد 

املوؤمترات ومنتجعات الوقت امل�ضرتك ونوادي الرتفيه باملنتجعات ونوادي الإجازات ونوادي الرتفيه غري املق�ضمة ونوادي الإقامة 

اخلا�ضة وحق ا�ضتعمال النوادي وم�ضاريع الإيجار طويلة الأجل لالآخرين؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات كتالوجات البيع 

متعددة  واملتاجر  التذكارية  الهدايا  متاجر  وخدمات  الهدايا  وحتديدا:  النرتنت  على  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  التجزئة 

واآلت  الب�ضرية  وال�ضلع  اليدوية  املنزيل والدوات  الزينة والآلت لال�ضتخدام  التجميل وم�ضتح�ضرات  الأق�ضام يف جمال منتجات 

الت�ضوير والأقرا�س امل�ضغوطة واأقرا�س الفيديو الرقمية واملعدات الكهربائية والإلكرتونية املنزلية وتت�ضمن الب�ضائع التي يطغى 

عليها اللون الأبي�س واملجوهرات وال�ضاعات و�ضاعات اليد والقرطا�ضية واملطبوعات واملظالت وال�ضما�ضي وحقائب المتعة واحلقائب؛ 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات كتالوجات البيع التجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على النرتنت وحتديدا: الهدايا 

وخدمات متاجر الهدايا التذكارية واملتاجر متعددة الأق�ضام يف جمال الأثاث واإك�ض�ضوارات احلمام والأوعية والأواين املنزلية واأواين 

ومعدات املطبخ ومعدات واأواين الب�ضتنة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات كتالوجات البيع التجزئة وخدمات متاجر البيع 

بالتجزئة على النرتنت وحتديدا: الهدايا وخدمات متاجر الهدايا التذكارية واملتاجر متعددة الأق�ضام يف جمال املفرو�ضات والأ�ضّرة 

والفر�ضات و�ضرا�ضف الأ�ضرة وبيا�ضات الأ�ضرة واملنا�ضف واملن�ضوجات واملالب�س واألب�ضة القدم واأغطية الراأ�س ولوازم واك�ض�ضوارات 

الكتب  الغذائيه وامل�ضروبات والأزهار والب�ضائع اجللدية وحتديدا: موؤ�ضرات  الريا�ضة واملواد  اخلياطة والدمى واللعاب ومعدات 

وحلقات  املفاتيح  وحافظات  ال�ضفر  حلقائب  التعليق  ورقع  المتعة  وحقائب  واجلزادين  النقود  وحمافظ  اليد  وحقائب  واحلقائب 

املفاتيح؛ خدمات البيع بالتجزئة عرب النرتنت؛ خدمات كتالوجات البيع بالتجزئة؛ خدمات توفري املرافق امل�ضتخدمة ملعدات واآلت 

املكاتب؛ خدمات تقدمي ال�ضت�ضارات حول اإدارة الأعمال؛ خدمات تويل وت�ضيري �ضوؤون الأعمال.. وامل�ضنفة بالفئه )35( مع املطالبة 

بحق ال�ضبقية: رقم ال�ضبقية:  18001700  تاريخ ال�ضبقية:  2018/12/18  بلد ال�ضبقية:  الحتاد الأوربي 
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)�ضانيل ليمتد(

 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/8/6م(.  وبتاريخ:  برقم)91655(  الطلب  قبول  مت  وقد 

واملناظري؛  امليدانية  واملناظري  الب�ضرية  والنظارات  ال�ضم�ضية  والنظارات  النظارات  الب�ضرية؛  والأدوات  الأجهزة  على:  العالمة 

الواقيات واخليوط وال�ضال�ضل للب�ضائع �ضابقة الذكر؛ اإطارات وعد�ضات النظارات والنظارات ال�ضم�ضية؛ �ضماعات الراأ�س؛ �ضماعات 

الذن؛ النظارات واملظلالت ملنع الوهج؛ علب العد�ضات الال�ضقة؛ جهاز م�ضاد لل�ضرقة للزلجات ومعدات التزلج؛ الألب�ضة والقفازات 

للحماية من احلوادث ؛ اخلوذ؛ قبعات ركوب اخليل؛ النظارات الواقية؛ اأجهزة اإنذار �ضالمة الأ�ضخا�س؛ اللفافات والواقيات واأغطية 

ومعّدات  لأجهزة  حمل  وحقائب  واأغطية  والواقيات  اللفافات  املدى؛  بعيدة  الت�ضالت  ومعّدات  واأجهزة  الهواتف  حمل  وحقائب 

اإك�ض�ضوارات  بالطاقة؛  البطاريات  تزويد  حزم  الإلكرتونية؛  الأجهزة  حمل  وحقائب  والأغطية  والواقيات  اللفافات  احلوا�ضيب؛ 

الهواتف النقالة؛ بطاقات الهواتف النقالة؛ نغمات واأيقونات قابلة للتحميل؛ ق�ضائم الوقت الفعلي للتحدث عرب الهواتف النقالة 

املقروءة اآليًا؛ املن�ضورات الإلكرتونية القابلة للتحميل؛ امل�ضاند وحمالت ومنا�ضب الهواتف واأجهزة واأدوات الت�ضالت بعيدة املدى 

وبطاقات  للدفع  وبطاقات  ال�ضحن  وبطاقات  النوادي  بطاقات  باليد؛  املحمولة  الإلكرتونية  والأجهزة  احلا�ضوب  واأدوات  واأجهزة 

الولء وبطاقات ال�ضراء على احل�ضاب واأجهزة واأدوات التعليم والتدري�س؛ اأجهزة التعليم الإلكرتوين؛ م�ضاعدات التعلم الإلكرتوين؛ 

اأجهزة الت�ضجيل اأو الإر�ضال اأو الن�ضخ لالأ�ضوات اأو ال�ضور؛ معدات لتجهيز املعلومات واأجهزة احلا�ضوب؛ املن�ضورات املطبوعة )قابلة 

تطبيقات  الإلكرتونية؛  لالأجهزة  احلا�ضوب  برجميات  تطبيقات  احلا�ضوب؛  برجميات  اإلكرتونيًا؛  قراءتها  ميكن  ب�ضكل  للتحميل( 

واأقرا�س  فقط  الذاكرة  لقراءة  املعدة  املدجمة  القرا�س  الفاأرات؛  م�ضاند  باليد؛  املحمولة  النقالة  لالأجهزة  احلا�ضوب  برجميات 

الفيديو الرقمية والأقرا�س الب�ضرية الرقمية؛ مغناطي�ضات للتزيني.. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)�ضانيل ليمتد( 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/8/6م(.  وبتاريخ:  برقم)91661(  الطلب  قبول  مت  وقد 

واملناظري؛  امليدانية  واملناظري  الب�ضرية  والنظارات  ال�ضم�ضية  والنظارات  النظارات  الب�ضرية؛  والأدوات  الأجهزة  على:  العالمة 

الواقيات واخليوط وال�ضال�ضل للب�ضائع �ضابقة الذكر؛ اإطارات وعد�ضات النظارات والنظارات ال�ضم�ضية؛ �ضماعات الراأ�س؛ �ضماعات 

الذن؛ النظارات واملظلالت ملنع الوهج؛ علب العد�ضات الال�ضقة؛ جهاز م�ضاد لل�ضرقة للزلجات ومعدات التزلج؛ الألب�ضة والقفازات 

للحماية من احلوادث ؛ اخلوذ؛ قبعات ركوب اخليل؛ النظارات الواقية؛ اأجهزة اإنذار �ضالمة الأ�ضخا�س؛ اللفافات والواقيات واأغطية 

ومعّدات  لأجهزة  حمل  وحقائب  واأغطية  والواقيات  اللفافات  املدى؛  بعيدة  الت�ضالت  ومعّدات  واأجهزة  الهواتف  حمل  وحقائب 

اإك�ض�ضوارات  بالطاقة؛  البطاريات  تزويد  حزم  الإلكرتونية؛  الأجهزة  حمل  وحقائب  والأغطية  والواقيات  اللفافات  احلوا�ضيب؛ 

الهواتف النقالة؛ بطاقات الهواتف النقالة؛ نغمات واأيقونات قابلة للتحميل؛ ق�ضائم الوقت الفعلي للتحدث عرب الهواتف النقالة 

املقروءة اآليًا؛ املن�ضورات الإلكرتونية القابلة للتحميل؛ امل�ضاند وحمالت ومنا�ضب الهواتف واأجهزة واأدوات الت�ضالت بعيدة املدى 

وبطاقات  للدفع  وبطاقات  ال�ضحن  وبطاقات  النوادي  بطاقات  باليد؛  املحمولة  الإلكرتونية  والأجهزة  احلا�ضوب  واأدوات  واأجهزة 

الولء وبطاقات ال�ضراء على احل�ضاب واأجهزة واأدوات التعليم والتدري�س؛ اأجهزة التعليم الإلكرتوين؛ م�ضاعدات التعلم الإلكرتوين؛ 

اأجهزة الت�ضجيل اأو الإر�ضال اأو الن�ضخ لالأ�ضوات اأو ال�ضور؛ معدات لتجهيز املعلومات واأجهزة احلا�ضوب؛ املن�ضورات املطبوعة )قابلة 

تطبيقات  الإلكرتونية؛  لالأجهزة  احلا�ضوب  برجميات  تطبيقات  احلا�ضوب؛  برجميات  اإلكرتونيًا؛  قراءتها  ميكن  ب�ضكل  للتحميل( 

واأقرا�س  فقط  الذاكرة  لقراءة  املعدة  املدجمة  القرا�س  الفاأرات؛  م�ضاند  باليد؛  املحمولة  النقالة  لالأجهزة  احلا�ضوب  برجميات 

الفيديو الرقمية والأقرا�س الب�ضرية الرقمية؛ مغناطي�ضات للتزيني.. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)�ضامي داربي بالنتي�ضن بريهاد( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/9/14م(.  وبتاريخ:  برقم)91983(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع العالمة على: زيوت ودهون للطعام وزيوت ودهون �ضاحلة لالأكل وزيوت ودهون �ضاحلة لالأكل م�ضتقة من النباتات وزيوت 

ودهون �ضاحلة لالأكل حمتوية على زيت النخيل وزيوت ودهون �ضاحلة لالأكل حتتوي على ن�ضبة عالية من زيت النخيل وزيوت 

ودهون �ضاحلة لالأكل على �ضكل رقائق وزيوت ودهون متخرثة �ضاحلة لالأكل وم�ضتحلبات من الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل 

وم�ضتخل�ضات الزيوت وم�ضتقات الزيوت وزيوت ودهون الطهي وزيوت الطهي املخلوطة وزيوت الطهي املخلوطة )خليط من زيت 

النخيل وزيت دّوار ال�ضم�س( وزيوت خفيفة للطهي وزيوت ودهون القلي وزيوت ودهون اخلبيز ودهون احللويات ودهون احللويات 

وزيوت طهي  نباتية  وزيوت ودهون  و�ضمن  للعجينة  اللوريك ودهون  لي�س  اأ�ضا�ضها  التي  اللوريك ودهون احللويات  اأ�ضا�ضها  التي 

نباتية خال�ضة )اأولني نخيل خال�س( وزيوت نباتية خملوطة وزيوت نباتية مهدرجة وزيوت وفتات نباتية مكررة وزيوت نباتية 

مكررة حمتوية على اأحما�س دهنية غري م�ضبعة وزيوت نباتية مبّي�ضة وزيوت نباتية خالية من الروائح وزيوت ودهون نباتية 

اأ�ضا�ضها النخيل وزيوت اأراكي�س وزيوت كانول وزيوت جوز الهند وزيوت جوز الهند الأبي�س اخلال�س وزيوت الكولزا وزيوت الذرة 

وزيوت الذرة اخلال�ضة وزيوت بذور القطن وزيوت الفول الف�ضتق وزيوت العنب وزيوت الزيتون وزيوت الفول ال�ضوداين وزيوت 

وزيوت  ال�ضم�س  دّوار  بذور  وزيوت  ال�ضم�س  دّوار  وزيوت  ال�ضويا  فول  وزيوت  ال�ضم�ضم  وزيوت  القرطم  نبات  وزيوت  الأرز  نخالة 

فول ال�ضويا امل�ضتخدم ل�ضتخال�س الزيوت، اللي�ضتني )مادة دهنية( لأغرا�س الطهي، ال�ضمن وال�ضمن اخلال�س وال�ضمن النباتي 

وال�ضمن النباتي اخلال�س، زيوت ودهون النخيل وزيوت النخيل املكررة واملبي�ضة واخلالية من الروائح واملحايدة واملميعة وزيوت 
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لب النخيل واأولني النخيل واأولني النخيل املكرر واملبي�س واخلايل من الروائح واملحايد واملميع واأولني النخيل الأحمر واأولني 

النخيل الأحمر الفاخر، زيوت اللوريك، بدائل دهون احليوانات وبدائل زيوت احليوانات )زيوت نخيل وا�ضتيارين )مادة عدمية 

اللون( النخيل(، بدائل دهون احلليب وبدائل دهون احلليب )زيوت اأولني وزيوت النخيل وزيوت لب النخيل(، مرغرين )�ضمن 

نباتي( ومرغرين )�ضمن نباتي( حمتوي على زيوت النخيل ومرغرين )�ضمن نباتي( حمتوي على ن�ضبة عالية من حمتوى زيوت 

النخيل وبدائل املرغرين )�ضمن نباتي( ومرغرين )�ضمن نباتي( قليل الد�ضم ومرغرين )�ضمن نباتي( للقلي، زبدة وزبدة ودهون 

جوز الهند وزبدة الكاكاو وبدائل زبدة الكاكاو وزبدة قليلة الد�ضم وزبدة للقلي وبدائل زيوت الزبدة، زيوت ودهون العنا�ضر 

الغذائية، دهون حليب الأطفال، جميع املنتجات املذكورة اآنفًا ميكن ا�ضتخدامها للطعام وللطهي ولإنتاج وت�ضنيع منتجات اخلبيز 

لال�ضتهالك  نباتي(  )�ضمن  ومرغرين  لالأكل  ال�ضاحلة  واحل�ضوات  الرّباقة  والطالءات  والطالءات  ال�ضكر  وحلويات  واحللويات 

والَدهن والزينة والثلج ال�ضالح لالأكل واملثلجات ومنتجات احلليب املثلج واحللويات املثلجة والبوظة )اآي�س كرمي( ومنتجات 

الألبان املجمدة واحللويات املجمدة ول�ضتبدال دهون احليوانات يف ت�ضنيع منتجات اللحوم والدواجن وال�ضجق وفرانكفورتر 

)نقانق( والربجر و�ضرائح اللحم )نقانق(، حليب جوز الهند وكرمية جوز الهند وم�ضاحيق كرمية جوز الهند، اللحوم والأ�ضماك 

من  اأ�ضا�ضًا  املتكونة  املجمدة  واملقبالت  الأ�ضماك  و�ضلطات  حي(  )غري  وال�ضردين  املعلبة  والأ�ضماك  وال�ضيد  الدواجن  وحلوم 

املاأكولت البحرية اأو الدجاج، خال�ضات اللحم، فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، خ�ضروات حمفوظة وخ�ضروات 

جممدة وخ�ضروات معلبة وفطر جمفف و�ضرائح بطاطا ورقائق بطاطا وبطاطا مقلية وخملالت وع�ضائر بندورة للطبخ، فواكه 

معلبة وليت�ضي )فاكهة( معلب ورامبوتان )فاكهة( معلب واأنانا�س معلب وفواكه جمففة وفواكه جممدة وفواكه حمفوظة وجوز 

والفول  واللوز  والبندق  والف�ضتق  القطاين(  املجفف، فواكه معاجلة وفطريات وخ�ضروات )مبا يف ذلك اجلوز واحلبوب  الهند 

ال�ضوداين املح�ضر واملحم�س، �ضلطات الفواكه و�ضلطات اخل�ضروات، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر ومعاجني 

فواكه وح�ضوات فواكه وح�ضوات فواكه للفطائر واملخبوزات ومنتجات اخلبيز، زبدة الفول ال�ضوداين، بي�س، حليب ومنتجات 

احلليب وم�ضروبات احلليب وحليب مكثف وق�ضدة للم�ضروبات، جنب وجنب على هيئة قوالب و�ضرائح وم�ضاحيق، ق�ضدة من غري 

الألبان وق�ضدة من غري الألبان )اأ�ضا�ضها الربوتينات(، وجبات حم�ضرة و�ضوربة و�ُضربات واأطعمة خفيفة وحلويات ووجبات 

جاهزة لالأكل )جممدة وغري جممدة وجمففة(، كري الدجاج وكري اللحم وكري ال�ضمك وكري القريد�س وكري الدجاج الأ�ضفر 

واأ�ضماك الأن�ضوفة ب�ضل�ضات حاّرة و رينداجن اللحم والدجاج وكورما اللحم والدجاج و�ضريندجن اللحم، �ضوربات �ضريعة التجهيز 

الأطعمة  خالئط  احليوانات،  دهون  و�ضوربات  �ضوربة  وم�ضاحيق  �ضوربة  ومكعبات  معلبة  و�ضوربات  م�ضبقًا  مطبوخة  و�ضوربات 

اخلفيفة متكونة من الفواكه املجففة واجلوز املعالج. وامل�ضنفة بالفئه )29(
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