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)عبده	اأحمد	لطف	الذيب(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92589(	وبتاريخ:	)2019/10/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
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	،	زيوت	عطرية	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	غ�ضول	)لو�ضن(	لل�ضعر،	ال�ضابون	،	البودر،	مواد	
جتميل،	م�ضتح�ضرات	التجميل	ال�ضائلة	،	حممر	الوجه	،	طالء	الأظافر	ال�ضفاف	وامللون	،	�ضبغة	الأظافر	،	م�ضتح�ضرات	ترطيب	ب�ضرة	
الوجه	،	لو�ضن	)للج�ضم(،	معاجني	اأ�ضنان	،	�ضامبو	لل�ضعر،	ودهانات	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	،	اأقنعة	جتميلية	،	م�ضادات	للعرق،	اأحمر	ال�ضفاه	،	جل	لل�ضعر	،	فازلني	،	

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

)حممد	عبداهلل	اأحمد	علي	الأحمدي(

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92925(	وبتاريخ:	)2019/11/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	الدجاج	املجمد	واللحوم	املجمدة	والتونة	وال�ضردين	وحلوم	الدواجن	وال�ضيد	،	رقائق	البطاط�س	وال�ضب�س	امل�ضنع	من	
واللنب	ومنتجات	 التمور	 	، الأجبان	 	، اللحم	 ،	خال�ضات	 ،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة	 البطاط	 �ضب�س	 	، البطاط�س	
،	احلليب	 ،	زبدة	 ،	ق�ضطة	 ،	زيتون	حمفوظ	 الزيتون	 ،	زيت	 ،	الأغذية	املحفوظة	واملخلالت،	 املعدة	لالأكل	 الزيوت	والدهون	 الألبان،	
،	الزبادي	،	املربى	،	زيوت	الطبخ	،	معجون	الطماطم	،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة،	هالم	)جيلي(	،	�ضوربة	خ�ضار	
و�ضربة	مرق	و�ضربة	فواكه	،	مك�ضرات	معلبة	،	فواكه	مطبوخة	بال�ضكر	،	البي�س	،	فول	�ضوداين	،	زيت	�ضم�ضم	،	�ضلطات	خ�ضار	،	فواكه	

مثلجة،	�ضلطات	فواكه	،	فواكه	معلبة	،	حم�س	،	�ضمن	نباتي	،	زيت	نحيل	للطعام	،	لب	الفواكه	،	زبيب..	وامل�ضنفة	بالفئه	)29(		

)حممد	عبداهلل	اأحمد	علي	الأحمدي(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92919(	وبتاريخ:	)2019/11/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	النب	،ال�ضاي	،الكاكاو	،ال�ضكر	،الأرز	،النب	ال�ضطناعي،	الدقيق	وامل�ضتح�ضرات	امل�ضنوعة	من	احلبوب	،	املكرونة	،ال�ضعريية	
،	ال�ضل�ضة	،	ع�ضل	النحل	والع�ضل	الأ�ضود	،	احللويات،	اخلمرية،	رقائق	احلبوب،	رقائق	الذرة،	الف�ضار	،	رقائق	ال�ضوفان،	البفك	امل�ضنع	من	
احلبوب،	املقرم�ضات،	اخلبز	،	الب�ضكويت،	الفطائر	والكعك،	الكيك	،	ال�ضوكولته،	م�ضتح�ضرات	احللويات،	احللويات	الطحينية	وحلوى	
الكراميل	وحلوى	الق�ضطة،	كرمي	كراميل،	حلوى	البودجن،	املهلبية	والكا�ضرتد،	الفانيليا،	منكهات	لالأطعمة	،	العلك،	ال�ضكاكر،	احللويات	
املثلجة	،	امللح	،	الفلفل	،	اخلردل،	اخلل	،	البهارات	،	التوابل،	ال�ضميد،	الن�ضا،	ال�ضطة،	الثلج	واملثلجات	،	الأي�ضكرمي	واحللويات	املثلجة،	

املك�ضرات	املعاجلة	�ضناعيا	واملك�ضرات	اململحة	وغري	اململحة،	الكات�ضب	،	املايونيز..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(		

مت	اإعادة	ن�ضر	هذه	العالمة	والتي	�ضبق	ن�ضرها	يف	العدد	
الثاين	ع�ضر	2019م	ب�ضب	خطا	يف	ا�ضم	العالمه	حيث	مت	
ن�ضرها	با�ضم	)BBTIROSE(	فيما	الإ�ضم	ال�ضحيح	هو	

)BBCROSE(	ولهذا	لزم	اإعادة	الن�ضر
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)عبده	اأحمد	لطف	الذيب(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92590(	وبتاريخ:	)2019/10/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
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	،	زيوت	عطرية	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	غ�ضول	)لو�ضن(	لل�ضعر،	ال�ضابون	،	البودر،	مواد	
جتميل،	م�ضتح�ضرات	التجميل	ال�ضائلة	،	حممر	الوجه	،	طالء	الأظافر	ال�ضفاف	وامللون	،	�ضبغة	الأظافر	،	م�ضتح�ضرات	ترطيب	ب�ضرة	
الوجه	،	لو�ضن	)للج�ضم(،	معاجني	اأ�ضنان	،	�ضامبو	لل�ضعر،	ودهانات	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	،	اأقنعة	جتميلية	،	م�ضادات	للعرق،	اأحمر	ال�ضفاه	،	جل	لل�ضعر	،	فازلني	،	

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

)فخر	الدين	اآدم	علي	ابراهيم(	

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/22م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92130(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:زيوت	ودهان	لل�ضعر	،	كرمي	ودهان	لل�ضعر،	حمام	زيت	لل�ضعر،	�ضامبو	،	غ�ضول	لو�ضن	لل�ضعر،	مثبت	�ضعر،مزيل	
�ضعر،	عطور	وزيوت	عطرية،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	لل�ضعر،	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،	م�ضتح�ضرات	جتميل،	معاجني	اأ�ضنان،	البخور،	،	العودة	
وعطر	العودة	،	عود	الند،	،	م�ضتح�ضرات	العناية	باجل�ضم	والوجه	والب�ضرة	وال�ضعر	،	احلناء	واحلناء	الع�ضبي،	�ضبغة	احلنا،	ماء	
لالإ�ضتخدام	 الكريهة	 الروائح	 العطور،	مزيل	 من	 امل�ضنعة	 املنتجات	 للج�ضم،	 ،	معطر	 العطور	 ل�ضناعة	 م�ضك	 امل�ضك،	 	، 	، الكولونيا	
م�ضربة	 ورقية	 مناديل	 للج�ضم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�ضن	 زهور)عطور(،	 خال�ضات	 اجل�ضم(،	 ال�ضخ�ضي)معطر	
بغ�ضولت	لو�ضن،	م�ضتح�ضرات	تبخري	)عطور(	،	خ�ضب	معطر	،	زيت	الورد،	مزيل	عرق،	بودرة	معطرة	للج�ضم،	ماء	معطر،	،	اأ�ضباغ	
كحل	 وال�ضعر،	 والوجه	 للج�ضم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�ضعر،	 والوجه	 للج�ضم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�ضعر،	 للج�ضم	 جتميلية	
للعني،	بودرة	اأطفال،	كرمي	اأ�ضا�س،	مكياجات،	م�ضكره	،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س،رمو�س	م�ضتعارة،	اأقالم	حواجب،	اأحمر	�ضفاه،	
اأ�ضباغ	لالأظافر	وملمعات	اأظافر،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة	،	اأقالم	حواجب،	اأحمر	�ضفاه،	وملمعات	اأظافر،	
التجاعيد	والكلف	 الب�ضرة	وكرميات	ملواجهة	 لتبيي�س	 ال�ضم�س،	م�ضتح�ضرات	وكرميات	 الوقاية	من	 ،	دهان)جل(،	م�ضتح�ضرات	

والنم�س	،	كرمي	لت�ضقق	الأرجل،	ملمعات	لالأحذية	،	اأقنعة	جتميلية..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(

مت	اإعادة	ن�ضر	هذه	العالمة	والتي	�ضبق	ن�ضرها	يف	العدد	
الثاين	ع�ضر	2019م	ب�ضب	خطا	يف	ا�ضم	العالمه	حيث	مت	
ن�ضرها	با�ضم	)BBTIROSE(	فيما	الإ�ضم	ال�ضحيح	هو	

)BBLROSE(	ولهذا	لزم	اإعادة	الن�ضر

مت	اإعادة	ن�ضر	هذه	العالمة	والتي	�ضبق	ن�ضرها	يف	العدد	
الثاين	ع�ضر	2019م	ب�ضب	خطا	يف	ا�ضم	العالمه	حيث	
مت	ن�ضرها	با�ضم	)بيت	البادية(	فيما	الإ�ضم	ال�ضحيح	هو	

)بنات	البادية(	ولهذا	لزم	اإعادة	الن�ضر
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)حممد	�ضالح	هادي	ال�ضوملي(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)90563(	وبتاريخ:	)2019/5/12م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
احلبوب	 من	 امل�ضنوعة	 وامل�ضتح�ضرات	 الدقيق	 ال�ضطناعي،	 ،النب	 ،ال�ضاجو	 ،التابيوكا	 ،ال�ضكر	 ،الكاكاو	 ،ال�ضاي	 النب	 على:	 العالمة	
،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	،حالوة	الطحينية	،	العلكة	)اللبان(،ف�ضار	)حب	
الذرة(،	مايونيز	،	منكهات	،	رقائق	الذرة	،	رقائق	�ضوفان	،	كات�ضب	)�ضل�ضة(	،	ك�ضرتد	،	توابل	�ضلطة	،	دقيق	للطعام	،	منتجات	طحن	
،	فانيال	 ،	ن�ضا	للطعام	 ،	زعفران،	يان�ضون	جنمي	 ،	معجنات	 ،	دب�س	للطعام	 ،	دقيق	ذرة	 ،	�ضل�ضة	مرق	اللحم	 ،	جلوكوز	للطعام	 الدقيق	

)منكهة(..	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(

)حممد	ا�ضماعيل	علي	الكوع(.	بطلب	احل�ضول	على	براءة	منوذج	منفعة	بالبيانات	التالية:

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم:	956.	وتاريخ	:	2018/11/25م.	وبالفئة	:)7(.
عن	املنتج	ال�ضناعي:	تطوير	تنور	الغاز	املنزيل.

و�ضف	النموذج	:	يتعلق	هذا	الخرتاع	بتنور	يعمل	على	احلطب	وفيه	عازل	للحرارة	بني	اجلدار	الأو�ضط	واجلدار	اخلارجي.
عنا�ضر	احلماية	:	1-	تطوير	تنور	الغاز	املنزيل.	2-	ادخال	العوازل	يف	ت�ضنيع	التنور.	3-	التعديل	يف	الت�ضميم	الذي	يوجد	جيب	
لو�ضع	املادة	العازلة.	4-	الغطاء	الذي	يحفظ	فتحات	�ضولة	قاع	التنور	من	الن�ضداد	يف	حالة	ا�ضتخدام	احلطب.	5-	تقليل	ثقوب	غطاء	

التجويف	الذي	بني	اجلدار	الداخلي	واجلدار	الو�ضط.

)جناد	اأحمد	حمود	جناد(.	بطلب	ت�ضجيل	الت�ضميم	ال�ضناعي	التايل:

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم:	951.	وتاريخ	:	2019/7/17م.	وبالفئة	:)9(.
عن	املنتج	ال�ضناعي:	عبوة	بال�ضتيكية	لتعبئة	املاء.

و�ضف	النموذج	:	ت�ضتخدم	لتعبئة	املاء	باأحجام	خمتلفة	،	اجلزء	الأعلى	عبارة	عن	خط	متعرج	ي�ضكل	زوايا	حادة	وحتت	اخلط	املتعرج	
�ضتة	خطوط	وو�ضط	العبوة	ثالثة	خطوط	متعرجة	للداخل	ت�ضكل	حزام	العبوة	واأ�ضفل	احلزام	هناك	خطوط	متقاطعة	فيما	بينها	

واأ�ضفل	اخلطوط	املتقاطعة	يوجد	خطوط	دائرية	تغطي	حميط	القارورة.
عنا�ضر	احلماية	:	1-	اخلطوط	املتقاطعة	اأ�ضفل	العبوة	فقط.
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)ديلفي	تيكنولوجيز	اآي	بيه	ليمتد(		

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/11م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92006(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	الآلت	وعدد	الآلت	والأدوات	امل�ضغلة	بالكهرباء؛	املوتورات	واملحركات	با�ضتثناء	التي	للمركبات	الربية؛	
و�ضالت	الآلت	ومكونات	نقل	ال�ضرعات	با�ضتثناء	التي	للمركبات	الربية؛	املعدات	الزراعية	عدا	عن	الأدوات	اليدوية	التي	تدار	
التوربينات؛املحامل؛	 الربية(؛	 للمركبات	 )لي�ضت	 للموتورات	 املحركات	 الأوتوماتيكية؛	 البيع	 اآلت	 البي�س؛	 حا�ضنات	 باليد؛	
مراوح	 الداخلي؛	 الحتترتاق	 ملحركات	 التربيد	 م�ضعاعات	 املكربنات؛	 الربية(؛	 للمركبات	 )لي�ضت	 الت�ضغيل	 ق�ضط	 املتترذاذات؛	
احلاقنات؛	 الربية(؛	 للمركبات	 )لي�ضت	 القيادة	 �ضال�ضل	 القيادة؛	 ال�ضطوانات؛	عجالت	 روؤو�س	 الكهربائية؛	 املولدات	 التربيد؛	
ق�ضط	املراوح؛	مكاب�س	املحرك؛	�ضابطات	ال�ضرعة	للمحرك؛	اللولبيات	بكونها	اأجزاء	من	حمركات؛	�ضمعات	الحرتاق؛	املر�ضحات	
حلقات	 التيار؛	 مولدات	 الوقود؛	 م�ضخات	 الوقود؛	 حاقنات	 للمحركات؛	 املوازنة	 دواليب	 الهواء؛	 وتربيد	 لتنظيف	 للمحركات	
للموتورات	 والرتكيبات	 الأجزاء	 الهيدروليكية؛	 وال�ضمامات	 واملقاب�س	 والو�ضالت	 الرتو�س	 ناقالت	احلركة	و�ضناديق	 املكاب�س؛	
الت�ضغيل؛	 اأجهزة	 الكهربائية؛	 الت�ضغيل	 اأجهزة	 واملوزعات؛	 واملغناطي�س	 الكهرباء	 ومولدات	 البديل	 التيار	 مولدات	 واملحركات؛	
الزيت	 ومر�ضحات	 الهواء	 ومر�ضحات	 الهواء	 منظفات	 الكهربائية؛	 امل�ضغالت	 التوهج؛	 و�ضمعات	 الحتترتاق	 �ضمعات	 امل�ضغالت؛	
ومر�ضحات	الوقود؛	م�ضخات	الرت�ضيح	للوقود؛	منظمات	ال�ضغط؛	خراطيم	احلقن؛	اخلانقات؛	ال�ضمامات؛	�ضخانات	الهواء	الداخل؛	
م�ضخات	 امل�ضخات؛	 الإ�ضعال؛	 ملفات	 ال�ضعوي؛	 التدفق	 م�ضغالت	 املتكامل؛	 ال�ضتعال	 املتناوب؛	جممعات	 التيار	 مولدات	 املولدات؛	
الوقود؛	م�ضخات	حقن	الوقود	وم�ضخات	الهواء؛	جهاز	اإعادة	تدوير	غاز	العادم	واأجزاوؤه؛	املغريات	الهوائية؛	اأجهزة	ف�ضل	الفحم	
واأوعية	الفحم	بكونها	اأجهزة	مقاومة	التلوث	للموتورات	واملحركات؛	ال�ضاغطات	ملكيفات	الهواء؛	املكثفات؛	اآليات	التحكم	لالآلت	
اأدوات	الآلت؛	الآلت	واملخمدات	والأدوات	التي	جميعها	 واملوتورات	واملحركات؛	اأجهزة	التحكم	بالطرق؛	الروبوتات	)اآلت(؛	
ل�ضناعة	اأجزاء	املركبات؛	امل�ضعاعات؛	املحولت	املحفزة؛	الناقالت	املتجان�ضة	وجميعها	لال�ضتخدام	يف	املحولت	املحفزة؛	�ضمامات	
العوادم؛	 البارد؛	 النفاثة؛	�ضخانات	املزيج	 ال�ضاغطات	 ال�ضريعة؛	 ال�ضواحن	 التفريغ؛	 الهواء	امل�ضغوط؛	م�ضخات	 املياه؛	م�ضخات	
اأجهزة	القت�ضاد	بالوقود؛	ال�ضوابط	الهيدروليكية	والهوائية	لالآلت	واملوتورات	واملحركات؛	اأجهزة	حتويل	الوقود؛	املخمدات؛	
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�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92006(

)ماهر	عبداهلل	قائد	ال�ضدعي(	

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/11/2م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92697(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	القم�ضة	ومواد	اخرى	ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	
وجلي	وك�ضط،	�ضابون،	عطور،	زيوت	عطرية،	م�ضتح�ضرات	جتميل،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر،	معاجني	ا�ضنان،	البخور،	العودة	وعطر	
احلناء	 وال�ضعر،	 والب�ضرة	 والوجة	 باجل�ضم	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 لل�ضعر،	 دهان	 كرمي	 لل�ضعر،	 ودهان	 زيوت	 الند،	 وعود	 العودة	
واحلناء	الع�ضبي،	�ضبغة	باحلناء،	عطور	وزيوت	عطرية	،	كولونياء،	ماء	الكولونياء،البخور،	امل�ضك،	م�ضك	�ضناعي	العطور،	معطر	
زهور)عطور(	 للج�ضم(	خال�ضات	 ال�ضخ�ضي)معطر	 لال�ضتخدام	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 العطور،	 من	 امل�ضنعة	 املنتجات	 للج�ضم،	
خ�ضب	 تبخري)عطور(	 م�ضتح�ضرات	 لو�ضن،	 بغ�ضولت	 م�ضربة	 ورقية	 مناديل	 للج�ضم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�ضن	
لل�ضعر،	 زيت	 لل�ضعر،	حمام	 دهان	 لل�ضعر،	كرمي	 ودهان	 زيوت	 معطر،	 ماء	 للج�ضم،	 معطرة	 بودرة	 مزيل	عرق،	 الورد،	 زيت	 معطر،	
�ضامبو،	غ�ضول)لو�ضن	لل�ضعر،	مثبت	�ضعر،	مزيل	�ضعر،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	ا�ضباغ	جتميلية	للج�ضم	وال�ضعر،	
ا�ضا�س،	مكياجات،م�ضكرة،	م�ضتح�ضرات	جتميل	 البقع،	كرمي	للج�ضم	والوجة	وال�ضعر	كحل	للعني،	بودرة	اطفال،	كرمي	 مزيالت	
الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة،	اقالم	حواجب،	احمر	�ضفاة،	ا�ضباغ	لالظافر	وملمعات	اظافر،	دهان)جل(	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	
اقنعة	 الرجل،	 لت�ضقق	 كرمي	 والنم�س،	 والكلف	 التجاعيد	 ملواجهة	 كرميات	 الب�ضرة،	 لتبيي�س	 وكرميات	 م�ضتح�ضرات	 ال�ضم�س،	

جتميلية..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(

املعاجلة	 اآلت	 املخارط؛	 احلرارة؛	 مبدلت	 الفا�ضالت؛	 ال�ضاغطات؛	 املراوح؛	 الزيت؛	 واملحركات؛	مربدات	 للموتورات	 املخمدات	
الأوتوماتيكية	)املعاجلات	للروبوتات(؛	الأدوات	املحمولة	باليد	امل�ضغلة	اأوتوماتيكيا؛	اأجهزة	�ضناعة	الآلت؛	اآلت	الطحن؛	اآلت	
القولبة؛	القوالب	والأدوات	)اأجزاء	من	اآلت(؛	اأجهزة	التثبيت	لعدد	الآلت؛	اأجهزة	�ضحب	ال�ضتائر	امل�ضغلة	كهربائيًا؛	املوتورات	
الكهربائية	عدا	عن	التي	للمركبات	الربية؛	بطانات	املكابح؛	العدد	الزراعية؛	الآلت	الزراعية؛	اأجهزة	منع	التلوث	للموتورات	
لآلت	 العبوات	 كهربائيا؛	 امل�ضغلة	 الفرا�ضي	 واملحركات؛	 واملوتورات	 لالآلت	 الق�ضط	 املولد؛	 وفرا�ضي	 املولد	 ق�ضط	 واملحركات؛	
الدوران؛	 �ضرعة	 ال�ضغط؛	حمولت	 البكرات؛	خم�ضات	 الكهربائية؛	 املطبخ	 اآلت	 الرت�ضيح؛	 اآلت	 الطقطقة؛	 الرت�ضيح؛	�ضمامات	
الزراعية؛	و�ضالت	 والآلت	 الإن�ضاء	 التي	جميعها	لآلت	 والرتكيبات	 الأجزاء	 املذكورة؛	 الب�ضائع	 والرتكيبات	جلميع	 الأجزاء	

الآلت	ومكونات	نقل	ال�ضرعة؛	العدد	الزراعية	)غري	امل�ضغلة	يدويًا(...	وامل�ضنفة	بالفئه	)7(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92107(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

العالمة	على:	تقدمي	خدمات	الت�ضالت؛	تقدمي	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	خدمات	نقل	البيانات	وا�ضتقبالها	عرب	�ضبكات	

الت�ضالت؛	توفري	خدمات	املوؤمترات	عن	بعد	عرب	الو�ضائط	املتعددة	وعقد	املوؤمترات	عن	طريق	الفيديو	وخدمات	الجتماعات	

عرب	الإنرتنت	التي	تتيح	للم�ضاركني	اإمكانية	عر�س	امل�ضتندات	والبيانات	وال�ضور	وم�ضاركتها	وحتريرها	ومناق�ضتها	ب�ضكل	متزامن	

وغري	متزامن	من	خالل	مت�ضفح	الويب؛	متكني	العمالء	من	الو�ضول	عرب	الإنرتنت	اإىل	التقارير	عرب	الإنرتنت	فيما	يتعلق	باأداء	

الفيديو؛تزويد	 عرب	 املعقودة	 والجتماعات	 واملوؤمترات	 ُبعد	 عن	 واملوؤمترات	 الويب	 اإىل	 امل�ضتندة	 التطبيقات	 وحالة	 وفعالية	

امل�ضتخدمني	بو�ضول	اآمن	عن	بعد	عرب	الإنرتنت	اإىل	�ضبكات	الكمبيوتر	اخلا�ضة؛	توفري	املعلومات	يف	جمالت	النقل	الآمن	للبيانات	

عرب	 التعاون	 خدمات	 توفري	 املعلومات؛	 وخدمات	 امل�ضمونة	 البيانات	 نقل	 جمال	 يف	 ال�ضت�ضارية	 اخلدمات	 تقدمي	 واملعلومات؛	

الإنرتنت	)خدمات	الت�ضالت(	التي	تتيح	للم�ضتخدمني	الو�ضول	اإىل	التطبيقات	واملن�ضات	وامل�ضتندات	امل�ضرتكة	ب�ضكل	م�ضرتك	

والو�ضول	اإىل	البيانات	وقوائم	املهام	ومنتديات	املناق�ضة؛	خدمات	البث	عرب	الإنرتنت	التي	توفر	قاعدة	بيانات	عرب	الإنرتنت	

من	املعلومات	املتعلقة	مبن�ضة	تقدمي	�ضكاوى	البث	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	الت�ضالت	وروابط	قاعدة	بيانات	

الكمبيوتر	والإنرتنت؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	الإلكرتونية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	التفاعلية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	
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اأو	 الإنرتنت	 اإىل	 والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 توفري	 خدمات	 والبيانات؛	 الكمبيوتر	 وبرامج	 الويب(	 )�ضفحات	 باملعلومات	

بوا�ضطة	 الت�ضالت	 العاملية؛	 ال�ضبكة	 وهياكل	 مرافق	 اإىل	 للو�ضول	 والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 توفري	 البيانات؛	 قواعد	

وال�ضور	مب�ضاعدة	 الر�ضائل	 نقل	 الب�ضرية؛	خدمات	 الألياف	 �ضبكات	 بوا�ضطة	 التوا�ضل	 للكمبيوتر؛	خدمات	 الطرفية	 الأجهزة	

احلا�ضوب؛	خدمات	انتقال	الفاك�س؛	خدمات	اإر�ضال	الر�ضائل؛	خدمات	الت�ضفح	؛	خدمات	ا�ضتئجار	اأجهزة	املودم؛	خدمات	ات�ضالت	

واإعادة	 وا�ضتقبال	 اإر�ضال	 والال�ضلكية؛	خدمات	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 معدات	 ا�ضتئجار	 الإلكرتونية؛	خدمات	 بالو�ضائل	 البيانات	

توجيه	الر�ضائل	الإلكرتونية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	جلمع	البيانات	ونقلها	وت�ضليمها	بالو�ضائل	الإلكرتونية؛	خدمات	التبادل	

والت�ضالت	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 اإليها	عرب	 الو�ضول	 التي	ميكن	 والر�ضومات	 والن�ضو�س	 والفيديو	 والبيانات	 لل�ضوت	 الإلكرتوين	

واإر�ضال	 املحمول؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	جلمع	 الهاتف	 ات�ضالت	 الفورية؛	خدمات	 الر�ضائل	 ال�ضلكية	والال�ضلكية؛	خدمات	

املعلومات	مثل	الأحرف	والر�ضائل	واملو�ضيقى	وال�ضور	والربقيات	واملعلومات	 اأو	نقل	 الثابتة	و	/	 وت�ضليم	ر�ضائل	الربيد	وال�ضور	

وبث	 نقل	 خدمات	 ال�ضناعي؛	 والقمر	 والكمبيوتر	 والكابالت	 والتلك�س	 الهاتف	 مثل	 واإلكرتونية	 ميكانيكية	 بو�ضائل	 والبيانات	

وا�ضتقبال	الو�ضائط	الإلكرتونية	وحمتوى	الو�ضائط	املتعددة	ومقاطع	الفيديو	والأفالم	وال�ضور	والن�ضو�س	وال�ضور	الفوتوغرافية	

واملحتوى	الذي	ين�ضئه	امل�ضتخدمون	واملحتوى	ال�ضوتي	واملعلومات	�ضواًء	يف	�ضكل	م�ضغوط	اأو	غري	م�ضغوط	و�ضواًء	اإذا	كان	ذلك	يف	

الوقت	الفعلي	اأو	املتاأخر؛	خدمات	الت�ضالت	مبا	يف	ذلك	النقل	الإلكرتوين	مللفات	ال�ضوت	والفيديو	والو�ضائط	املتعددة	التي	يتم	

العاملية؛	عمليات	الإر�ضال	والبث	الإلكرتوين	ملحتوى	 التلفزيون	والكابالت	والإنرتنت	و�ضبكات	الت�ضالت	الال�ضلكية	 بثها	عرب	

الإلكرتونية	 الو�ضائط	 خدمات	 والت�ضالت؛	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 عرب	 للتنزيل	 القابلة	 املتعددة	 والو�ضائط	 والفيديو	 ال�ضوت	

القائمة	على	ال�ضرتاك	وخدمات	البث	ال�ضوتي	والفيديو	والأفالم	والو�ضائط	املتعددة؛	خدمات	الر�ضائل	الإلكرتونية	واملوؤمترات	

ونقل	الطلبات؛	خدمات	موؤمترات	الفيديو؛	خدمات	التوا�ضل	عن	طريق	لوحة	الإعالنات	الإلكرتونية	التي	متكن	امل�ضتخدمني	من	

اإجراء	حمادثة	تفاعلية	يف	الوقت	احلقيقي	بني	حمطة	الكمبيوتر	ولوحة	الإعالنات	الإلكرتونية	التي	حتتوي	على	�ضور	ثابتة	

لإر�ضال	 ولوحات	 الإلكرتونية	 الن�ضرات	 لوحات	 توفري	 الأحرف؛	خدمات	 مثل	 ال�ضوتية	 واملعلومات	 املتحركة	 ال�ضور	 ومعلومات	

الدفع	 بنظام	 التلفزيوين	 البث	 خدمات	 التلفزيوين؛	 البث	 خدمات	 الإنرتنت؛	 عرب	 النقا�س	 منتديات	 توفري	 خدمات	 الر�ضائل؛	

نقل	 املو�ضيقي؛	خدمات	 البث	 والتلفزيونية؛	خدمات	 الإذاعية	 الربامج	 ونقل	 والبث	 املرئية	 الإذاعة	 امل�ضاهدة؛	خدمات	 مقابل	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92107(
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املو�ضيقى	والأفالم	والربامج	التفاعلية	ومقاطع	الفيديو	واألعاب	الكمبيوتر	الإلكرتونية؛	خدمات	نقل	املعلومات	املتعلقة	بالت�ضوق	

عرب	الإنرتنت	وخدمات	التجزئة	العامة؛	خدمات	نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	خدمات	وكالت	الأنباء؛	خدمات	توفري	الو�ضول	

اإىل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	على	�ضبكة	الكمبيوتر	العاملية	للبحث	عن	املعلومات	والبيانات	ومواقع	الويب	واملوارد	املتاحة	على	

املن�ضورات	 على	 حتتوي	 التي	 الكمبيوتر	 بيانات	 قاعدة	 اإىل	 امل�ضتخدم	 و�ضول	 توفري	 خدمات	 وا�ضرتدادها؛	 الكمبيوتر	 �ضبكات	

ت�ضغيل	غرف	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اإليها	عرب	 الو�ضول	 التي	ميكن	 واملعلومات	 البيانات	 وقاعدة	 الإعالنات	 ولوحات	 الإلكرتونية	

الدرد�ضة	)خدمات	غرف	الدرد�ضة(؛	خدمات	و�ضول	العديد	من	امل�ضتخدمني	اإىل	�ضبكات	املعلومات	احلا�ضوبية	العاملية	لنقل	ون�ضر	

جمموعة	وا�ضعة	من	املعلومات؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	مواقع	الويب	على	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	ميكن	بوا�ضطتها	لأطراف	

اأخرى	تقدمي	�ضلعها	وخدماتها	واإدخال	وتنفيذ	الطلبات	والدخول	يف	العقود	واملعامالت	التجارية؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	

طلبات	 وتلبية	 وتقدمي	 للطلبات	 وال�ضتجابة	 املعلومات	 لن�ضر	 اأخرى	 لأطراف	 عاملية	 كمبيوتر	 �ضبكة	 على	 تفاعلي	 ويب	 موقع	

نقل	 والرقمية؛	خدمات	 الن�ضية	 الرقمية	 الر�ضائل	 الت�ضالت	وحتديدًا	خدمات	 العمل؛	خدمات	 وفر�س	 واخلدمات	 املنتجات	

املعلومات	عن	طريق	ات�ضالت	البيانات	للم�ضاعدة	يف	اتخاذ	القرارات؛	خدمات	نقل	املعلومات	من	خالل	اأنظمة	الت�ضالت	املرئية؛	

خدمات	املوؤمترات	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	الت�ضالت	الإلكرتونية	لإن�ضاء	غرف	الدرد�ضة	الفرتا�ضية	عرب	الر�ضائل	الن�ضية؛	

واخلدمات	 باملنتجات	 يتعلق	 فيما	 الكمبيوتر	 م�ضتخدمي	 بني	 فيما	 الر�ضائل	 ونقل	 لن�ضر	 الإلكرتونية	 الن�ضرات	 لوحات	 توفري	

والعمالء	والفر�س	التجارية	املتاحة؛	توفري	لوحة	اإعالنات	تفاعلية	عرب	الإنرتنت	لن�ضر	العنا�ضر	وترويجها	وبيعها	واإعادة	بيعها	

عرب	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية؛	توفري	خدمات	الربيد	الإلكرتوين	واإعادة	توجيه	الربيد	الإلكرتوين؛	خدمات	الت�ضالت	ال�ضوتية	

واملرئية	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر	وعرب	�ضبكة	ات�ضالت	عاملية؛	توفري	الو�ضول	اإىل	الكمبيوتر	وتاأجري	وقت	

الو�ضول	اإىل	لوحات	الإعالنات	وقواعد	البيانات	التفاعلية	على	الإنرتنت؛	توفري	الو�ضول	اإىل	لوحات	الن�ضرات	الإلكرتونية	لن�ضر	

ونقل	الر�ضائل	بني	م�ضتخدمي	الكمبيوتر	فيما	يتعلق	باملنتجات	واخلدمات	وفر�س	العمل؛	توفري	الو�ضول	اإىل	التقومي	الإلكرتوين	

ودفرت	العناوين	والدفرت	الإلكرتوين	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	توفري	مرافق	واإمكانية	الو�ضول	عن	ُبعد	اإىل	الفيديو	

و	/	اأو	املوؤمترات	الهاتفية؛	توفري	روابط	الكمبيوتر	ملواقع	الويب	اخلا�ضة	بطرف	اآخر	لت�ضهيل	التجارة	الإلكرتونية	واملعامالت	

التجارية	يف	العامل	احلقيقي؛	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	نقل	املعلومات	والبيانات	وامل�ضتندات	وال�ضور	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92107(
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الت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية	وحتديدًا	توفري	الو�ضول	عرب	الإنرتنت	اإىل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	التفاعلية	التي	تت�ضمن	

برجمة	الأفالم	واملعاينات	واملقاطع	الرتويجية	والريا�ضة	واحلفالت	املو�ضيقية	واأخبار	امل�ضاهري	والرتفيه	وغريها	من	املعلومات	

ذات	ال�ضلة؛	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	توفري	خدمات	الت�ضال	املبا�ضر	بني	م�ضتخدمي	الكمبيوتر	لتبادل	البيانات؛	اخلدمات	

ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	خدمات	نقل	وبث	ال�ضوت	والفيديو	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	

الكمبيوتر	و�ضبكة	الت�ضالت	العاملية؛	خدمات	بث	البيانات؛	خدمات	بث	املواد	ال�ضوتية	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	بث	مواد	

الفيديو	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	بث	الفيديو	وال�ضوت	والتلفزيون؛	خدمات	توفري	�ضعة	بث	البيانات	لالآخرين	وحتديدًا	

تزويد	الآخرين	بالو�ضول	عن	ُبعد	اإىل	البيانات	والربامج	املخزنة؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	الفئة	38....	وامل�ضنفة	بالفئه	)38(

�ضفحة	4	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92107(

)ماهر	عبداهلل	قائد	ال�ضدعي(

	
اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/11/2م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92700(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	القم�ضة	ومواد	اخرى	ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	
وجلي	وك�ضط،	�ضابون،	عطور،	زيوت	عطرية،	م�ضتح�ضرات	جتميل،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر،	معاجني	ا�ضنان،	البخور،	العودة	وعطر	
احلناء	 وال�ضعر،	 والب�ضرة	 والوجة	 باجل�ضم	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 لل�ضعر،	 دهان	 كرمي	 لل�ضعر،	 ودهان	 زيوت	 الند،	 وعود	 العودة	
واحلناء	الع�ضبي،	�ضبغة	باحلناء،	عطور	وزيوت	عطرية	،	كولونياء،	ماء	الكولونياء،البخور،	امل�ضك،	م�ضك	�ضناعي	العطور،	معطر	
زهور)عطور(	 للج�ضم(	خال�ضات	 ال�ضخ�ضي)معطر	 لال�ضتخدام	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 العطور،	 من	 امل�ضنعة	 املنتجات	 للج�ضم،	
خ�ضب	 تبخري)عطور(	 م�ضتح�ضرات	 لو�ضن،	 بغ�ضولت	 م�ضربة	 ورقية	 مناديل	 للج�ضم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�ضن	
لل�ضعر،	 زيت	 لل�ضعر،	حمام	 دهان	 لل�ضعر،	كرمي	 ودهان	 زيوت	 معطر،	 ماء	 للج�ضم،	 معطرة	 بودرة	 مزيل	عرق،	 الورد،	 زيت	 معطر،	
�ضامبو،	غ�ضول)لو�ضن	لل�ضعر،	مثبت	�ضعر،	مزيل	�ضعر،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	ا�ضباغ	جتميلية	للج�ضم	وال�ضعر،	
ا�ضا�س،	مكياجات،م�ضكرة،	م�ضتح�ضرات	جتميل	 البقع،	كرمي	للج�ضم	والوجة	وال�ضعر	كحل	للعني،	بودرة	اطفال،	كرمي	 مزيالت	
الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة،	اقالم	حواجب،	احمر	�ضفاة،	ا�ضباغ	لالظافر	وملمعات	اظافر،	دهان)جل(	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	
اقنعة	 الرجل،	 لت�ضقق	 كرمي	 والنم�س،	 والكلف	 التجاعيد	 ملواجهة	 كرميات	 الب�ضرة،	 لتبيي�س	 وكرميات	 م�ضتح�ضرات	 ال�ضم�س،	

جتميلية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

	

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	 وبتاريخ:	 بتترقتتم)92068(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	

وتو�ضع	العالمة	على:	خدمات	الت�ضالت؛	تقدمي	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	خدمات	نقل	البيانات	وا�ضتقبالها	عرب	�ضبكات	

الت�ضالت؛	توفري	خدمات	املوؤمترات	عن	بعد	عرب	الو�ضائط	املتعددة	وعقد	املوؤمترات	عن	طريق	الفيديو	وخدمات	الجتماعات	

عرب	الإنرتنت	التي	تتيح	للم�ضاركني	اإمكانية	عر�س	امل�ضتندات	والبيانات	وال�ضور	وم�ضاركتها	وحتريرها	ومناق�ضتها	ب�ضكل	متزامن	

وغري	متزامن	من	خالل	مت�ضفح	الويب؛	متكني	العمالء	من	الو�ضول	عرب	الإنرتنت	اإىل	التقارير	عرب	الإنرتنت	فيما	يتعلق	باأداء	

الفيديو؛تزويد	 عرب	 املعقودة	 والجتماعات	 واملوؤمترات	 ُبعد	 عن	 واملوؤمترات	 الويب	 اإىل	 امل�ضتندة	 التطبيقات	 وحالة	 وفعالية	

امل�ضتخدمني	بو�ضول	اآمن	عن	بعد	عرب	الإنرتنت	اإىل	�ضبكات	الكمبيوتر	اخلا�ضة؛	توفري	املعلومات	يف	جمالت	النقل	الآمن	للبيانات	

عرب	 التعاون	 خدمات	 توفري	 املعلومات؛	 وخدمات	 امل�ضمونة	 البيانات	 نقل	 جمال	 يف	 ال�ضت�ضارية	 اخلدمات	 تقدمي	 واملعلومات؛	

الإنرتنت	)خدمات	الت�ضالت(	التي	تتيح	للم�ضتخدمني	الو�ضول	اإىل	التطبيقات	واملن�ضات	وامل�ضتندات	امل�ضرتكة	ب�ضكل	م�ضرتك	

والو�ضول	اإىل	البيانات	وقوائم	املهام	ومنتديات	املناق�ضة؛	خدمات	البث	عرب	الإنرتنت	التي	توفر	قاعدة	بيانات	عرب	الإنرتنت	

من	املعلومات	املتعلقة	مبن�ضة	تقدمي	�ضكاوى	البث	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	الت�ضالت	وروابط	قاعدة	بيانات	

الكمبيوتر	والإنرتنت؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	الإلكرتونية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	التفاعلية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	

اأو	 الإنرتنت	 اإىل	 والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 توفري	 خدمات	 والبيانات؛	 الكمبيوتر	 وبرامج	 الويب(	 )�ضفحات	 باملعلومات	
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بوا�ضطة	 الت�ضالت	 العاملية؛	 ال�ضبكة	 وهياكل	 مرافق	 اإىل	 للو�ضول	 والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 توفري	 البيانات؛	 قواعد	

وال�ضور	مب�ضاعدة	 الر�ضائل	 نقل	 الب�ضرية؛	خدمات	 الألياف	 �ضبكات	 بوا�ضطة	 التوا�ضل	 للكمبيوتر؛	خدمات	 الطرفية	 الأجهزة	

احلا�ضوب؛	خدمات	انتقال	الفاك�س؛	خدمات	اإر�ضال	الر�ضائل؛	خدمات	الت�ضفح	؛	خدمات	ا�ضتئجار	اأجهزة	املودم؛	خدمات	ات�ضالت	

واإعادة	 وا�ضتقبال	 اإر�ضال	 والال�ضلكية؛	خدمات	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 معدات	 ا�ضتئجار	 الإلكرتونية؛	خدمات	 بالو�ضائل	 البيانات	

توجيه	الر�ضائل	الإلكرتونية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	جلمع	البيانات	ونقلها	وت�ضليمها	بالو�ضائل	الإلكرتونية؛	خدمات	التبادل	

والت�ضالت	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 اإليها	عرب	 الو�ضول	 التي	ميكن	 والر�ضومات	 والن�ضو�س	 والفيديو	 والبيانات	 لل�ضوت	 الإلكرتوين	

واإر�ضال	 املحمول؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	جلمع	 الهاتف	 ات�ضالت	 الفورية؛	خدمات	 الر�ضائل	 ال�ضلكية	والال�ضلكية؛	خدمات	

املعلومات	مثل	الأحرف	والر�ضائل	واملو�ضيقى	وال�ضور	والربقيات	واملعلومات	 اأو	نقل	 الثابتة	و	/	 وت�ضليم	ر�ضائل	الربيد	وال�ضور	

وبث	 نقل	 خدمات	 ال�ضناعي؛	 والقمر	 والكمبيوتر	 والكابالت	 والتلك�س	 الهاتف	 مثل	 واإلكرتونية	 ميكانيكية	 بو�ضائل	 والبيانات	

وا�ضتقبال	الو�ضائط	الإلكرتونية	وحمتوى	الو�ضائط	املتعددة	ومقاطع	الفيديو	والأفالم	وال�ضور	والن�ضو�س	وال�ضور	الفوتوغرافية	

واملحتوى	الذي	ين�ضئه	امل�ضتخدمون	واملحتوى	ال�ضوتي	واملعلومات	�ضواًء	يف	�ضكل	م�ضغوط	اأو	غري	م�ضغوط	و�ضواًء	اإذا	كان	ذلك	يف	

الوقت	الفعلي	اأو	املتاأخر؛	خدمات	الت�ضالت	مبا	يف	ذلك	النقل	الإلكرتوين	مللفات	ال�ضوت	والفيديو	والو�ضائط	املتعددة	التي	يتم	

العاملية؛	عمليات	الإر�ضال	والبث	الإلكرتوين	ملحتوى	 التلفزيون	والكابالت	والإنرتنت	و�ضبكات	الت�ضالت	الال�ضلكية	 بثها	عرب	

الإلكرتونية	 الو�ضائط	 خدمات	 والت�ضالت؛	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 عرب	 للتنزيل	 القابلة	 املتعددة	 والو�ضائط	 والفيديو	 ال�ضوت	

القائمة	على	ال�ضرتاك	وخدمات	البث	ال�ضوتي	والفيديو	والأفالم	والو�ضائط	املتعددة؛	خدمات	الر�ضائل	الإلكرتونية	واملوؤمترات	

ونقل	الطلبات؛	خدمات	موؤمترات	الفيديو؛	خدمات	التوا�ضل	عن	طريق	لوحة	الإعالنات	الإلكرتونية	التي	متكن	امل�ضتخدمني	من	

اإجراء	حمادثة	تفاعلية	يف	الوقت	احلقيقي	بني	حمطة	الكمبيوتر	ولوحة	الإعالنات	الإلكرتونية	التي	حتتوي	على	�ضور	ثابتة	

لإر�ضال	 ولوحات	 الإلكرتونية	 الن�ضرات	 لوحات	 توفري	 الأحرف؛	خدمات	 مثل	 ال�ضوتية	 واملعلومات	 املتحركة	 ال�ضور	 ومعلومات	

الدفع	 بنظام	 التلفزيوين	 البث	 خدمات	 التلفزيوين؛	 البث	 خدمات	 الإنرتنت؛	 عرب	 النقا�س	 منتديات	 توفري	 خدمات	 الر�ضائل؛	

نقل	 املو�ضيقي؛	خدمات	 البث	 والتلفزيونية؛	خدمات	 الإذاعية	 الربامج	 ونقل	 والبث	 املرئية	 الإذاعة	 امل�ضاهدة؛	خدمات	 مقابل	

املو�ضيقى	والأفالم	والربامج	التفاعلية	ومقاطع	الفيديو	واألعاب	الكمبيوتر	الإلكرتونية؛	خدمات	نقل	املعلومات	املتعلقة	بالت�ضوق	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92068(



109

عرب	الإنرتنت	وخدمات	التجزئة	العامة؛	خدمات	نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	خدمات	وكالت	الأنباء؛	خدمات	توفري	الو�ضول	

اإىل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	على	�ضبكة	الكمبيوتر	العاملية	للبحث	عن	املعلومات	والبيانات	ومواقع	الويب	واملوارد	املتاحة	على	

املن�ضورات	 على	 حتتوي	 التي	 الكمبيوتر	 بيانات	 قاعدة	 اإىل	 امل�ضتخدم	 و�ضول	 توفري	 خدمات	 وا�ضرتدادها؛	 الكمبيوتر	 �ضبكات	

ت�ضغيل	غرف	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اإليها	عرب	 الو�ضول	 التي	ميكن	 واملعلومات	 البيانات	 وقاعدة	 الإعالنات	 ولوحات	 الإلكرتونية	

الدرد�ضة	)خدمات	غرف	الدرد�ضة(؛	خدمات	و�ضول	العديد	من	امل�ضتخدمني	اإىل	�ضبكات	املعلومات	احلا�ضوبية	العاملية	لنقل	ون�ضر	

جمموعة	وا�ضعة	من	املعلومات؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	مواقع	الويب	على	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	ميكن	بوا�ضطتها	لأطراف	

اأخرى	تقدمي	�ضلعها	وخدماتها	واإدخال	وتنفيذ	الطلبات	والدخول	يف	العقود	واملعامالت	التجارية؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	

طلبات	 وتلبية	 وتقدمي	 للطلبات	 وال�ضتجابة	 املعلومات	 لن�ضر	 اأخرى	 لأطراف	 عاملية	 كمبيوتر	 �ضبكة	 على	 تفاعلي	 ويب	 موقع	

نقل	 والرقمية؛	خدمات	 الن�ضية	 الرقمية	 الر�ضائل	 الت�ضالت	وحتديدًا	خدمات	 العمل؛	خدمات	 وفر�س	 واخلدمات	 املنتجات	

املعلومات	عن	طريق	ات�ضالت	البيانات	للم�ضاعدة	يف	اتخاذ	القرارات؛	خدمات	نقل	املعلومات	من	خالل	اأنظمة	الت�ضالت	املرئية؛	

خدمات	املوؤمترات	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	الت�ضالت	الإلكرتونية	لإن�ضاء	غرف	الدرد�ضة	الفرتا�ضية	عرب	الر�ضائل	الن�ضية؛	

واخلدمات	 باملنتجات	 يتعلق	 فيما	 الكمبيوتر	 م�ضتخدمي	 بني	 فيما	 الر�ضائل	 ونقل	 لن�ضر	 الإلكرتونية	 الن�ضرات	 لوحات	 توفري	

والعمالء	والفر�س	التجارية	املتاحة؛	توفري	لوحة	اإعالنات	تفاعلية	عرب	الإنرتنت	لن�ضر	العنا�ضر	وترويجها	وبيعها	واإعادة	بيعها	

عرب	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية؛	توفري	خدمات	الربيد	الإلكرتوين	واإعادة	توجيه	الربيد	الإلكرتوين؛	خدمات	الت�ضالت	ال�ضوتية	

واملرئية	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر	وعرب	�ضبكة	ات�ضالت	عاملية؛	توفري	الو�ضول	اإىل	الكمبيوتر	وتاأجري	وقت	

الو�ضول	اإىل	لوحات	الإعالنات	وقواعد	البيانات	التفاعلية	على	الإنرتنت؛	توفري	الو�ضول	اإىل	لوحات	الن�ضرات	الإلكرتونية	لن�ضر	

ونقل	الر�ضائل	بني	م�ضتخدمي	الكمبيوتر	فيما	يتعلق	باملنتجات	واخلدمات	وفر�س	العمل؛	توفري	الو�ضول	اإىل	التقومي	الإلكرتوين	

ودفرت	العناوين	والدفرت	الإلكرتوين	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	توفري	مرافق	واإمكانية	الو�ضول	عن	ُبعد	اإىل	الفيديو	

و	/	اأو	املوؤمترات	الهاتفية؛	توفري	روابط	الكمبيوتر	ملواقع	الويب	اخلا�ضة	بطرف	اآخر	لت�ضهيل	التجارة	الإلكرتونية	واملعامالت	

التجارية	يف	العامل	احلقيقي؛	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	نقل	املعلومات	والبيانات	وامل�ضتندات	وال�ضور	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	

الت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية	وحتديدًا	توفري	الو�ضول	عرب	الإنرتنت	اإىل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	التفاعلية	التي	تت�ضمن	

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92068(
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برجمة	الأفالم	واملعاينات	واملقاطع	الرتويجية	والريا�ضة	واحلفالت	املو�ضيقية	واأخبار	امل�ضاهري	والرتفيه	وغريها	من	املعلومات	

ذات	ال�ضلة؛	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	توفري	خدمات	الت�ضال	املبا�ضر	بني	م�ضتخدمي	الكمبيوتر	لتبادل	البيانات؛	اخلدمات	

ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	خدمات	نقل	وبث	ال�ضوت	والفيديو	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	

الكمبيوتر	و�ضبكة	الت�ضالت	العاملية؛	خدمات	بث	البيانات؛	خدمات	بث	املواد	ال�ضوتية	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	بث	مواد	

الفيديو	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	بث	الفيديو	وال�ضوت	والتلفزيون؛	خدمات	توفري	�ضعة	بث	البيانات	لالآخرين	وحتديدًا	

تزويد	الآخرين	بالو�ضول	عن	ُبعد	اإىل	البيانات	والربامج	املخزنة؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	الفئة	38.		.	وامل�ضنفة	بالفئه	)38(

�ضفحة	4	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92068(

)ماهر	عبداهلل	قائد	ال�ضدعي(

	
اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/11/2م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92701(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	القم�ضة	ومواد	اخرى	ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	
وجلي	وك�ضط،	�ضابون،	عطور،	زيوت	عطرية،	م�ضتح�ضرات	جتميل،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر،	معاجني	ا�ضنان،	البخور،	العودة	وعطر	
احلناء	 وال�ضعر،	 والب�ضرة	 والوجة	 باجل�ضم	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 لل�ضعر،	 دهان	 كرمي	 لل�ضعر،	 ودهان	 زيوت	 الند،	 وعود	 العودة	
واحلناء	الع�ضبي،	�ضبغة	باحلناء،	عطور	وزيوت	عطرية	،	كولونياء،	ماء	الكولونياء،البخور،	امل�ضك،	م�ضك	�ضناعي	العطور،	معطر	
زهور)عطور(	 للج�ضم(	خال�ضات	 ال�ضخ�ضي)معطر	 لال�ضتخدام	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 العطور،	 من	 امل�ضنعة	 املنتجات	 للج�ضم،	
خ�ضب	 تبخري)عطور(	 م�ضتح�ضرات	 لو�ضن،	 بغ�ضولت	 م�ضربة	 ورقية	 مناديل	 للج�ضم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�ضن	
لل�ضعر،	 زيت	 لل�ضعر،	حمام	 دهان	 لل�ضعر،	كرمي	 ودهان	 زيوت	 معطر،	 ماء	 للج�ضم،	 معطرة	 بودرة	 مزيل	عرق،	 الورد،	 زيت	 معطر،	
�ضامبو،	غ�ضول)لو�ضن	لل�ضعر،	مثبت	�ضعر،	مزيل	�ضعر،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	ا�ضباغ	جتميلية	للج�ضم	وال�ضعر،	
ا�ضا�س،	مكياجات،م�ضكرة،	م�ضتح�ضرات	جتميل	 البقع،	كرمي	للج�ضم	والوجة	وال�ضعر	كحل	للعني،	بودرة	اطفال،	كرمي	 مزيالت	
الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة،	اقالم	حواجب،	احمر	�ضفاة،	ا�ضباغ	لالظافر	وملمعات	اظافر،	دهان)جل(	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	
اقنعة	 الرجل،	 لت�ضقق	 كرمي	 والنم�س،	 والكلف	 التجاعيد	 ملواجهة	 كرميات	 الب�ضرة،	 لتبيي�س	 وكرميات	 م�ضتح�ضرات	 ال�ضم�س،	

جتميلية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(



111

)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

	

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	 وبتاريخ:	 بتترقتتم)92101(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	

وتو�ضع	العالمة	على:	خدمات	الت�ضالت؛	تقدمي	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	خدمات	نقل	البيانات	وا�ضتقبالها	عرب	�ضبكات	

الت�ضالت؛	توفري	خدمات	املوؤمترات	عن	بعد	عرب	الو�ضائط	املتعددة	وعقد	املوؤمترات	عن	طريق	الفيديووخدمات	الجتماعات	

عرب	الإنرتنت	التي	تتيح	للم�ضاركني	اإمكانية	عر�س	امل�ضتندات	والبيانات	وال�ضور	وم�ضاركتها	وحتريرها	ومناق�ضتها	ب�ضكل	متزامن	

وغري	متزامن	من	خالل	مت�ضفح	الويب؛	متكني	العمالء	من	الو�ضول	عرب	الإنرتنت	اإىل	التقارير	عرب	الإنرتنت	فيما	يتعلق	باأداء	

الفيديو؛تزويد	 عرب	 املعقودة	 والجتماعات	 واملوؤمترات	 ُبعد	 عن	 واملوؤمترات	 الويب	 اإىل	 امل�ضتندة	 التطبيقات	 وحالة	 وفعالية	

امل�ضتخدمني	بو�ضول	اآمن	عن	بعد	عرب	الإنرتنت	اإىل	�ضبكات	الكمبيوتر	اخلا�ضة؛	توفري	املعلومات	يف	جمالت	النقل	الآمن	للبيانات	

عرب	 التعاون	 خدمات	 توفري	 املعلومات؛	 وخدمات	 امل�ضمونة	 البيانات	 نقل	 جمال	 يف	 ال�ضت�ضارية	 اخلدمات	 تقدمي	 واملعلومات؛	

الإنرتنت	)خدمات	الت�ضالت(	التي	تتيح	للم�ضتخدمني	الو�ضول	اإىل	التطبيقات	واملن�ضات	وامل�ضتندات	امل�ضرتكة	ب�ضكل	م�ضرتك	

والو�ضول	اإىل	البيانات	وقوائم	املهام	ومنتديات	املناق�ضة؛	خدمات	البث	عرب	الإنرتنت	التي	توفر	قاعدة	بيانات	عرب	الإنرتنت	

من	املعلومات	املتعلقة	مبن�ضة	تقدمي	�ضكاوى	البث	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	الت�ضالت	وروابط	قاعدة	بيانات	

الكمبيوتر	والإنرتنت؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	الإلكرتونية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	التفاعلية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	

اأو	 الإنرتنت	 اإىل	 والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 توفري	 خدمات	 والبيانات؛	 الكمبيوتر	 وبرامج	 الويب(	 )�ضفحات	 باملعلومات	



112

بوا�ضطة	 الت�ضالت	 العاملية؛	 ال�ضبكة	 وهياكل	 مرافق	 اإىل	 للو�ضول	 والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 توفري	 البيانات؛	 قواعد	

وال�ضور	مب�ضاعدة	 الر�ضائل	 نقل	 الب�ضرية؛	خدمات	 الألياف	 �ضبكات	 بوا�ضطة	 التوا�ضل	 للكمبيوتر؛	خدمات	 الطرفية	 الأجهزة	

احلا�ضوب؛	خدمات	انتقال	الفاك�س؛	خدمات	اإر�ضال	الر�ضائل؛	خدمات	الت�ضفح	؛	خدمات	ا�ضتئجار	اأجهزة	املودم؛	خدمات	ات�ضالت	

واإعادة	 وا�ضتقبال	 اإر�ضال	 والال�ضلكية؛	خدمات	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 معدات	 ا�ضتئجار	 الإلكرتونية؛	خدمات	 بالو�ضائل	 البيانات	

توجيه	الر�ضائل	الإلكرتونية؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	جلمع	البيانات	ونقلها	وت�ضليمها	بالو�ضائل	الإلكرتونية؛	خدمات	التبادل	

والت�ضالت	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 اإليها	عرب	 الو�ضول	 التي	ميكن	 والر�ضومات	 والن�ضو�س	 والفيديو	 والبيانات	 لل�ضوت	 الإلكرتوين	

واإر�ضال	 املحمول؛	توفري	خدمات	الت�ضالت	جلمع	 الهاتف	 ات�ضالت	 الفورية؛	خدمات	 الر�ضائل	 ال�ضلكية	والال�ضلكية؛	خدمات	

املعلومات	مثل	الأحرف	والر�ضائل	واملو�ضيقى	وال�ضور	والربقيات	واملعلومات	 اأو	نقل	 الثابتة	و	/	 وت�ضليم	ر�ضائل	الربيد	وال�ضور	

وبث	 نقل	 خدمات	 ال�ضناعي؛	 والقمر	 والكمبيوتر	 والكابالت	 والتلك�س	 الهاتف	 مثل	 واإلكرتونية	 ميكانيكية	 بو�ضائل	 والبيانات	

وا�ضتقبال	الو�ضائط	الإلكرتونية	وحمتوى	الو�ضائط	املتعددة	ومقاطع	الفيديو	والأفالم	وال�ضور	والن�ضو�س	وال�ضور	الفوتوغرافية	

واملحتوى	الذي	ين�ضئه	امل�ضتخدمون	واملحتوى	ال�ضوتي	واملعلومات	�ضواًء	يف	�ضكل	م�ضغوط	اأو	غري	م�ضغوط	و�ضواًء	اإذا	كان	ذلك	يف	

الوقت	الفعلي	اأو	املتاأخر؛	خدمات	الت�ضالت	مبا	يف	ذلك	النقل	الإلكرتوين	مللفات	ال�ضوت	والفيديو	والو�ضائط	املتعددة	التي	يتم	

العاملية؛	عمليات	الإر�ضال	والبث	الإلكرتوين	ملحتوى	 التلفزيون	والكابالت	والإنرتنت	و�ضبكات	الت�ضالت	الال�ضلكية	 بثها	عرب	

الإلكرتونية	 الو�ضائط	 خدمات	 والت�ضالت؛	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 عرب	 للتنزيل	 القابلة	 املتعددة	 والو�ضائط	 والفيديو	 ال�ضوت	

القائمة	على	ال�ضرتاك	وخدمات	البث	ال�ضوتي	والفيديو	والأفالم	والو�ضائط	املتعددة؛	خدمات	الر�ضائل	الإلكرتونية	واملوؤمترات	

ونقل	الطلبات؛	خدمات	موؤمترات	الفيديو؛	خدمات	التوا�ضل	عن	طريق	لوحة	الإعالنات	الإلكرتونية	التي	متكن	امل�ضتخدمني	من	

اإجراء	حمادثة	تفاعلية	يف	الوقت	احلقيقي	بني	حمطة	الكمبيوتر	ولوحة	الإعالنات	الإلكرتونية	التي	حتتوي	على	�ضور	ثابتة	

لإر�ضال	 ولوحات	 الإلكرتونية	 الن�ضرات	 لوحات	 توفري	 الأحرف؛	خدمات	 مثل	 ال�ضوتية	 واملعلومات	 املتحركة	 ال�ضور	 ومعلومات	

الدفع	 بنظام	 التلفزيوين	 البث	 خدمات	 التلفزيوين؛	 البث	 خدمات	 الإنرتنت؛	 عرب	 النقا�س	 منتديات	 توفري	 خدمات	 الر�ضائل؛	

نقل	 املو�ضيقي؛	خدمات	 البث	 والتلفزيونية؛	خدمات	 الإذاعية	 الربامج	 ونقل	 والبث	 املرئية	 الإذاعة	 امل�ضاهدة؛	خدمات	 مقابل	

املو�ضيقى	والأفالم	والربامج	التفاعلية	ومقاطع	الفيديو	واألعاب	الكمبيوتر	الإلكرتونية؛	خدمات	نقل	املعلومات	املتعلقة	بالت�ضوق	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92101(
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عرب	الإنرتنت	وخدمات	التجزئة	العامة؛	خدمات	نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	خدمات	وكالت	الأنباء؛	خدمات	توفري	الو�ضول	

اإىل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	على	�ضبكة	الكمبيوتر	العاملية	للبحث	عن	املعلومات	والبيانات	ومواقع	الويب	واملوارد	املتاحة	على	

املن�ضورات	 على	 حتتوي	 التي	 الكمبيوتر	 بيانات	 قاعدة	 اإىل	 امل�ضتخدم	 و�ضول	 توفري	 خدمات	 وا�ضرتدادها؛	 الكمبيوتر	 �ضبكات	

ت�ضغيل	غرف	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اإليها	عرب	 الو�ضول	 التي	ميكن	 واملعلومات	 البيانات	 وقاعدة	 الإعالنات	 ولوحات	 الإلكرتونية	

الدرد�ضة	)خدمات	غرف	الدرد�ضة(؛	خدمات	و�ضول	العديد	من	امل�ضتخدمني	اإىل	�ضبكات	املعلومات	احلا�ضوبية	العاملية	لنقل	ون�ضر	

جمموعة	وا�ضعة	من	املعلومات؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	مواقع	الويب	على	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	ميكن	بوا�ضطتها	لأطراف	

اأخرى	تقدمي	�ضلعها	وخدماتها	واإدخال	وتنفيذ	الطلبات	والدخول	يف	العقود	واملعامالت	التجارية؛	خدمات	توفري	الو�ضول	اإىل	

طلبات	 وتلبية	 وتقدمي	 للطلبات	 وال�ضتجابة	 املعلومات	 لن�ضر	 اأخرى	 لأطراف	 عاملية	 كمبيوتر	 �ضبكة	 على	 تفاعلي	 ويب	 موقع	

نقل	 والرقمية؛	خدمات	 الن�ضية	 الرقمية	 الر�ضائل	 الت�ضالت	وحتديدًا	خدمات	 العمل؛	خدمات	 وفر�س	 واخلدمات	 املنتجات	

املعلومات	عن	طريق	ات�ضالت	البيانات	للم�ضاعدة	يف	اتخاذ	القرارات؛	خدمات	نقل	املعلومات	من	خالل	اأنظمة	الت�ضالت	املرئية؛	

خدمات	املوؤمترات	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	الت�ضالت	الإلكرتونية	لإن�ضاء	غرف	الدرد�ضة	الفرتا�ضية	عرب	الر�ضائل	الن�ضية؛	

واخلدمات	 باملنتجات	 يتعلق	 فيما	 الكمبيوتر	 م�ضتخدمي	 بني	 فيما	 الر�ضائل	 ونقل	 لن�ضر	 الإلكرتونية	 الن�ضرات	 لوحات	 توفري	

والعمالء	والفر�س	التجارية	املتاحة؛	توفري	لوحة	اإعالنات	تفاعلية	عرب	الإنرتنت	لن�ضر	العنا�ضر	وترويجها	وبيعها	واإعادة	بيعها	

عرب	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية؛	توفري	خدمات	الربيد	الإلكرتوين	واإعادة	توجيه	الربيد	الإلكرتوين؛	خدمات	الت�ضالت	ال�ضوتية	

واملرئية	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر	وعرب	�ضبكة	ات�ضالت	عاملية؛	توفري	الو�ضول	اإىل	الكمبيوتر	وتاأجري	وقت	

الو�ضول	اإىل	لوحات	الإعالنات	وقواعد	البيانات	التفاعلية	على	الإنرتنت؛	توفري	الو�ضول	اإىل	لوحات	الن�ضرات	الإلكرتونية	لن�ضر	

ونقل	الر�ضائل	بني	م�ضتخدمي	الكمبيوتر	فيما	يتعلق	باملنتجات	واخلدمات	وفر�س	العمل؛	توفري	الو�ضول	اإىل	التقومي	الإلكرتوين	

ودفرت	العناوين	والدفرت	الإلكرتوين	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	توفري	مرافق	واإمكانية	الو�ضول	عن	ُبعد	اإىل	الفيديو	

و	/	اأو	املوؤمترات	الهاتفية؛	توفري	روابط	الكمبيوتر	ملواقع	الويب	اخلا�ضة	بطرف	اآخر	لت�ضهيل	التجارة	الإلكرتونية	واملعامالت	

التجارية	يف	العامل	احلقيقي؛	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	نقل	املعلومات	والبيانات	وامل�ضتندات	وال�ضور	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	

الت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية	وحتديدًا	توفري	الو�ضول	عرب	الإنرتنت	اإىل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	التفاعلية	التي	تت�ضمن	

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92101(
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برجمة	الأفالم	واملعاينات	واملقاطع	الرتويجية	والريا�ضة	واحلفالت	املو�ضيقية	واأخبار	امل�ضاهري	والرتفيه	وغريها	من	املعلومات	

ذات	ال�ضلة؛	خدمات	الت�ضالت	وحتديدًا	توفري	خدمات	الت�ضال	املبا�ضر	بني	م�ضتخدمي	الكمبيوتر	لتبادل	البيانات؛	اخلدمات	

ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	خدمات	نقل	وبث	ال�ضوت	والفيديو	عرب	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	

الكمبيوتر	و�ضبكة	الت�ضالت	العاملية؛	خدمات	بث	البيانات؛	خدمات	بث	املواد	ال�ضوتية	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	بث	مواد	

الفيديو	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	بث	الفيديو	وال�ضوت	والتلفزيون؛	خدمات	توفري	�ضعة	بث	البيانات	لالآخرين	وحتديدًا	

تزويد	الآخرين	بالو�ضول	عن	ُبعد	اإىل	البيانات	والربامج	املخزنة؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	الفئة	38.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)38(

�ضفحة	4	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92101(

)ماهر	عبداهلل	قائد	ال�ضدعي(

	
اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/11/2م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92702(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	م�ضتح�ضرات	تبيي�س	القم�ضة	ومواد	اخرى	ت�ضتعمل	يف	غ�ضل	وكي	املالب�س،	م�ضتح�ضرات	تنظيف	و�ضقل	
وجلي	وك�ضط،	�ضابون،	عطور،	زيوت	عطرية،	م�ضتح�ضرات	جتميل،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر،	معاجني	ا�ضنان،	البخور،	العودة	وعطر	
احلناء	 وال�ضعر،	 والب�ضرة	 والوجة	 باجل�ضم	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 لل�ضعر،	 دهان	 كرمي	 لل�ضعر،	 ودهان	 زيوت	 الند،	 وعود	 العودة	
واحلناء	الع�ضبي،	�ضبغة	باحلناء،	عطور	وزيوت	عطرية	،	كولونياء،	ماء	الكولونياء،البخور،	امل�ضك،	م�ضك	�ضناعي	العطور،	معطر	
زهور)عطور(	 للج�ضم(	خال�ضات	 ال�ضخ�ضي)معطر	 لال�ضتخدام	 الكريهة	 الروائح	 مزيل	 العطور،	 من	 امل�ضنعة	 املنتجات	 للج�ضم،	
خ�ضب	 تبخري)عطور(	 م�ضتح�ضرات	 لو�ضن،	 بغ�ضولت	 م�ضربة	 ورقية	 مناديل	 للج�ضم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�ضن	
لل�ضعر،	 زيت	 لل�ضعر،	حمام	 دهان	 لل�ضعر،	كرمي	 ودهان	 زيوت	 معطر،	 ماء	 للج�ضم،	 معطرة	 بودرة	 مزيل	عرق،	 الورد،	 زيت	 معطر،	
�ضامبو،	غ�ضول)لو�ضن	لل�ضعر،	مثبت	�ضعر،	مزيل	�ضعر،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	وت�ضريح	ال�ضعر	ا�ضباغ	جتميلية	للج�ضم	وال�ضعر،	
ا�ضا�س،	مكياجات،م�ضكرة،	م�ضتح�ضرات	جتميل	 البقع،	كرمي	للج�ضم	والوجة	وال�ضعر	كحل	للعني،	بودرة	اطفال،	كرمي	 مزيالت	
الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة،	اقالم	حواجب،	احمر	�ضفاة،	ا�ضباغ	لالظافر	وملمعات	اظافر،	دهان)جل(	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	
اقنعة	 الرجل،	 لت�ضقق	 كرمي	 والنم�س،	 والكلف	 التجاعيد	 ملواجهة	 كرميات	 الب�ضرة،	 لتبيي�س	 وكرميات	 م�ضتح�ضرات	 ال�ضم�س،	

جتميلية.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92114(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

العالمة	على:	توفري	اخلدمات	الإعالنية؛	توفري	خدمات	ادارة	اعمال؛	توفري	خدمات	الوظائف	املكتبية؛	توفري	خدمات	تنظيم	

وت�ضغيل	والإ�ضراف	على	خمططات	الولء	واحلوافز؛	توفري	خدمات	الإعالن	املقدمة	عرب	الإنرتنت؛	توفريخدمات	اإنتاج	الإعالنات	

التجارية؛توفري	 املعار�س	 تنظيم	 خدمات	 توفري	 املزايدة؛	 خدمات	 توفري	 املحا�ضبة؛	 خدمات	 توفري	 والإذاعية؛	 التلفزيونية	

خدمات	ا�ضتطالعات	الراأي؛	توفري	خدمات	معاجلة	البيانات؛	خدمات	توفري	املعلومات	التجارية؛	توفري	خدمات	وكالت	الإعالنات؛	

توفري	خدمات	الإعالن	املقدمة	لالآخرين؛	خدمات	اإدارة	قاعدة	البيانات؛	خدمات	جتميع	املعلومات	يف	قواعد	بيانات	الكمبيوتر؛	

توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	التجارية؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	املنا�ضبات	واملوؤمترات	والربامج	التدريبية	وبرامج	

التعلم	والندوات	امل�ضتندة	اإىل	الويب؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	تقدمي	املعرفة	على	�ضبكة	الإنرتنت؛	توفري	اخلدمات	

والت�ضويق؛	 املبيعات	 ال�ضت�ضارية	يف	جمالت	 اخلدمات	 توفري	 التعاون؛	 وتقنيات	 الإنرتنت	 عرب	 التعاون	 ال�ضت�ضارية	يف	جمال	

ومراقبة	 وت�ضجيل	 واإنتاج	 وتنظيم	 واإعداد	 بتطوير	 املتعلقة	 الأعمال	 م�ضاريع	 اإدارة	 خدمات	 الأعمال؛	 م�ضاريع	 اإدارة	 خدمات	

ومتابعة	الأحداث	واملوؤمترات	والربامج	التدريبية	وبرامج	التعلم	والندوات	امل�ضتندة	اإىل	الويب؛	توفري	خدمات	اأبحاث	ال�ضوق	

وال�ضت�ضارات	التجارية؛	توفري	خدمات	ا�ضت�ضارات	الأعمال	املتعلقة	بت�ضهيل	املعامالت	التجارية	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	

والعاملية	من	خالل	حتديد	وتوفري	الإحالت	لتقدمي	جمموعة	وا�ضعة	من	املنتجات	وخدمات	الأعمال	للم�ضتهلكني؛	توفري	خدمات	

ن�ضر	املعلومات	التجارية	ل�ضلع	وخدمات	الآخرين	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	

وتنفذ	 وحتدد	 وت�ضجل	 واخلدمات	 ال�ضلع	 اأخرى	 اأطراف	 تعر�س	 اأن	 بوا�ضطته	 ميكن	 عاملية	 كمبيوتر	 �ضبكة	 على	 موقع	 بتوفري	

عرب	 املحو�ضب	 الطلب	 خدمات	 توفري	 التجارية؛	 املعامالت	 وحترر	 العقود	 وتربم	 ال�ضراء	 واأوامتتر	 التجارية	 الطلبات	 وتو�ضل	
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الإنرتنت؛	توفري	خدمات	الإعالن	عن	�ضلع	وخدمات	الآخرين	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	توفري	خدمات	وكالت	

عرب	 التداول	 خدمات	 توفري	 الت�ضال؛	 و�ضائل	 على	 اإعالنية	 م�ضاحات	 تاأجري	 خدمات	 توفري	 الدولية؛	 والت�ضدير	 ال�ضترياد	

البيع	 خدمات	 توفري	 الإنرتنت؛	 عرب	 بها	 املتعلقة	 التجارية	 لالأعمال	 تقييم	 وتقدمي	 الإلكرتونية	 باملزادات	 املتعلقة	 الإنرتنت	

بالتجزئة	للمنتجات	ال�ضتهالكية	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	دليل	ملواقع	الويب	اخلا�ضة	بالأطراف	الأخرى	لت�ضهيل	معامالتها	

اأو	اخلدمات	على	�ضبكة	 لل�ضلع	و	/	 للم�ضرتين	والبائعني	 اإلكرتوين	 املتعلقة	بت�ضغيل	�ضوق	 ا�ضت�ضارية	 التجارية؛	توفري	اخلدمات	

كمبيوتر	عاملية؛	خدمات	تقدمي	امل�ضاعدة	املتعلقة	بت�ضهيل	املعامالت	التجارية	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	توفري	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	لإدارة	ال�ضركات؛	توفري	خدمات	الت�ضويق	والرتويج؛	توفري	خدمات	ن�ضر	املواد	الدعائية؛	خدمات	ت�ضويق	

املباين	ال�ضاغرة؛	خدمات	ن�ضر	املواد	الإعالنية	وحتديث	املواد	الإعالنية	وجتميع	الإعالنات	ل�ضتخدامها	ك�ضفحات	على	�ضبكة	

الإنرتنت؛	خدمات	ا�ضتئجار	م�ضاحات	اإعالنية؛	خدمات	معاجلة	بيانات	الكمبيوتر؛	توفري	املعلومات	املتعلقة	باملبيعات	التجارية؛	

املعلومات	التجارية؛	خدمات	تقدمي	املعلومات	الرتويجية	وحتديدًا	الرتويج	ل�ضلع	وخدمات	الآخرين	من	خالل	 خدمات	توفري	

ل�ضلع	وخدمات	الآخرين؛	خدمات	 املتعلقة	باخل�ضومات	والكوبونات	واحل�ضومات	والق�ضائم	والعرو�س	اخلا�ضة	 املعلومات	 توفري	

�ضبكة	 على	 املقدمة	 املتتزادات	 خدمات	 )لالآخرين(؛	 الهاتف	 على	 الرد	 خدمات	 املتاحني(؛	 غري	 )للم�ضرتكني	 الهاتف	 على	 الرد	

الكمبيوتر	 �ضبكات	 خالل	 من	 التجارية	 باملبيعات	 املتعلقة	 املعلومات	 توفري	 خدمات	 املوظفني؛	 �ضوؤون	 اإدارة	 خدمات	 الإنرتنت؛	

العاملية	وعرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	املعلومات	التجارية	من	خالل	�ضبكات	الكمبيوتر	العاملية	وعرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	

معلومات	اإعالنية	وترويجية	يف	جمالت	املنتجات	ال�ضتهالكية	وخدمات	امل�ضتهلكني	واملنتجات	املتداولة	بني	ال�ضركات	واخلدمات	

املقدمة	يف	ال�ضركات	من	خالل	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	وعرب	الإنرتنت؛	خدمات	عر�س	الب�ضائع	على	و�ضائط	الت�ضال	لأغرا�س	

العمالء	من	عر�س	 لالآخرين	مما	ميّكن	 والتجارية	 ال�ضتهالكية	 ال�ضلع	 بالتجزئة؛	خدمات	جتميع	جمموعة	متنوعة	من	 البيع	

و�ضراء	هذه	الب�ضائع	ب�ضهولة	من	موقع	ويب	عام	للب�ضائع	عرب	الإنرتنت	ومنفذ	البيع	باجلملة؛	خدمات	جتميع	جمموعة	متنوعة	

من	ال�ضلع	ال�ضتهالكية	والتجارية	ومتكني	العمالء	من	عر�س	و�ضراء	هذه	الب�ضائع	ب�ضهولة	من	كتالوج	الب�ضائع	العامة	عن	طريق	

والتجارية	 ال�ضتهالكية	 ال�ضلع	 من	 متنوعة	 خدمات	جتميع	جمموعة	 والال�ضلكية؛	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 طريق	 عن	 اأو	 الربيد	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92114(
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البيع	بالتجزئة	والبيع	باجلملة	 البيع	بالتجزئة؛	خدمات	 الب�ضائع	ب�ضهولة	من	منافذ	 ومتكني	العمالء	من	عر�س	و�ضراء	هذه	

واأدوات	 ال�ضناعية	 بالأقمار	 والت�ضالت	 بالبيانات	 بالت�ضالت	 اخلا�ضة	 والأدوات	 والأجهزة	 ت�ضفري	 وفك	 الت�ضفري	 لأجهزة	

وبرامج	التوا�ضل	مع	�ضبكات	الكمبيوتر	وال�ضبكة	العاملية	و�ضا�ضات	العر�س	واأجهزة	الكمبيوتر	ل�ضتخدامها	يف	اإر�ضال	وا�ضتقبال	

وعر�س	ومعاجلة	الن�ضو�س	ومقاطع	الفيديو	وبيانات	الفيديو	والبيانات	ال�ضوتية	وال�ضور	وحمتويات	الو�ضائط	املتعددة	الأخرى	

وم�ضغالت	الو�ضائط	الرقمية	واأجهزة	العر�س	واأ�ضباه	املو�ضالت	والدوائر	املتكاملة	�ضبه	املو�ضلة	ورقاقات	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	

ومعاجلات	 املو�ضلة	 �ضبه	 املعالج	 ورقاقات	 املو�ضلة	 �ضبه	 للذاكرة	 املتكاملة	 والدوائر	 املو�ضلة	 �ضبه	 الذاكرة	 التحكم	يف	 ووحدات	

اأ�ضباه	املو�ضالت	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيق	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	الكمبيوتر	ري�ضك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

وال�ضلع	 واك�ض�ضواراتها	 املحمولة	 الهواتف	 واأجهزة	 والهواتف	 تعليماتها	 مع	 املركزية	 املعاجلة	 ووحدات	 الكمبيوتر	 ورقاقات	

لت�ضجيل	 امل�ضممة	 والأدوات	 والأجهزة	 البطاريات	 و�ضواحن	 والبطاريات	 الكمبيوتر	 وبرامج	 الكمبيوتر	 واأجهزة	 الإلكرتونية	

البيانات	واملعلومات	وال�ضور	و	/	اأو	ال�ضوت	وتلقيها	ون�ضخها	واملعادن	الثمينة	واملجوهرات	والأحجار	الكرمية	واملواد	املطبوعة	

والقرطا�ضية	والبطاقات	املمغنطة	وغري	امل�ضفرة	مغناطي�ضًيا	والأثاث	واإطارات	ال�ضور	واأدوات	املطبخ	والأدوات	املنزلية	والأواين	

وال�ضرائط	 والأزرار	 واملطرزات	 والأربطة	 الراأ�س	 واأغطية	 والأحذية	 واملالب�س	 واملن�ضوجات	 والفخارية	 واخلزفية	 الزجاجية	

والدبابي�س	والإبر	والأزهار	ال�ضطناعية	وال�ضجاد	والألعاب	و	الألعاب	الإلكرتونية	واملواد	الكيميائية	امل�ضتخدمة	يف	ال�ضناعة	

والعلوم	والت�ضوير	الفوتوغرايف	والزراعة	والدهانات	والورني�س	ومنتجات	النظافة	ال�ضخ�ضية	وال�ضابون	والعطور	وم�ضتح�ضرات	

التجميل	وال�ضعر	وم�ضتح�ضرات	اجل�ضم	والزيوت	العطرية	وم�ضتح�ضرات	التنظيف	والتبيي�س	ومواد	الت�ضحيم	والوقود	وال�ضموع	

الآلت	 واأدوات	 والآلت	 املعدنية	 الأجهزة	 من	 �ضغرية	 وقطع	 الغيار	 وقطع	 وال�ضحية	 والبيطرية	 ال�ضيدلنية	 وامل�ضتح�ضرات	

واأجهزة	 الكهربائية	 والأدوات	 والأجهزة	 احلا�ضبة	 والآلت	 واحلوا�ضيب	 اليدوية	 والأدوات	 احلالقة	 واأدوات	 املائدة	 واأدوات	

واأجهزة	 والطبية	 اجلراحية	 والأدوات	 والأجهزة	 ال�ضم�س	 ونظارات	 والنظارات	 والب�ضري	 وال�ضينمائي	 الفوتوغرايف	 الت�ضوير	

الإ�ضاءة	والتدفئة	وتوليد	البخار	الطبخ	والتربيد	والتجفيف	والتهوية	واإمداد	املياه	والأغرا�س	ال�ضحية	واملركبات	والأ�ضلحة	

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92114(
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الورق	والكرتون	 املو�ضيقية	واملجالت	والبطاقات	ومنتجات	 الزمن	والآلت	 واأدوات	قيا�س	 النارية	والف�ضيات	 النارية	والألعاب	

وال�ضور	والآلت	الكاتبة	وم�ضتلزمات	املكاتب	ومواد	التغليف	واملطاط	والبال�ضتيك	لال�ضتخدام	ال�ضناعي	ومواد	التعبئة	والتغليف	

والعزل	واجللود	و	اجللود	املقلدة	والب�ضائع	امل�ضنوعة	من	هذه	املواد	وحقائب	اليد	واملحافظ	حمافظ	النقود	واملحافظ	اجللدية	

الغزل	وخيوط	ل�ضتخدامها	يف	 واخليام	وخيوط	 وال�ضباك	 وال�ضال�ضل	 واحلبال	 واملرايا	 واملظالت	 الأمتعة	 واحلقائب	وحقائب	

الن�ضيج	و�ضماعات	املعاطف	واحل�ضائر	واأدوات	اخلياطة	واأغطية	الأ�ضرة	والطاولت	والألعاب	واملواد	الريا�ضية	واملواد	الغذائية	

والبي�س	 الفواكه	 و�ضل�ضات	 واملربيات	 واملجففة	 املحفوظة	 واخل�ضروات	 والفواكه	 والدواجن	 والأ�ضماك	 واللحوم	 وامل�ضروبات	

واحلليب	ومنتجات	الألبان	والزيوت	والدهون	ال�ضاحلة	لالأكل	والقهوة	وال�ضاي	والكاكاو	وال�ضكر	والأرز	والدقيق	واخلبز	والكعك	

ومنتجات	 الكحولية	 غري	 امل�ضروبات	 من	 وغريها	 الفاكهة	 وع�ضائر	 املعدنية	 واملياه	 الطازجة	 واخل�ضروات	 والفواكه	 والتوابل	

وال�ضراء	 البيع	 وكالت	 الربيد؛	خدمات	 عرب	 املبا�ضر	 الإعالن	 خدمات	 الكربيت؛	 واأعواد	 املدخنني	 وم�ضتلزمات	 والتبغ	 الأزهار	

لالآخرين؛	خدمات	اختيار	و�ضراء	الب�ضائع	لالأفراد	وال�ضركات؛	خدمات	الطلبات	)لالآخرين(؛	خدمات	البيع	بالتجزئة	يف	املتاجر؛	

التجارية؛	 الإح�ضائية	 املعلومات	 توفري	 خدمات	 ال�ضكرتارية؛	 خدمات	 توفري	 التجارية؛	 املراكز	 يف	 بالتجزئة	 البيع	 خدمات	

القوائم	 وا�ضتئجار	 بتجميع	 املتعلقة	 امل�ضاعدة	 تقدمي	 خدمات	 الإعالنية؛	 اأو	 التجارية	 لالأغرا�س	 املعار�س	 تنظيم	 خدمات	

الربيدية؛	خدمات	التحقيق	التجاري؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	ملعاجلة	املبيعات	التي	تتم	على	الإنرتنت؛	خدمات	اإحالة	الأعمال	

وتوظيف	املوظفني؛	خدمات	وكالت	تخلي�س	ال�ضترياد	والت�ضدير	)خدمات	وكالت	ا�ضترياد	وت�ضدير(؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	

الفنانني	املوؤديني؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	ملقدمي	اخلدمات	امل�ضتقلني؛	خدمات	ال�ضرتاك	يف	املقاطع	املو�ضيقية	والفيديو	واملحتوى	

والفيديو	 املو�ضيقية	 املقاطع	 يف	 الآخرين	 ا�ضرتاكات	 ترتيب	 خدمات	 وتنزيلها؛	 ونقلها	 املتعددة	 والو�ضائط	 الب�ضري	 ال�ضمعي	

لالآخرين؛	 ونقلها	وتنزيل؛	خدمات	ترتيب	ال�ضرتاكات	يف	خدمات	الت�ضالت	 املتعددة	 والو�ضائط	 الب�ضري	 ال�ضمعي	 واملحتوى	

خدمات	وكالت	ا�ضرتاكات	ال�ضحف؛	خدمات	ن�ضخ	الوثائق	؛	خدمات	ن�ضخة	ر�ضمية	مكتوبة	اأو	مطبوعة	)مبا	يف	ذلك	الكتابة	على	

ورق	ال�ضتان�ضيل(؛	خدمات	ا�ضتئجار	املعدات	املكتبية؛	خدمات	اإدارة	عالقات	العمالء؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	املتعلقة	بالتجارة	

الإلكرتونية؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	والإدارة	املتعلقة	بربامج	الرعاية؛	خدمات	املحا�ضبة؛	اخلدمات	اخلريية	وهي	اإدارة	الأعمال	

�ضفحة	4	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92114(
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البيع؛	خدمات	توفري	معلومات	 ا�ضتئجار	من�ضات	 التطوع	وم�ضاريع	اخلدمة	املجتمعية؛	خدمات	 املتعلقة	بتنظيم	وتنفيذ	برامج	

الت�ضال	التجارية؛خدمات	حت�ضني	حمركات	البحث؛	خدمات	حت�ضني	حركة	مواقع	الويب؛	خدمات	الدفع	عند	ال�ضغط؛	خدمات	

الو�ضاطة	التجارية؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	ملقدمي	اخلدمات	امل�ضتقلني؛	خدمات	التفاو�س	واإبرام	املعامالت	التجارية	لأطراف	

اأخرى؛	خدمات	حتديث	و�ضيانة	البيانات	يف	قواعد	بيانات	الكمبيوتر؛	خدمات	الإدارة	التجارية	مل�ضاريع	البناء؛	خدمات	توفري	

املعلومات	التجارية	عرب	موقع	ويب؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	

الفئة	35.	.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)35(

�ضفحة	5	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92114(

)ديلفي	تيكنولوجيز	اآي	بيه	ليمتد(		

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/11م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92008(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	املركبات؛	اأجهزة	النقل	برًا	اأو	جوًا	اأو	بحرًا؛	الأجزاء	والرتكيبات	لل�ضيارات؛	م�ضاحات	الزجاج	الأمامي	
واأذرع	و�ضفرات	امل�ضاحات؛	غ�ضالت	الزجاج	الأمامي؛	اأجهزة	غ�ضيل	الزجاج	الأمامي	للمركبات؛	امل�ضغالت	الكهربائية؛	الأبواق؛	
اأجهزة	 املراوح؛	 وموتورات	 النوافذ	 تنظيم	 وموتورات	 امل�ضاحات	 موتورات	 الكهربائية؛	 املوتورات	 للمركبات؛	 الجتاه	 اإ�ضارات	
اأجهزة	 الهواء؛	 كي�س	 اأجهزة	 الأمامية؛	 الأ�ضواء	 منظفات	 ال�ضريعة؛	 لل�ضواحن	 املربدات	 الهواء؛	 مربدات	 بالنبعاث؛	 التحكم	
التحكم	 اأجهزة	 املكابح؛	 للمركبات؛	 مقاعد	متحركة	 اإىل	اخللف؛	 الرجوع	 التحذير	عند	 اأجهزة	 ال�ضرقة؛	 منع	 واأجهزة	 الإنذار	
للتحكم	 التعليق	 اأجهزة	 الإلكرتوين؛	 للتحكم	 النتقال	 اأجهزة	 باجلر؛	 التحكم	 اأجهزة	 للغلق؛	 امل�ضادة	 املكابح	 اأنظمة	 بالفرملة؛	
الإلكرتوين؛	املعدة	جميعها	لال�ضتخدام	يف	املركبات؛	اأجهزة	الأمن	للتحكم	عن	بعد	للمركبات؛	الأجهزة	املقاومة	للوهج	للمركبات؛	
ال�ضد	حلزام	 مثبتات	 املركبات؛	 ملقاعد	 الأمان	 التحكم	لأحزمة	 اأجهزة	 املركبات؛	 ملقاعد	 الأمان	 اأحزمة	 اخللفية؛	 الروؤيا	 مرايا	
الأمان؛	ممت�ضات	ال�ضدمات	للتعليق	ملركبات؛	بطانات	املكابح؛	املحولت	املحفزة؛	موتورات	القيادة؛	موتورات	املحركات؛	مثبتات	
املحركات؛	الأجهزة	املقاومة	لالنزلق	لإطارات	املركبات؛	التوربينات	للمركبات	الربية؛	الأجزاء	والرتكيبات	جلميع	الب�ضائع	

املذكورة	اآنفًا..	وامل�ضنفة	بالفئه	)12(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92098(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

العالمة	على:	توفري	اخلدمات	الإعالنية؛	توفري	خدمات	ادارة	اعمال؛	توفري	خدمات	الوظائف	املكتبية؛	توفري	خدمات	تنظيم	

اإنتاج	 خدمات	 توفري	 الإنرتنت؛	 عرب	 املقدمة	 الإعتتالن	 خدمات	 توفري	 واحلوافز؛	 التتولء	 خمططات	 على	 والإ�ضراف	 وت�ضغيل	

املعار�س	 تنظيم	 خدمات	 توفري	 املتتزايتتدة؛	 خدمات	 املحا�ضبة؛توفري	 خدمات	 توفري	 والإذاعتتيتتة؛	 التلفزيونية	 الإعتتالنتتات	

التجارية؛توفري	خدمات	ا�ضتطالعات	الراأي؛	توفري	خدمات	معاجلة	البيانات؛	خدمات	توفري	املعلومات	التجارية؛	توفري	خدمات	

وكالت	الإعالنات؛	توفري	خدمات	الإعالن	املقدمة	لالآخرين؛	خدمات	اإدارة	قاعدة	البيانات؛	خدمات	جتميع	املعلومات	يف	قواعد	

بيانات	الكمبيوتر؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	التجارية؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	املنا�ضبات	واملوؤمترات	والربامج	

�ضبكة	 على	 املعرفة	 تقدمي	 جمال	 يف	 ال�ضت�ضارية	 اخلدمات	 توفري	 الويب؛	 اإىل	 امل�ضتندة	 والندوات	 التعلم	 وبرامج	 التدريبية	

الإنرتنت؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	التعاون	عرب	الإنرتنت	وتقنيات	التعاون؛	توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمالت	

واإنتاج	 وتنظيم	 واإعداد	 بتطوير	 املتعلقة	 الأعمال	 م�ضاريع	 اإدارة	 الأعمال؛	خدمات	 م�ضاريع	 اإدارة	 والت�ضويق؛	خدمات	 املبيعات	

توفري	 الويب؛	 اإىل	 امل�ضتندة	 والندوات	 التعلم	 وبرامج	 التدريبية	 والربامج	 واملوؤمترات	 الأحداث	 ومتابعة	 ومراقبة	 وت�ضجيل	

عرب	 التجارية	 املعامالت	 بت�ضهيل	 املتعلقة	 الأعمال	 ا�ضت�ضارات	 خدمات	 توفري	 التجارية؛	 وال�ضت�ضارات	 ال�ضوق	 اأبحاث	 خدمات	

�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية	من	خالل	حتديد	وتوفري	الإحالت	لتقدمي	جمموعة	وا�ضعة	من	املنتجات	وخدمات	الأعمال	

والعاملية؛	توفري	 املحلية	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 الآخرين	عرب	 ل�ضلع	وخدمات	 التجارية	 املعلومات	 ن�ضر	 للم�ضتهلكني؛	توفري	خدمات	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	بتوفري	موقع	على	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	ميكن	بوا�ضطته	اأن	تعر�س	اأطراف	اأخرى	ال�ضلع	واخلدمات	

وت�ضجل	وحتدد	وتنفذ	وتو�ضل	الطلبات	التجارية	واأوامر	ال�ضراء	وتربم	العقود	وحترر	املعامالت	التجارية؛	توفري	خدمات	الطلب	
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توفري	 والعاملية؛	 املحلية	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 الآخرين	عرب	 وخدمات	 �ضلع	 عن	 الإعالن	 توفري	خدمات	 الإنرتنت؛	 املحو�ضب	عرب	

توفري	خدمات	 الت�ضال؛	 و�ضائل	 على	 اإعالنية	 م�ضاحات	 تاأجري	 توفري	خدمات	 الدولية؛	 والت�ضدير	 ال�ضترياد	 وكالت	 خدمات	

التداول	عرب	الإنرتنت	املتعلقة	باملزادات	الإلكرتونية	وتقدمي	تقييم	لالأعمال	التجارية	املتعلقة	بها	عرب	الإنرتنت؛	توفري	خدمات	

البيع	بالتجزئة	للمنتجات	ال�ضتهالكية	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	دليل	ملواقع	الويب	اخلا�ضة	بالأطراف	الأخرى	لت�ضهيل	

معامالتها	التجارية؛	توفري	اخلدمات	ا�ضت�ضارية	املتعلقة	بت�ضغيل	�ضوق	اإلكرتوين	للم�ضرتين	والبائعني	لل�ضلع	و	/	اأو	اخلدمات	على	

�ضبكة	كمبيوتر	عاملية؛	خدمات	تقدمي	امل�ضاعدة	املتعلقة	بت�ضهيل	املعامالت	التجارية	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية؛	

توفري	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	لإدارة	ال�ضركات؛	توفري	خدمات	الت�ضويق	والرتويج؛	توفري	خدمات	ن�ضر	املواد	الدعائية؛	خدمات	

ت�ضويق	املباين	ال�ضاغرة؛	خدمات	ن�ضر	املواد	الإعالنية	وحتديث	املواد	الإعالنية	وجتميع	الإعالنات	ل�ضتخدامها	ك�ضفحات	على	

باملبيعات	 املتعلقة	 املعلومات	 توفري	 الكمبيوتر؛	 بيانات	 معاجلة	 خدمات	 اإعالنية؛	 م�ضاحات	 ا�ضتئجار	 خدمات	 الإنرتنت؛	 �ضبكة	

التجارية؛	خدمات	توفري	املعلومات	التجارية؛	خدمات	تقدمي	املعلومات	الرتويجية	وحتديدًا	الرتويج	ل�ضلع	وخدمات	الآخرين	

من	خالل	توفري	املعلومات	املتعلقة	باخل�ضومات	والكوبونات	واحل�ضومات	والق�ضائم	والعرو�س	اخلا�ضة	ل�ضلع	وخدمات	الآخرين؛	

على	 املقدمة	 املزادات	 )لالآخرين(؛	خدمات	 الهاتف	 على	 الرد	 املتاحني(؛	خدمات	 )للم�ضرتكني	غري	 الهاتف	 على	 الرد	 خدمات	

�ضبكة	الإنرتنت؛	خدمات	اإدارة	�ضوؤون	املوظفني؛	خدمات	توفري	املعلومات	املتعلقة	باملبيعات	التجارية	من	خالل	�ضبكات	الكمبيوتر	

العاملية	وعرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	املعلومات	التجارية	من	خالل	�ضبكات	الكمبيوتر	العاملية	وعرب	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	

معلومات	اإعالنية	وترويجية	يف	جمالت	املنتجات	ال�ضتهالكية	وخدمات	امل�ضتهلكني	واملنتجات	املتداولة	بني	ال�ضركات	واخلدمات	

املقدمة	يف	ال�ضركات	من	خالل	�ضبكة	كمبيوتر	عاملية	وعرب	الإنرتنت؛	خدمات	عر�س	الب�ضائع	على	و�ضائط	الت�ضال	لأغرا�س	

العمالء	من	عر�س	 لالآخرين	مما	ميّكن	 والتجارية	 ال�ضتهالكية	 ال�ضلع	 بالتجزئة؛	خدمات	جتميع	جمموعة	متنوعة	من	 البيع	

و�ضراء	هذه	الب�ضائع	ب�ضهولة	من	موقع	ويب	عام	للب�ضائع	عرب	الإنرتنت	ومنفذ	البيع	باجلملة؛	خدمات	جتميع	جمموعة	متنوعة	

من	ال�ضلع	ال�ضتهالكية	والتجارية	ومتكني	العمالء	من	عر�س	و�ضراء	هذه	الب�ضائع	ب�ضهولة	من	كتالوج	الب�ضائع	العامة	عن	طريق	

والتجارية	 ال�ضتهالكية	 ال�ضلع	 من	 متنوعة	 خدمات	جتميع	جمموعة	 والال�ضلكية؛	 ال�ضلكية	 الت�ضالت	 طريق	 عن	 اأو	 الربيد	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92098(
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البيع	بالتجزئة	والبيع	باجلملة	 البيع	بالتجزئة؛	خدمات	 الب�ضائع	ب�ضهولة	من	منافذ	 ومتكني	العمالء	من	عر�س	و�ضراء	هذه	

واأدوات	 ال�ضناعية	 بالأقمار	 والت�ضالت	 بالبيانات	 بالت�ضالت	 اخلا�ضة	 والأدوات	 والأجهزة	 ت�ضفري	 وفك	 الت�ضفري	 لأجهزة	

وبرامج	التوا�ضل	مع	�ضبكات	الكمبيوتر	وال�ضبكة	العاملية	و�ضا�ضات	العر�س	واأجهزة	الكمبيوتر	ل�ضتخدامها	يف	اإر�ضال	وا�ضتقبال	

وعر�س	ومعاجلة	الن�ضو�س	ومقاطع	الفيديو	وبيانات	الفيديو	والبيانات	ال�ضوتية	وال�ضور	وحمتويات	الو�ضائط	املتعددة	الأخرى	

وم�ضغالت	الو�ضائط	الرقمية	واأجهزة	العر�س	واأ�ضباه	املو�ضالت	والدوائر	املتكاملة	�ضبه	املو�ضلة	ورقاقات	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	

ومعاجلات	 املو�ضلة	 �ضبه	 املعالج	 ورقاقات	 املو�ضلة	 �ضبه	 للذاكرة	 املتكاملة	 والدوائر	 املو�ضلة	 �ضبه	 الذاكرة	 التحكم	يف	 ووحدات	

اأ�ضباه	املو�ضالت	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيق	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	الكمبيوتر	ري�ضك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

وال�ضلع	 واك�ض�ضواراتها	 املحمولة	 الهواتف	 واأجهزة	 والهواتف	 تعليماتها	 مع	 املركزية	 املعاجلة	 ووحدات	 الكمبيوتر	 ورقاقات	

لت�ضجيل	 امل�ضممة	 والأدوات	 والأجهزة	 البطاريات	 و�ضواحن	 والبطاريات	 الكمبيوتر	 وبرامج	 الكمبيوتر	 واأجهزة	 الإلكرتونية	

البيانات	واملعلومات	وال�ضور	و	/	اأو	ال�ضوت	وتلقيها	ون�ضخها	واملعادن	الثمينة	واملجوهرات	والأحجار	الكرمية	واملواد	املطبوعة	

والقرطا�ضية	والبطاقات	املمغنطة	وغري	امل�ضفرة	مغناطي�ضًيا	والأثاث	واإطارات	ال�ضور	واأدوات	املطبخ	والأدوات	املنزلية	والأواين	

وال�ضرائط	 والأزرار	 واملطرزات	 والأربطة	 الراأ�س	 واأغطية	 والأحذية	 واملالب�س	 واملن�ضوجات	 والفخارية	 واخلزفية	 الزجاجية	

والدبابي�س	والإبر	والأزهار	ال�ضطناعية	وال�ضجاد	والألعاب	و	الألعاب	الإلكرتونية	واملواد	الكيميائية	امل�ضتخدمة	يف	ال�ضناعة	

والعلوم	والت�ضوير	الفوتوغرايف	والزراعة	والدهانات	والورني�س	ومنتجات	النظافة	ال�ضخ�ضية	وال�ضابون	والعطور	وم�ضتح�ضرات	

التجميل	وال�ضعر	وم�ضتح�ضرات	اجل�ضم	والزيوت	العطرية	وم�ضتح�ضرات	التنظيف	والتبيي�س	ومواد	الت�ضحيم	والوقود	وال�ضموع	

الآلت	 واأدوات	 والآلت	 املعدنية	 الأجهزة	 من	 �ضغرية	 وقطع	 الغيار	 وقطع	 وال�ضحية	 والبيطرية	 ال�ضيدلنية	 وامل�ضتح�ضرات	

واأجهزة	 الكهربائية	 والأدوات	 والأجهزة	 احلا�ضبة	 والآلت	 واحلوا�ضيب	 اليدوية	 والأدوات	 احلالقة	 واأدوات	 املائدة	 واأدوات	

واأجهزة	 والطبية	 اجلراحية	 والأدوات	 والأجهزة	 ال�ضم�س	 ونظارات	 والنظارات	 والب�ضري	 وال�ضينمائي	 الفوتوغرايف	 الت�ضوير	

الإ�ضاءة	والتدفئة	وتوليد	البخار	الطبخ	والتربيد	والتجفيف	والتهوية	واإمداد	املياه	والأغرا�س	ال�ضحية	واملركبات	والأ�ضلحة	
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الورق	والكرتون	 املو�ضيقية	واملجالت	والبطاقات	ومنتجات	 الزمن	والآلت	 واأدوات	قيا�س	 النارية	والف�ضيات	 النارية	والألعاب	

وال�ضور	والآلت	الكاتبة	وم�ضتلزمات	املكاتب	ومواد	التغليف	واملطاط	والبال�ضتيك	لال�ضتخدام	ال�ضناعي	ومواد	التعبئة	والتغليف	

والعزل	واجللود	و	اجللود	املقلدة	والب�ضائع	امل�ضنوعة	من	هذه	املواد	وحقائب	اليد	واملحافظ	حمافظ	النقود	واملحافظ	اجللدية	

الغزل	وخيوط	ل�ضتخدامها	يف	 واخليام	وخيوط	 وال�ضباك	 وال�ضال�ضل	 واحلبال	 واملرايا	 واملظالت	 الأمتعة	 واحلقائب	وحقائب	

الن�ضيج	و�ضماعات	املعاطف	واحل�ضائر	واأدوات	اخلياطة	واأغطية	الأ�ضرة	والطاولت	والألعاب	واملواد	الريا�ضية	واملواد	الغذائية	

والبي�س	 الفواكه	 و�ضل�ضات	 واملربيات	 واملجففة	 املحفوظة	 واخل�ضروات	 والفواكه	 والدواجن	 والأ�ضماك	 واللحوم	 وامل�ضروبات	

واحلليب	ومنتجات	الألبان	والزيوت	والدهون	ال�ضاحلة	لالأكل	والقهوة	وال�ضاي	والكاكاو	وال�ضكر	والأرز	والدقيق	واخلبز	والكعك	

ومنتجات	 الكحولية	 غري	 امل�ضروبات	 من	 وغريها	 الفاكهة	 وع�ضائر	 املعدنية	 واملياه	 الطازجة	 واخل�ضروات	 والفواكه	 والتوابل	

وال�ضراء	 البيع	 وكالت	 الربيد؛	خدمات	 عرب	 املبا�ضر	 الإعالن	 خدمات	 الكربيت؛	 واأعواد	 املدخنني	 وم�ضتلزمات	 والتبغ	 الأزهار	

لالآخرين؛	خدمات	اختيار	و�ضراء	الب�ضائع	لالأفراد	وال�ضركات؛	خدمات	الطلبات	)لالآخرين(؛	خدمات	البيع	بالتجزئة	يف	املتاجر؛	

التجارية؛	 الإح�ضائية	 املعلومات	 توفري	 خدمات	 ال�ضكرتارية؛	 خدمات	 توفري	 التجارية؛	 املراكز	 يف	 بالتجزئة	 البيع	 خدمات	

القوائم	 وا�ضتئجار	 بتجميع	 املتعلقة	 امل�ضاعدة	 تقدمي	 خدمات	 الإعالنية؛	 اأو	 التجارية	 لالأغرا�س	 املعار�س	 تنظيم	 خدمات	

الربيدية؛	خدمات	التحقيق	التجاري؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	ملعاجلة	املبيعات	التي	تتم	على	الإنرتنت؛	خدمات	اإحالة	الأعمال	

وتوظيف	املوظفني؛	خدمات	وكالت	تخلي�س	ال�ضترياد	والت�ضدير	)خدمات	وكالت	ا�ضترياد	وت�ضدير(؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	

الفنانني	املوؤديني؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	ملقدمي	اخلدمات	امل�ضتقلني؛	خدمات	ال�ضرتاك	يف	املقاطع	املو�ضيقية	والفيديو	واملحتوى	

والفيديو	 املو�ضيقية	 املقاطع	 يف	 الآخرين	 ا�ضرتاكات	 ترتيب	 خدمات	 وتنزيلها؛	 ونقلها	 املتعددة	 والو�ضائط	 الب�ضري	 ال�ضمعي	

لالآخرين؛	 ونقلها	وتنزيل؛	خدمات	ترتيب	ال�ضرتاكات	يف	خدمات	الت�ضالت	 املتعددة	 والو�ضائط	 الب�ضري	 ال�ضمعي	 واملحتوى	

خدمات	وكالت	ا�ضرتاكات	ال�ضحف؛	خدمات	ن�ضخ	الوثائق	؛	خدمات	ن�ضخة	ر�ضمية	مكتوبة	اأو	مطبوعة	)مبا	يف	ذلك	الكتابة	على	

ورق	ال�ضتان�ضيل(؛	خدمات	ا�ضتئجار	املعدات	املكتبية؛	خدمات	اإدارة	عالقات	العمالء؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	املتعلقة	بالتجارة	

الإلكرتونية؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	والإدارة	املتعلقة	بربامج	الرعاية؛	خدمات	املحا�ضبة؛	اخلدمات	اخلريية	وهي	اإدارة	الأعمال	
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البيع؛	خدمات	توفري	معلومات	 ا�ضتئجار	من�ضات	 التطوع	وم�ضاريع	اخلدمة	املجتمعية؛	خدمات	 املتعلقة	بتنظيم	وتنفيذ	برامج	

الت�ضال	التجارية؛خدمات	حت�ضني	حمركات	البحث؛	خدمات	حت�ضني	حركة	مواقع	الويب؛	خدمات	الدفع	عند	ال�ضغط؛	خدمات	

الو�ضاطة	التجارية؛	خدمات	اإدارة	الأعمال	ملقدمي	اخلدمات	امل�ضتقلني؛	خدمات	التفاو�س	واإبرام	املعامالت	التجارية	لأطراف	

اأخرى؛	خدمات	حتديث	و�ضيانة	البيانات	يف	قواعد	بيانات	الكمبيوتر؛	خدمات	الإدارة	التجارية	مل�ضاريع	البناء؛	خدمات	توفري	

املعلومات	التجارية	عرب	موقع	ويب؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	

الفئة	35..	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)35(

�ضفحة	5	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92098(

)بورا	كريي�ضينز	ا�س.	ال.(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91933(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	امل�ضتح�ضرات	املطّرية	)م�ضتح�ضرات	جتميل(؛	م�ضتح�ضرات	التجميل؛	�ضبغة	ال�ضعر؛	م�ضتح�ضرات	�ضبغ	ال�ضعر؛	
م�ضتح�ضرات	ت�ضفيف	ال�ضعر؛	لو�ضن	ال�ضعر؛	م�ضتح�ضرات	العتناء	بال�ضعر؛	ال�ضابون؛	املواد	العطرية؛	العطور؛	ماء	الزينة	املعطر؛	
امل�ضتح�ضرات	العطرية؛	ماء	الكولونيا	العطري؛	م�ضتح�ضرات	جتميلية	للزينة؛	مكياج	العيون؛كرميات	اإزالة	املاكياج؛	م�ضتح�ضرات	
اأحمر	 الزينة؛	 ل�ضتخدامات	 التالك	 م�ضحوق	 العيوب؛	 ملعاجلة	 البل�ضم	 كرميات	 للماكياج؛	 الأ�ضا�س	 م�ضتح�ضرات	 املاكياج؛	 اإزالة	
مظلالت	 للحواجب؛	 م�ضكارا	 امل�ضكارا؛	 العيوب؛	 لتغطية	 التجميل	 اأقالم	 الوجه؛	 عيوب	 لإخفاء	 م�ضتح�ضرات	جتميلية	 ال�ضفاه؛	
العيون؛	م�ضحوق	احلواجب؛	جل	احلواجب؛	اأقالم	حتديد	احلواجب؛	اأقالم	حتديد	العيون؛	اأقالم	حتديد	العيون	ال�ضائلة؛	اأقالم	
كحل	حمددة	للعني؛	ملمعات	ال�ضفاه؛	بل�ضم	ال�ضفاه	غري	العالجي؛	اأحمر	ال�ضفاه؛	حمددات	�ضفاه؛	طالء	تلميع	اأظافر؛	امل�ضتح�ضرات	
بالأظافر؛	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 الأظافر؛	 جل	 التجميلية؛	 لال�ضتخدامات	 ال�ضناعية	 الأظافر	 الأظافر؛	 لتجفيف	 التجميلية	
الفنية	لالأظافر؛	 الأ�ضكال	 اأظافر؛	مل�ضقات	 اأ�ضا�ضات	لطالء	الأظافر؛	م�ضتح�ضرات	�ضفافة	تو�ضع	فوق	طالء	الأظافر؛	مقويات	
طالء	 مزيالت	 والأظافر؛	 ولل�ضعر	 ال�ضطناعية	 للرمو�س	 الال�ضقة	 املواد	 جتميلية؛	 لأغرا�س	 موؤقتة	 اأو�ضام	 اليدين؛	 كرميات	
الظافر؛	منظفات	اجللد؛	ال�ضامبو؛	طالء	نحت	الأظافر؛	م�ضاحيق	ت�ضكيل	اأطراف	اأظافر	اأ�ضابع	اليد	املنحوتة؛	املواد	الال�ضقة	
لتثبيت	اأظافر	اليد	ال�ضطناعية؛	مزيالت	جل	الأظافر.	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(	مع	املطالبة	بحق	ال�ضبقية	:	رقم	ال�ضبقية:	

018033023	تاريخ	ال�ضبقية	:	2019/3/6م	بلد	ال�ضبقية:	الحتاد	الوربي
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)رودما�ضرت	انرتنا�ضونال	للتجارة	�س.ذ.م.م(

	
وتو�ضع	 اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/4م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91930(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
والأجهزة	 وال�ضينمائي	 الفوتوغرايف	 الت�ضوير	 واأدوات	 واأجهزة	 وامل�ضاحية	 واملالحية	 العلمية	 والأدوات	 الأجهزة	 على:	 العالمة	
والأدوات	الب�ضرية	واأدوات	الوزن	والقيا�س	والإ�ضارة	واملراقبة	)الإ�ضراف(	والإنقاذ	والتعليم؛	اأجهزة	واأدوات	لو�ضل	اأو	فتح	اأو	حتويل	
اأو	تكثيف	اأو	تنظيم	اأو	التحكم	يف	الطاقة	الكهربائية؛	اأجهزة	ت�ضجيل	اأو	اإر�ضال	اأو	ن�ضخ	ال�ضوت	اأو	ال�ضور؛	حامالت	بيانات	مغناطي�ضية	
واأقرا�س	ت�ضجيل؛	اأقرا�س	مدجمة؛	اأقرا�س	فيديوية	رقمية	وغريها	من	و�ضائط	الت�ضجيل	الرقمية؛	اآليات	لالأجهزة	التي	تعمل	بقطع	
اإطفاء	احلرائق،	 اأجهزة	 البيانات	واأجهزة	الكمبيوتر؛	برامج	كمبيوتر؛	 اآلت	ت�ضجيل	النقد	واآلت	حا�ضبة	ومعدات	معاجلة	 النقد؛	

م�ضجالت	منزلية،	م�ضجالت	�ضيارات..	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(

)�ضركة	كاترينا	للتجارة	املحدودة(	

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/11/10م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92752(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	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	
العودة	 البخور،	 ا�ضنان،	 لل�ضعر،	معاجني	 )لو�ضن(	 م�ضتح�ضرات	جتميل،	غ�ضول	 زيوت	عطرية،	 ،	عطور،	 �ضابون	 	، وجلي	وك�ضط،	
العناية	باجل�ضم	والوجة	والب�ضرة	وال�ضعر،	 لل�ضعر،م�ضتح�ضرات	 لل�ضعر،	كرمي	دهان	 الند،	زيوت	ودهانات	 العودة،	وعود	 وعطر	
احلناء	واحلناء	الع�ضبي،	�ضبغة	باحلناء	لل�ضعر،	حناء	لل�ضعر،اقماع	حناء	وقطرة	احلناء،	كولونيا،	ماءالكولونيا،	البخور،	العودة	
وعطر	العودة،	امل�ضك،	م�ضك	ل�ضناعة	العطور،معطر	للج�ضم،	املنتجات	امل�ضنعة	من	العطور،	مزيل	الروائح	الكريهة	لال�ضتخدام	
م�ضربة	 ورقية	 مناديل	 للج�ضم،	 معطرة	 وزيتتوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�ضن	 زهور)عطر(	 خال�ضات	 للج�ضم(	 ال�ضخ�ضي)معطر	
بغ�ضولت	لو�ضن،	م�ضتح�ضرات	تبخري)عطور(	خ�ضب	معطر،	زيت	الورد،	مزيل	عرق،	بودرة	معطرة	للج�ضم،	ماء	معطر	زيوت	ودهان	
لل�ضعر،	كرمي	دهان	لل�ضعر،	حمام	زيت	لل�ضعر،	�ضامبو،	غ�ضول)لو�ضن(	لل�ضعر،	مثبت	�ضعر،	مزيل	�ضعر،	م�ضتح�ضرات	فرد	وجتعيد	
وت�ضريح	ال�ضعر،	ا�ضباغ	جتميلية	للج�ضم	وال�ضعر،	مزيالت	البقع،	كرمي	للج�ضم	والوجة	وال�ضعر،	كحل	للعني،	بودرة	اطفال،	كرمي	
ا�ضا�س،	مكياجات،	م�ضكرة،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة،	اقالم	حواجب،	احمر	�ضفاة،	ا�ضبا	لالظافر	وملمعات	
التجاعيد	 ملواجهه	 وكرميات	 الب�ضرة	 لتبيي�س	 وكرميات	 م�ضتح�ضرات	 ال�ضم�س،	 من	 الوقاية	 م�ضتح�ضرات	 اظافر،دهان)جل(	

والكلف	والنم�س،	كرمي	لت�ضقق	الرجل،	اقنعة	جتميلية..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(



126

)ها�ضم	احمد	عبداهلل	قاطن	)الها�ضم	للتجارة	العامة	والتوكيالت((

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92079(	وبتاريخ:	)2019/9/15م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	اللحوم	والأ�ضماك	وحلوم	الدواجن	وال�ضيد،	خال�ضات	اللحم،	التونة	،	ال�ضوربة	،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	
املحفوظة	 لالأكل،الأغذية	 املعدة	 والدهون	 ،الزيوت	 واللنب	 البي�س	 بال�ضكر،	 مطبوخة	 وفواكه	 ومربيات	 )جيلي(	 هالم	 ومطهوة،	
واملخلالت،	زيت	�ضم�ضم	،	زبدة	،	�ضلطات	خ�ضار،	متور،	فواكة	مثلجة،	�ضلطات	فواكة	،	فواكة	معلبة	،	رقائق	فواكة	،	حم�س	،	مربيات	،	
�ضمن	نباتي	،	حلوم	معلبة	،	زيتون	حمفوظ	،	فول	�ضوداين	،	خملالت،	زيت	نخيل	للطعام	،زيوت	طبخ	،	لب	الفواكة	،	زبيب	،زيت	الزيتون،	

رقائق	بطاطا	،	متور	،	الفواكة	،	معجون	طماطم	،	احلليب	،م�ضحوق	احلليب	،	الزبادي	،	الق�ضطة	،	اجلنب.	وامل�ضنفة	بالفئه	)29(

)حممد	علي	حممد	عمر	اجلنيدي	)	حمالت	نورينا	التجارية	(		

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/10/15م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92646(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	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	
العودة	 البخور،	 اأ�ضنان	 معاجني	 لل�ضعر،	 )لو�ضن(	 ،غ�ضول	 ،م�ضتح�ضرات	جتميل	 عطرية	 زيوت	 عطور،	 	، �ضابون	 	، وك�ضط	 وجلي	
وال�ضعر	 والب�ضرة	 والوجه	 باجل�ضم	 العناية	 ،م�ضتح�ضرات	 لل�ضعر	 ودهان	 ،كرمي	 لل�ضعر	 ودهان	 زيوت	 الند،	 عود	 	، العودة	 وعطر	
،م�ضك	 امل�ضك	 	، الكولونيا	 ماء	 	، ،	كولونيا	 ال�ضامبو	 ،	قطرة	احلناء	 اأقماع	حناء	 	، لل�ضعر	 ،	�ضبغة	احلنا	 الع�ضبي	 ،احلناء	واحلناء	
،	معطر	للج�ضم،	املنتجات	امل�ضنعة	من	العطور،	مزيل	الروائح	الكريهة	لالإ�ضتخدام	ال�ضخ�ضي)معطر	اجل�ضم(،	 ل�ضناعة	العطور	
خال�ضات	زهور)عطور(،	لو�ضن	وكرميات	ودهانات	وزيوت	معطرة	للج�ضم،	مناديل	ورقية	م�ضربة	بغ�ضولت	لو�ضن،	م�ضتح�ضرات	
تبخري	)عطور(	،	خ�ضب	معطر	،	زيت	الورد،	مزيل	عرق،	بودرة	معطرة	للج�ضم،	ماء	معطر	،	،	حمام	زيت	لل�ضعر،	،	�ضامبو،	مثبت	
للج�ضم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�ضعر،	 للج�ضم	 اأ�ضباغ	جتميلية	 لل�ضعر،	 وت�ضريح	 فرد	وجتعيد	 م�ضتح�ضرات	 �ضعر،	 مزيل	 لل�ضعر،	
م�ضتعارة،	 رمو�س	 الرمو�س،	 م�ضتح�ضرات	جتميل	 	، م�ضكره	 اأ�ضا�س،	مكياجات،	 اأطفال،	كرمي	 بودرة	 للعني،	 وال�ضعر،	كحل	 والوجه	
اأقالم	حواجب	،	اأحمر	�ضفاه	،	اأ�ضباغ	لالأظافر	وملمعات	اأظافر،	م�ضتح�ضرات	جتميل	الرمو�س،	رمو�س	م�ضتعارة	،	اأقالم	حواجب،	
اأحمر	�ضفاه،	وملمعات	اأظافر،	دهان)جل(،	م�ضتح�ضرات	الوقاية	من	ال�ضم�س،	م�ضتح�ضرات	وكرميات	لتبيي�س	الب�ضرة	وكرميات	

ملواجهة	التجاعيد	والكلف	والنم�س	،	كرمي	لت�ضقق	الأرجل	،	اأقنعة	جتميلية..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92108(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

العالمة	على:	تقدمي	خدمات	التعليم؛	توفري	التدريب؛	تقدمي	خدمات	الرتفيه؛	تقدمي	الأن�ضطة	الريا�ضية	والثقافية؛	خدمات	

ن�ضر	الن�ضو�س	والكتب	واملجالت	)بخالف	ن�ضو�س	الدعاية(؛	خدمات	ن�ضر	الر�ضوم	البيانية	وال�ضور	و	ال�ضور	الفوتوغرافية؛خدمات	

والال�ضلكية	 ال�ضلكية	 بالت�ضالت	 املتعلقة	 والتعليم	 والتدريب	 التعليم	 خدمات	 الدورية؛	 والن�ضرات	 واملجالت	 ال�ضحف	 ن�ضر	

واأجهزة	الكمبيوتر	وبرامج	الكمبيوتر	وت�ضميم	مواقع	الإنرتنت	والتجارة	الإلكرتونية	واإدارة	الأعمال	والإعالن؛توفري	خدمات	

التعليم	والرتفيه	والتوجيه	والتدري�س	والتدريب	التفاعلي	وغري	التفاعلي؛	ت�ضميم	الدورات	التعليمية	والمتحانات	وامتحانات	

عن	 املقدمة	 الإلكرتونية	 الألعاب	 خدمات	 والإلكرتونية؛	 الرقمية	 التفاعلية	 الو�ضائط	 عرب	 املقدم	 الرتفيه	 خدمات	 الكفاءة؛	

والثقافية؛	توفري	 الريا�ضية	والجتماعية	 والأن�ضطة	 والرتفيه	 والتدريب	 بالتعليم	 املتعلقة	 املعلومات	 الإنرتنت؛	توفري	 طريق	

الغناء؛	 م�ضابقات	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	 للتنزيل(؛	 قابلة	 )غري	 الإنرتنت	 عرب	 الإلكرتونية	 املن�ضورات	

الأحتتداث	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	 املو�ضيقية؛	 احلفالت	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	

بها	 املتعلقه	 ال�ضئلة	 و	 الألعاب	 واإقامة	عرو�س	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 الرتفيه؛	خدمات	 اأو	 التعليم	 وامل�ضابقات	لأغرا�س	

من	قاعدة	 الإنرتنت	 املقدمة	عرب	 التعليم	 اأو	 بالرتفيه	 املتعلقة	 املعلومات	 توفري	 الرتفيهية؛	خدمات	 التذاكر	 ؛	خدمات	وكالت	

للتنزيل(	من	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	مو�ضيقى	 الرقمية	)غري	قابلة	 املو�ضيقى	 الإنرتنت؛	خدمات	توفري	 اأو	 الكمبيوتر	 بيانات	

رقمية	)غري	قابلة	للتنزيل(	من	ام	بيه	3	)جمموعة	خرباء	ال�ضور	املتحركة	– طبقة	ال�ضوت	3(	على	مواقع	الإنرتنت؛	اخلدمات	

الرتفيهية	والتعليمية	املتعلقة	بتخطيط	واإنتاج	وتوزيع	ال�ضوت	وال�ضور	واملو�ضيقى	الرقمية	والأفالم	واملواد	ال�ضمعية	املبا�ضرة	او	

امل�ضجله	اأو	الب�ضرية	اأو	ال�ضمعية	الب�ضرية	لبثها	عرب	الكابالت	الأر�ضية	اأو	القنوات	الف�ضائية	اأو	الإنرتنت	اأو	الأنظمة	الال�ضلكية	
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اأو	اأنظمة	الربط	ال�ضلكي	وغريها	من	و�ضائل	الت�ضال؛	خدمات	الرتفيه	املو�ضيقي؛	خدمات	تاأجري	الت�ضجيالت	ال�ضوتية	؛	خدمات	

اإعداد	الربامج	الرتفيهية	والتعليمية	والوثائقية	والأخبار	للبث؛	خدمات	مرا�ضلي	الأخبار؛	توفري	املعلومات	املتعلقة	بالفعاليات	

الريا�ضية	اأو	الثقافية	وال�ضوؤون	اجلارية	والأخبار	العاجلة	املقدمة	من	البث	الف�ضائي	اأو	الإنرتنت	اأو	بو�ضائل	اإلكرتونية	اأخرى؛	

خدمات	اإنتاج	الربامج	التليفزيونية	والإنتاج	الإذاعي	وال�ضينمائي؛	خدمات	الربجمة	التلفزيونية	املميزة	اأو	املدفوعة؛	خدمات	

التخطيط	للربامج	الرتفيهية	التلفزيونية؛	توفري	املعلومات	الرتفيهية	وحمتوى	الو�ضائط	املتعددة	وبرامج	الرتفيه	التلفزيونية	

واإنتاج	وتوزيع	 الرتفيه	يف	طبيعة	تطوير	 التلفزيونية؛	خدمات	 الربامج	 واإنتاج	 اإعداد	 الإنرتنت؛	خدمات	 الأفالم	عرب	 وتوفري	

املتعددة؛	 للو�ضائط	 الرتفيهي	 واملحتوى	 اخلا�ضة	 والفعاليات	 الواقعية	 والعرو�س	 التلفزيونية	 والربامج	 ال�ضينمائية	 الأفالم	

خدمات	الرتفيه	يف	طبيعة	عرو�س	م�ضرحية	اأو	مو�ضيقية	اأو	كوميدية	مبا�ضرة؛	توفري	املعلومات	والبيانات	والر�ضومات	والأ�ضوات	

واملو�ضيقى	ومقاطع	الفيديو	والر�ضوم	املتحركة	والن�ضو�س	لأغرا�س	الرتفيه؛	خدمات	الألعاب؛	توفري	مرافق	النوادي	الرتفيهية	

الأزياء؛	خدمات	 عرو�س	 الرتفيه؛	خدمات	 نوادي	 الفرق؛	خدمات	 عرو�س	 تقدمي	 الريا�ضية؛	خدمات	 وال�ضالت	 والريا�ضية	

النوادي	املتعلقة	بالرتفيه	والتعليم	واخلدمات	الثقافية؛	توفري	الأفالم	والربامج	التلفزيونية	غري	القابلة	للتنزيل	عرب	خدمات	

نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	توفري	خدمات	الرتفيه	عرب	�ضبكة	ات�ضالت	عاملية	يف	طبيعة	مواقع	ويب	ت�ضم	جمموعة	وا�ضعة	من	

املعلومات	الرتفيهية	ذات	الأهمية	املتعلقة	باأفالم	ال�ضور	املتحركة	وبرامج	العرو�س	التليفزيونية	والربامج	الواقعية	والكوميدية	

ومقاطع	الفيديو	املو�ضيقية	ومقاطع	الأفالم	ذات	ال�ضلة	وال�ضور	الفوتوغرافية	ومواد	الو�ضائط	املتعددة	الأخرى؛	توفري	مقاطع	

الفيديو	غري	القابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	واملحتوى	الرقمي	للو�ضائط	املتعددة	الأخرى	الذي	يحتوي	على	�ضوت	و	/	اأو	فيديو	

بالأفالم	والربامج	 املتعلقة	 والتو�ضيات	 والتعليقات	 املعلومات	 م�ضل�ضل	تلفزيوين	جاري؛	توفري	 اأو	ن�س	من	 و	/	 اأو	عمل	فني	 و	/	

التلفزيونية	عرب	موقع	اإلكرتوين	وخدمات	نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	توفري	املعلومات	والأخبار	والتعليقات	يف	جمال	الرتفيه؛	

خدمات	ترتيب	واإجراء	وتوفري	املوؤمترات	واجلل�ضات	والندوات	وور�س	العمل	التدريبية؛	خدمات	تنظيم	واإجراء	املعار�س	وعرو�س	

الأزياء	والعرو�س	التعليمية	والعرو�س	الثقافية	وعرو�س	الأداء؛	خدمات	املعار�س	الفنية	واملعار�س؛	خدمات	املعار�س	الفنية	

املتعلقة	بتاأجري	الفنون	اجلميلة؛	خدمات	التدريب	فيما	يتعلق	بال�ضحة	وال�ضالمة	املهنية	واحلفاظ	على	البيئة؛	توفري	دورات	

�ضناعة	ال�ضيجار؛	توفري	املعلومات	التعليمية	حول	املواد	البحثية	والوكالت	املخت�ضة	بذلك؛	خدمات	ترتيب	وتنظيم	وتخطيط	

واإدارة	احللقات	الدرا�ضية؛	خدمات	تدريب	احليوانات؛	خدمات	التوجيه	فيما	يتعلق	باإنتاج	الربامج	الإذاعية؛	اخلدمات	التعليمية	

املتعلقة	بت�ضغيل	الآلت	واملعدات	مبا	يف	ذلك	املعدات	ال�ضمعية	الب�ضرية	التي	يتم	ا�ضتخدامها	لإنتاج	الربامج	الإذاعية؛	توفري	

ا�ضتوديوهات	�ضوتية	ومرئية؛	توفري	املرافق	الريا�ضية؛	توفري	املرافق	املخ�ض�ضة	لالأفالم	والعرو�س	وامل�ضرحيات	واملو�ضيقى	اأو	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92108(
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التدريب	التعليمي؛	خدمات	وكالت	احلجز	الرتفيهي؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اأفالم	ال�ضوراملتحركة	)اأفالم	�ضينمائية(؛	خدمات	

تاأجري	وا�ضتئجار	الآلت	املو�ضيقية؛	خدمات	تاأجري	وا�ضتئجار	الربامج	التلفزيونية؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اأجهزة	التلفزيون؛	

خدمات	مكتبات	الإقرا�س؛	خدمات	الأر�ضيف؛	خدمات	ترجمة	ال�ضا�ضة؛	خدمات	ترجمة	لغة	الإ�ضارة؛	توفري	األعاب	الفيديو	اأو	

األعاب	الكمبيوتر	اأو	املقاطع	ال�ضوتية	اأو	ال�ضور	اأو	الأفالم	من	خالل	�ضبكات	الت�ضالت	اأو	الكمبيوتر؛	توفري	األعاب	وم�ضابقات	

الكمبيوتر	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	ا�ضتئجار	اأ�ضرطة	الفيديو	امل�ضجلة	م�ضبقًا؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اآلت	الألعاب؛	خدمات	

الرتجمة	 خدمات	 الرتجمة؛	 خدمات	 الفوتوغرايف؛	 الت�ضوير	 خدمات	 ال�ضور؛	 اإقرا�س	 خدمات	 اآركيد؛	 األعاب	 معدات	 اإقرا�س	

ال�ضفهية؛	خدمات	اإعداد	الربامج	التعليمية	والتدريبية	يف	جمال	اإدارة	املخاطر؛	خدمات	اإعداد	الربامج	التعليمية	والتدريبية	

املتعلقة	باإ�ضدار	ال�ضهادات؛	توفري	الأخبار؛	توفري	مقاطع	فيديو	على	الإنرتنت	غري	قابلة	للتنزيل؛	خدمات	الدرو�س	اخل�ضو�ضية؛	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	توفري	املن�ضورات	الإلكرتونية	عرب	الإنرتنت	اأو	على	�ضبكة	

الكمبيوتر	اأو	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر؛	جميع	اخلدمات	املذكورة	اأعاله	واردة	يف	الفئة	41.	...	وامل�ضنفة	بالفئه	)41(

)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92099(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
الآخرون	 يقدمها	 التي	 والجتماعية	 ال�ضخ�ضية	 اخلدمات	 والأفتتراد؛	 املادية	 املمتلكات	 حلماية	 الأمن	 خدمات	 على:	 العالمة	
الجتماعي	عرب	 التوا�ضل	 الإنرتنت؛	خدمات	 التوقيعات	عرب	 على	 الإلكرتونية	 امل�ضادقة	 الأفراد؛	خدمات	 احتياجات	 لتلبية	
ال�ضخ�ضية؛	خدمات	 ال�ضالمة	 والأمن؛	خدمات	 احلرا�ضة	 )املرافقة(؛	خدمات	 املجتمع	 يف	 الأمنية	 املرافقة	 الإنرتنت؛	خدمات	
تاأجري	املالب�س؛	توفري	خدمات	احلماية	)الأمن(	من	خالل	املحطات	املركزية	الكهربائية	للمتطفلني	وال�ضارقني	واأنظمة	احلماية	
والفي�ضانات	 احلرائق	 عن	 الك�ضف	 واأجهزة	 والل�ضو�س	 املتطفلني	 �ضد	 الإنذار	 اأجهزة	 مراقبة	 واحلرائق؛	خدمات	 ال�ضرقة	 �ضد	
وخدمات	مراقبة	اأجهزة	الإنذار؛	خدمات	تدبري	املنزل؛	خدمات	تفتي�س	الأمتعة	لأغرا�س	اأمنية؛	خدمات	التحقق	من	املعلومات	
للمنا�ضبات	 اإطالق	طيور	احلمام	 الدفن؛	خدمات	 املمتلكات	والأفراد؛	خدمات	 ال�ضخ�ضية؛	اخلدمات	الأمنية	حلماية	 الأ�ضا�ضية	
اأعاله؛	 املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	 العمل	الجتماعي؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	 التحنيط؛	خدمات	 اخلا�ضة؛	خدمات	

جميع	اخلدمات	املذكورة	واردة	يف	الفئة	45..	وامل�ضنفة	بالفئه	)45(

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92108(



130

)ميت�ضوبي�ضي	كوربوري�ضن	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92200(	وبتاريخ:	)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

والبحري،	 الربي	 لال�ضتخدام	 غازية	 بخارية/تربينات	 تربينات	 املرجل؛	 اأنابيب	 البخارية،	 كات	 املحرِّ مراجل	 على:	 العالمة	

اأر�ضية،	وحدات	توليد	 اأنظمة	توليد	القدرة،	وحدات	الدورة	املوؤتلفة،	حمطة	طاقة	حرارية	 تربينات	مائية،	تربينات	رياح؛	

الطاقة	 التلوث	لال�ضتخدام	يف	وحدات	 اإزالة	 اأجهزة	 ال�ضلة،	 نووية	واملعدات	ذات	 رياح؛وحدات	طاقة	 م�ضرتك،	وحدات	طاقة	

كات	 كات	نفاثة،	حمرِّ كات	بخارية،	حمرِّ كات	الديزل،	حمرِّ ال�ضناعي	والبحري	والزراعي،	حمرِّ كات	لال�ضتخدام	 النووية؛	حمرِّ

كات	الديزل؛	حمركات	 ك؛	مولِّدات	الكهرباء،	مولِّدات	حمرِّ كات،	�ضمامات	املحرِّ كات،	اأجهزة	اإ�ضعال	للمحرِّ للقوارب،	حواقن	للمحرِّ

كات/	املحركات؛	 كهربائية	لغري	املركبات	الأر�ضية؛	ال�ضواحن	الرتبينية؛	اآليات	دفع	لغري	املركبات	الأر�ضية؛	اآليات	التحكم	للمحرِّ

الغازات،	 ونقل	 لن�ضغاط/ا�ضتنفاد	 نفخ	 اآلت	 تربينية-جزيئية،	 تفريغ	 م�ضخات	 املركزي،	 بالطرد	 تعمل	 م�ضخات	 م�ضخات،	

والثالجات،	وحدات	تكثيف؛	فرازات	طرد	 الهواء	 ملكيفات	 ال�ضغط،	�ضواغط	 متاأرجح	 الغازات	عن	طريق	المتزاز	 لف�ضل	 جهاز	

اأفقي،	م�ضايف	من	 ار،	مر�ضح	وعائي	مائل	 اأ�ضطواين	دوَّ مركزي	لتنقية	الزيت	وفرازات	طرد	مركزي	اأخرى؛	منقي	الزيت،	مر�ضح	

النوع	ذاتية	التنظيف	الآلية،	املفاعالت	الكيميائية	والأجهزة	الكيميائية	ذات	ال�ضلة؛	خالطات؛	املوا�ضد؛	املبادلت	احلرارية؛	

جممعات	الرا�ضب	الطيني؛	وحدات	حم�س	الكربيتيك،	وحدات	بويل	اأ�ضيتال،	وحدات	ا�ضتخال�س	الزيت	ال�ضالح	لالأكل	امل�ضتمرة،	

للت�ضغيل	الآيل	مع	 اأدوات	الآلت،	جهاز	 الكربون؛	 اأ�ضود	 الإيثيلني،	وحدات	ت�ضنيع	 الفورمالني،	وحدات	ت�ضنيع	 وحدات	تخليق	

ارة،	اآلت	طحن،	اآلت	تفريز؛	 اأجهزة	حتكم	حمو�ضبة،	اأدوات	قطع،	لقم	احلفر،	ق�ضبان	احلفر،	اأدوات	كربيد،	قوالب،	اأع�ضاء	دوَّ

ارة،	مرفاع	طاحونة،	مرفاع	حاوية،	مرفاع	نقل،	مرفاع	عائم،	مرفاع	ت�ضلق،	روافع	تفريغ،	اأجهزة	حتميل،	اأبراج	حفر،	 اجل�ضور	الدوَّ
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�ضيور	ناقلة،	جهاز	تداول	للتحميل	والتفريغ؛	اآلت	ت�ضنيع	احلديد	وال�ضلب،	معامل	دلفنة؛	اآلت	قولبة	اللدائن؛	عوامل	ت�ضليد	

مطاط	الإطارات	اآلت	الن�ضيج؛	اآلت	ت�ضنيع	وحتويل	الورق؛	اآلت	تغليف	الطعام،	اآلت	التعبئة	بالتفريغ،	معدات	ملء	القوارير	

اآلت	 ال�ضناعية؛	 لالأغرا�س	 اآلت	كب�س	 العلب؛	 درز	 زردية	 العلب،	 مواد	ملء	 القوارير،	 القوارير،	منظفات	 مواد	ملء	 والتعليب،	

ال�ضناعية؛	وحدات	حفر	 لال�ضتخدامات	 روبوتات	 )املغ�ضلة(؛	 الغ�ضيل	 اآلت	 �ضريطية؛	 اأوف�ضت	 مطابع	 اأوف�ضت،	 مطابع	 طباعة،	

اآلت	 هيدروليكية،	 الإن�ضاء،	حفارات	 اآلت	 النفط؛	 وتوزيع	 تخزين	 وحدات	 والغاز،	 النفط	 اإنتاج	 وحدات	 ال�ضاطئ،	 عن	 بعيدة	

ر�ضف	الطرق،	اآلت	اإن�ضاء	الطرق،	اآلت	اإعادة	تدوير	�ضطح	الطرق،	اآلت	الت�ضوية	التي	تعمل	مبحرك،	اآلت	حفر	التجاويف،	

القدرة،	 نقل	 الكاربورتري؛	 وحدات	 الأر�ضية؛	 املركبات	 لغري	 قواب�س	 الهيدروليكية؛	 املعدات	 التتدرع؛	 اآلت	 الزحافات،	 مثاقب	

زراعية،	جرارات	 اآلت	 نواب�س؛	 الدوران؛	 الأر�ضية،	حمولت	عزم	 املركبات	 ال�ضرعة	لغري	 �ضناديق	الرتو�س	/	ترو�س	تخفي�س	

ار،	حمراث	القدرة،	حما�ضد	م�ضرتكة،	حما�ضد	درا�س،	اآلت	�ضتل	اأرز	ال�ضعري؛	جزازات	قطع	الع�ضب،	جزازات	 املزارع،	حمراث	دوَّ

الع�ضب،	جمففات،	اآلت	تق�ضري	احلبوب؛	م�ضاعد،	ال�ضالمل	ال�ضاعدة،	اأر�ضفة	متحركة،	اآلت	حياكة	�ضناعية،	حمركات	قاب�س	

اإلكرتونية،	موزعات	للمركبات	التي	 لآلت	احلياكة،	حمركات	القاب�س،	حمركات	كهربائية،	مولِّدات،	وحدة	حقن	متحكم	فيها	

اآلت	 م�ضعل،	 اإ�ضعال،	 ملفات	 اإلكرتونية،	 فيها	 متحكم	 عك�ضية	 تغذية	 كاربورتري	 وحدة	 لل�ضيارات،	 اإ�ضعال	 ملفات	 تعمل	مبحرك،	

تنقية	املاء،	مولِّدات	تربني	بخاري،	موتور	مع�ضق،	م�ضخات	منزلية،	اآلة	رافعة،	املحركات	البادئة	للمركبات،	طقم	مبدلت،	ج�ضم	

خانق	متحكم	فيه	اإلكرتوين	للمركبات؛	اآلت	تفريغ	كهربائية،	جهاز	اأ�ضعة	عنقودية	اأيونية،	اآلت	ما�ضكة	اأ�ضطوانية،	عوامل	حلام	

خلطوط	حلام،	اآلت	ت�ضخني	بالتيارات	احلثية	للحديد	وال�ضلب،	روبوت	�ضناعي	جلهاز	الرفع،	حاكم،	�ضمامات	مغناطي�ضية،	اآلت	

ارة	زيتية،	اأجهزة	تهوية،	اآلت	ت�ضخني،	اآلت	حياكة	متحكم	 كات،	م�ضخات	تفريغ	دوَّ �ضحب	بدون	ترو�س،	مراوح	للمحركات	واملحرِّ

كات،	حمركات	موؤازرة	لآلت	احلياكة،	مثريات	بدون	خجل،	مولِّدات	كهربائية،	 فيها	كهربائًيا،	بوادئ	احلركة	للمحركات	واملحرِّ

مولِّدات	تربينات	مائية،	مولِّدات	ت�ضمني	عر�س	النب�ضة،	خالطات	منزلية	كهربائية،	اآلت	غ�ضيل	منزلية،	اآلت	كي،	اآلت	املطبخ	

للب�ضائع	 املناظرة	 لالأجزاء	 وكماليات	 اأجزاء	 ك؛	 للمحرِّ كبا�ضات	 للمركبات،	 هواء	 مر�ضح	 للمركبات،	 زيت	 مر�ضح	 الكهربائية؛	

الآلت(؛	 من	 )اأجزاء	 الت�ضحيم	 حلقات	 الآلت(؛	 من	 )اأجزاء	 	O �ضكل	 على	 حلقات	 الأبعاد؛	 ثالثية	 طابعات	 اأعاله؛	 املذكورة	

كات	املركبات؛	مكن�ضات	 كات	املركبات؛	ح�ضيات	لي�ضت	من	املعدن	ملحرِّ كات	الحرتاق	الداخلي	؛	ح�ضيات	من	املعدن	ملحرِّ ح�ضيات	ملحرِّ

كهربائية؛	حمركات	موؤازرة؛	اآلت	املعاجلة	بالليزر	للت�ضغيل	الآيل	ال�ضناعي؛	مكان�س	خوائية	من	فئة	كهربائية؛	حمركات	موؤازرة؛	

اآلت	املعاجلة	بالليزر	للت�ضغيل	الآيل	ال�ضناعي؛	مولِّدات	تربينية؛	الأر�ضفة	املتحركة؛	مولد	الطاقة	ال�ضم�ضية؛	وحدات	م�ضغلة	

ماكينة	 اأدوات	 املعادن؛	 ت�ضغيل	 واأدوات	 اآلت	 الربية؛	 للمركبات	 مغناطي�ضات	 الأر�ضية؛	 للمركبات	 حقن	 م�ضغالت	 للمركبات؛	

ت�ضغيل	املعادن؛	اآلت	القطع؛	اأدوات	القطع	لالآلت؛	روؤو�س	احلفر	)اأجزاء	من	الآلت(؛	مثاقيب	)اأجزاء	من	الآلت(؛	لقم	احلفر	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92200(
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اآلت	 املعادن(؛	 اآلت	تفريز	)لت�ضغيل	 الآلت(؛	 )اأجزاء	من	 �ضفرات	 الآلت(؛	 )اأجزاء	من	 الآلت(؛	مفارز	طرفية	 )اأجزاء	من	

احلفر	)لت�ضغيل	املعادن(؛	مقطعات	الرتو�س	)اأدوات	املاكينة(؛	ولئج	القطع	وفوهات	القطع	لال�ضتخدام	مع	اأدوات	القطع؛	اأدوات	

حممولة	باليد	ُتدار	بالقدرة؛	مثاقيب	كهربائية	)حممولة	باليد(؛	اأدوات	كربيد	مثبتة	بالأ�ضمنت	)ماكينة(؛	اأدوات	قطع	كربيد	

مثبتة	بالأ�ضمنت؛	فوهات	كربيد	مثبتة	بالأ�ضمنت؛	اأدوات	قطع	cBN	ملبدة	)نيرتيد	بورون	مكعب(؛	اأدوات	قطع	ما�س	لالآلت؛	

اأدوات	قطع	معدنية	ذات	حّد	ما�ضي؛	لقم	حفر	ما�ضية	لالآلت؛	اأدوات	قطع	ما�ضية	ملبدة؛	قوالب	لت�ضكيل	املعادن؛	و�ضائل	حاملة	

لالأدوات	اخلا�ضة	بالآلت؛	�ضنابري	)اأدوات	الآلت(؛	ظروف	قاب�ضة	)اأجزاء	من	الآلت(؛	اأحجار	التجليح	)اأجزاء	من	الآلت(؛	

ظروف	طوقية	)اأجزاء	من	الآلت(؛	حوامل	الأدوات	)اأجزاء	من	الآلت(؛	مغزليات	)اأجزاء	من	الآلت(؛	اآلت	وجهاز	ت�ضكيل	

املعادن	الأولية؛	اآلت	وجهاز	ت�ضكيل	املعادن	الثانوية؛	مكاب�س	ميكانيكية	)لت�ضغيل	املعادن(؛	اآلت	الت�ضكيل	بالطرق	اأو	الكب�س؛	

اآلت	ت�ضكيل	الأ�ضالك؛	اآلت	وجهاز	التعدين؛	اآلت	اأ�ضغال	احلفر	يف	املناجم؛	كلي�ضيهات	طباعة؛	اآلت	واأجهزة	�ضناعة	كلي�ضيهات	

الطباعة.			...	وامل�ضنفة	بالفئه	)7(

)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92104(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
الآخرون	 يقدمها	 التي	 والجتماعية	 ال�ضخ�ضية	 اخلدمات	 والأفتتراد؛	 املادية	 املمتلكات	 حلماية	 الأمن	 خدمات	 على:	 العالمة	
الجتماعي	عرب	 التوا�ضل	 الإنرتنت؛	خدمات	 التوقيعات	عرب	 على	 الإلكرتونية	 امل�ضادقة	 الأفراد؛	خدمات	 احتياجات	 لتلبية	
ال�ضخ�ضية؛	خدمات	 ال�ضالمة	 والأمن؛	خدمات	 احلرا�ضة	 )املرافقة(؛	خدمات	 املجتمع	 يف	 الأمنية	 املرافقة	 الإنرتنت؛	خدمات	
تاأجري	املالب�س؛	توفري	خدمات	احلماية	)الأمن(	من	خالل	املحطات	املركزية	الكهربائية	للمتطفلني	وال�ضارقني	واأنظمة	احلماية	
والفي�ضانات	 احلرائق	 عن	 الك�ضف	 واأجهزة	 والل�ضو�س	 املتطفلني	 �ضد	 الإنذار	 اأجهزة	 مراقبة	 واحلرائق؛	خدمات	 ال�ضرقة	 �ضد	
وخدمات	مراقبة	اأجهزة	الإنذار؛	خدمات	تدبري	املنزل؛	خدمات	تفتي�س	الأمتعة	لأغرا�س	اأمنية؛	خدمات	التحقق	من	املعلومات	
للمنا�ضبات	 اإطالق	طيور	احلمام	 الدفن؛	خدمات	 املمتلكات	والأفراد؛	خدمات	 ال�ضخ�ضية؛	اخلدمات	الأمنية	حلماية	 الأ�ضا�ضية	
اأعاله؛	 املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	 العمل	الجتماعي؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	 التحنيط؛	خدمات	 اخلا�ضة؛	خدمات	

جميع	اخلدمات	املذكورة	واردة	يف	الفئة	45..	وامل�ضنفة	بالفئه	)45(

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92200(
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)ميت�ضوبي�ضي	كوربوري�ضن	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92201(	وبتاريخ:	)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

والبحري،	 الربي	 لال�ضتخدام	 غازية	 بخارية/تربينات	 تربينات	 املرجل؛	 اأنابيب	 البخارية،	 كات	 املحرِّ مراجل	 على:	 العالمة	

اأر�ضية،	وحدات	توليد	 اأنظمة	توليد	القدرة،	وحدات	الدورة	املوؤتلفة،	حمطة	طاقة	حرارية	 تربينات	مائية،	تربينات	رياح؛	

الطاقة	 التلوث	لال�ضتخدام	يف	وحدات	 اإزالة	 اأجهزة	 ال�ضلة،	 نووية	واملعدات	ذات	 رياح؛وحدات	طاقة	 م�ضرتك،	وحدات	طاقة	

كات	 كات	نفاثة،	حمرِّ كات	بخارية،	حمرِّ كات	الديزل،	حمرِّ ال�ضناعي	والبحري	والزراعي،	حمرِّ كات	لال�ضتخدام	 النووية؛	حمرِّ

كات	الديزل؛	حمركات	 ك؛	مولِّدات	الكهرباء،	مولِّدات	حمرِّ كات،	�ضمامات	املحرِّ كات،	اأجهزة	اإ�ضعال	للمحرِّ للقوارب،	حواقن	للمحرِّ

كات/	املحركات؛	 كهربائية	لغري	املركبات	الأر�ضية؛	ال�ضواحن	الرتبينية؛	اآليات	دفع	لغري	املركبات	الأر�ضية؛	اآليات	التحكم	للمحرِّ

الغازات،	 ونقل	 لن�ضغاط/ا�ضتنفاد	 نفخ	 اآلت	 تربينية-جزيئية،	 تفريغ	 م�ضخات	 املركزي،	 بالطرد	 تعمل	 م�ضخات	 م�ضخات،	

والثالجات،	وحدات	تكثيف؛	فرازات	طرد	 الهواء	 ملكيفات	 ال�ضغط،	�ضواغط	 متاأرجح	 الغازات	عن	طريق	المتزاز	 لف�ضل	 جهاز	

اأفقي،	م�ضايف	من	 ار،	مر�ضح	وعائي	مائل	 اأ�ضطواين	دوَّ مركزي	لتنقية	الزيت	وفرازات	طرد	مركزي	اأخرى؛	منقي	الزيت،	مر�ضح	

النوع	ذاتية	التنظيف	الآلية،	املفاعالت	الكيميائية	والأجهزة	الكيميائية	ذات	ال�ضلة؛	خالطات؛	املوا�ضد؛	املبادلت	احلرارية؛	

جممعات	الرا�ضب	الطيني؛	وحدات	حم�س	الكربيتيك،	وحدات	بويل	اأ�ضيتال،	وحدات	ا�ضتخال�س	الزيت	ال�ضالح	لالأكل	امل�ضتمرة،	

للت�ضغيل	الآيل	مع	 اأدوات	الآلت،	جهاز	 الكربون؛	 اأ�ضود	 الإيثيلني،	وحدات	ت�ضنيع	 الفورمالني،	وحدات	ت�ضنيع	 وحدات	تخليق	

ارة،	اآلت	طحن،	اآلت	تفريز؛	 اأجهزة	حتكم	حمو�ضبة،	اأدوات	قطع،	لقم	احلفر،	ق�ضبان	احلفر،	اأدوات	كربيد،	قوالب،	اأع�ضاء	دوَّ

ارة،	مرفاع	طاحونة،	مرفاع	حاوية،	مرفاع	نقل،	مرفاع	عائم،	مرفاع	ت�ضلق،	روافع	تفريغ،	اأجهزة	حتميل،	اأبراج	حفر،	 اجل�ضور	الدوَّ

�ضيور	ناقلة،	جهاز	تداول	للتحميل	والتفريغ؛	اآلت	ت�ضنيع	احلديد	وال�ضلب،	معامل	دلفنة؛	اآلت	قولبة	اللدائن؛	عوامل	ت�ضليد	
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مطاط	الإطارات	اآلت	الن�ضيج؛	اآلت	ت�ضنيع	وحتويل	الورق؛	اآلت	تغليف	الطعام،	اآلت	التعبئة	بالتفريغ،	معدات	ملء	القوارير	

اآلت	 ال�ضناعية؛	 لالأغرا�س	 اآلت	كب�س	 العلب؛	 درز	 زردية	 العلب،	 مواد	ملء	 القوارير،	 القوارير،	منظفات	 مواد	ملء	 والتعليب،	

ال�ضناعية؛	وحدات	حفر	 لال�ضتخدامات	 روبوتات	 )املغ�ضلة(؛	 الغ�ضيل	 اآلت	 �ضريطية؛	 اأوف�ضت	 مطابع	 اأوف�ضت،	 مطابع	 طباعة،	

اآلت	 هيدروليكية،	 الإن�ضاء،	حفارات	 اآلت	 النفط؛	 وتوزيع	 تخزين	 وحدات	 والغاز،	 النفط	 اإنتاج	 وحدات	 ال�ضاطئ،	 عن	 بعيدة	

ر�ضف	الطرق،	اآلت	اإن�ضاء	الطرق،	اآلت	اإعادة	تدوير	�ضطح	الطرق،	اآلت	الت�ضوية	التي	تعمل	مبحرك،	اآلت	حفر	التجاويف،	

القدرة،	 نقل	 الكاربورتري؛	 وحدات	 الأر�ضية؛	 املركبات	 لغري	 قواب�س	 الهيدروليكية؛	 املعدات	 التتدرع؛	 اآلت	 الزحافات،	 مثاقب	

زراعية،	جرارات	 اآلت	 نواب�س؛	 الدوران؛	 الأر�ضية،	حمولت	عزم	 املركبات	 ال�ضرعة	لغري	 �ضناديق	الرتو�س	/	ترو�س	تخفي�س	

ار،	حمراث	القدرة،	حما�ضد	م�ضرتكة،	حما�ضد	درا�س،	اآلت	�ضتل	اأرز	ال�ضعري؛	جزازات	قطع	الع�ضب،	جزازات	 املزارع،	حمراث	دوَّ

الع�ضب،	جمففات،	اآلت	تق�ضري	احلبوب؛	م�ضاعد،	ال�ضالمل	ال�ضاعدة،	اأر�ضفة	متحركة،	اآلت	حياكة	�ضناعية،	حمركات	قاب�س	

اإلكرتونية،	موزعات	للمركبات	التي	 لآلت	احلياكة،	حمركات	القاب�س،	حمركات	كهربائية،	مولِّدات،	وحدة	حقن	متحكم	فيها	

اآلت	 م�ضعل،	 اإ�ضعال،	 ملفات	 اإلكرتونية،	 فيها	 متحكم	 عك�ضية	 تغذية	 كاربورتري	 وحدة	 لل�ضيارات،	 اإ�ضعال	 ملفات	 تعمل	مبحرك،	

تنقية	املاء،	مولِّدات	تربني	بخاري،	موتور	مع�ضق،	م�ضخات	منزلية،	اآلة	رافعة،	املحركات	البادئة	للمركبات،	طقم	مبدلت،	ج�ضم	

خانق	متحكم	فيه	اإلكرتوين	للمركبات؛	اآلت	تفريغ	كهربائية،	جهاز	اأ�ضعة	عنقودية	اأيونية،	اآلت	ما�ضكة	اأ�ضطوانية،	عوامل	حلام	

خلطوط	حلام،	اآلت	ت�ضخني	بالتيارات	احلثية	للحديد	وال�ضلب،	روبوت	�ضناعي	جلهاز	الرفع،	حاكم،	�ضمامات	مغناطي�ضية،	اآلت	

ارة	زيتية،	اأجهزة	تهوية،	اآلت	ت�ضخني،	اآلت	حياكة	متحكم	 كات،	م�ضخات	تفريغ	دوَّ �ضحب	بدون	ترو�س،	مراوح	للمحركات	واملحرِّ

كات،	حمركات	موؤازرة	لآلت	احلياكة،	مثريات	بدون	خجل،	مولِّدات	كهربائية،	 فيها	كهربائًيا،	بوادئ	احلركة	للمحركات	واملحرِّ

مولِّدات	تربينات	مائية،	مولِّدات	ت�ضمني	عر�س	النب�ضة،	خالطات	منزلية	كهربائية،	اآلت	غ�ضيل	منزلية،	اآلت	كي،	اآلت	املطبخ	

للب�ضائع	 املناظرة	 لالأجزاء	 وكماليات	 اأجزاء	 ك؛	 للمحرِّ كبا�ضات	 للمركبات،	 هواء	 مر�ضح	 للمركبات،	 زيت	 مر�ضح	 الكهربائية؛	

الآلت(؛	 من	 )اأجزاء	 الت�ضحيم	 حلقات	 الآلت(؛	 من	 )اأجزاء	 	O �ضكل	 على	 حلقات	 الأبعاد؛	 ثالثية	 طابعات	 اأعاله؛	 املذكورة	

كات	املركبات؛	مكن�ضات	 كات	املركبات؛	ح�ضيات	لي�ضت	من	املعدن	ملحرِّ كات	الحرتاق	الداخلي؛	ح�ضيات	من	املعدن	ملحرِّ ح�ضيات	ملحرِّ

كهربائية؛	حمركات	 فئة	 من	 خوائية	 مكان�س	 ال�ضناعي؛	 الآيل	 للت�ضغيل	 بالليزر	 املعاجلة	 اآلت	 متتوؤازرة؛	 ؛	حمركات	 كهربائية	

موؤازرة؛	اآلت	املعاجلة	بالليزر	للت�ضغيل	الآيل	ال�ضناعي؛	مولِّدات	تربينية؛	الأر�ضفة	املتحركة؛	مولد	الطاقة	ال�ضم�ضية؛	وحدات	

م�ضغلة	للمركبات؛	م�ضغالت	حقن	للمركبات	الأر�ضية؛	مغناطي�ضات	للمركبات	الربية؛	اآلت	واأدوات	ت�ضغيل	املعادن؛	اأدوات	ماكينة	

ت�ضغيل	املعادن؛	اآلت	القطع؛	اأدوات	القطع	لالآلت؛	روؤو�س	احلفر	)اأجزاء	من	الآلت(؛	مثاقيب	)اأجزاء	من	الآلت(؛	لقم	احلفر	
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اآلت	 املعادن(؛	 اآلت	تفريز	)لت�ضغيل	 الآلت(؛	 )اأجزاء	من	 �ضفرات	 الآلت(؛	 )اأجزاء	من	 الآلت(؛	مفارز	طرفية	 )اأجزاء	من	

احلفر	)لت�ضغيل	املعادن(؛	مقطعات	الرتو�س	)اأدوات	املاكينة(؛	ولئج	القطع	وفوهات	القطع	لال�ضتخدام	مع	اأدوات	القطع؛	اأدوات	

حممولة	باليد	ُتدار	بالقدرة؛	مثاقيب	كهربائية	)حممولة	باليد(؛	اأدوات	كربيد	مثبتة	بالأ�ضمنت	)ماكينة(؛	اأدوات	قطع	كربيد	

مثبتة	بالأ�ضمنت؛	فوهات	كربيد	مثبتة	بالأ�ضمنت؛	اأدوات	قطع	cBN	ملبدة	)نيرتيد	بورون	مكعب(؛	اأدوات	قطع	ما�س	لالآلت؛	

اأدوات	قطع	معدنية	ذات	حّد	ما�ضي؛	لقم	حفر	ما�ضية	لالآلت؛	اأدوات	قطع	ما�ضية	ملبدة؛	قوالب	لت�ضكيل	املعادن؛	و�ضائل	حاملة	

لالأدوات	اخلا�ضة	بالآلت؛	�ضنابري	)اأدوات	الآلت(؛	ظروف	قاب�ضة	)اأجزاء	من	الآلت(؛	اأحجار	التجليح	)اأجزاء	من	الآلت(؛	

ظروف	طوقية	)اأجزاء	من	الآلت(؛	حوامل	الأدوات	)اأجزاء	من	الآلت(؛	مغزليات	)اأجزاء	من	الآلت(؛	اآلت	وجهاز	ت�ضكيل	

املعادن	الأولية؛	اآلت	وجهاز	ت�ضكيل	املعادن	الثانوية؛	مكاب�س	ميكانيكية	)لت�ضغيل	املعادن(؛	اآلت	الت�ضكيل	بالطرق	اأو	الكب�س؛	

اآلت	ت�ضكيل	الأ�ضالك؛	اآلت	وجهاز	التعدين؛	اآلت	اأ�ضغال	احلفر	يف	املناجم؛	كلي�ضيهات	طباعة؛	اآلت	واأجهزة	�ضناعة	كلي�ضيهات	

الطباعة.		...	وامل�ضنفة	بالفئه	)7(

)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92110(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
الآخرون	 يقدمها	 التي	 والجتماعية	 ال�ضخ�ضية	 اخلدمات	 والأفتتراد؛	 املادية	 املمتلكات	 حلماية	 الأمن	 خدمات	 على:	 العالمة	
الجتماعي	عرب	 التوا�ضل	 الإنرتنت؛	خدمات	 التوقيعات	عرب	 على	 الإلكرتونية	 امل�ضادقة	 الأفراد؛	خدمات	 احتياجات	 لتلبية	
ال�ضخ�ضية؛	خدمات	 ال�ضالمة	 والأمن؛	خدمات	 احلرا�ضة	 )املرافقة(؛	خدمات	 املجتمع	 يف	 الأمنية	 املرافقة	 الإنرتنت؛	خدمات	
تاأجري	املالب�س؛	توفري	خدمات	احلماية	)الأمن(	من	خالل	املحطات	املركزية	الكهربائية	للمتطفلني	وال�ضارقني	واأنظمة	احلماية	
والفي�ضانات	 احلرائق	 عن	 الك�ضف	 واأجهزة	 والل�ضو�س	 املتطفلني	 �ضد	 الإنذار	 اأجهزة	 مراقبة	 واحلرائق؛	خدمات	 ال�ضرقة	 �ضد	
وخدمات	مراقبة	اأجهزة	الإنذار؛	خدمات	تدبري	املنزل؛	خدمات	تفتي�س	الأمتعة	لأغرا�س	اأمنية؛	خدمات	التحقق	من	املعلومات	
للمنا�ضبات	 اإطالق	طيور	احلمام	 الدفن؛	خدمات	 املمتلكات	والأفراد؛	خدمات	 ال�ضخ�ضية؛	اخلدمات	الأمنية	حلماية	 الأ�ضا�ضية	
اأعاله؛	 املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	 العمل	الجتماعي؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	 التحنيط؛	خدمات	 اخلا�ضة؛	خدمات	

جميع	اخلدمات	املذكورة	واردة	يف	الفئة	45..	وامل�ضنفة	بالفئه	)45(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92100(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

العالمة	على:	تقدمي	خدمات	التعليم؛	توفري	التدريب؛	تقدمي	خدمات	الرتفيه؛	تقدمي	الأن�ضطة	الريا�ضية	والثقافية؛	خدمات	

الفوتوغرافية؛	 ال�ضور	 و	 وال�ضور	 البيانية	 الر�ضوم	 ن�ضر	 الدعاية(؛	خدمات	 ن�ضو�س	 واملجالت	)بخالف	 والكتب	 الن�ضو�س	 ن�ضر	

خدمات	ن�ضر	ال�ضحف	واملجالت	والن�ضرات	الدورية؛	خدمات	التعليم	والتدريب	والتعليم	املتعلقة	بالت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية	

واأجهزة	الكمبيوتر	وبرامج	الكمبيوتر	وت�ضميم	مواقع	الإنرتنت	والتجارة	الإلكرتونية	واإدارة	الأعمال	والإعالن؛توفري	خدمات	

التعليم	والرتفيه	والتوجيه	والتدري�س	والتدريب	التفاعلي	وغري	التفاعلي؛	ت�ضميم	الدورات	التعليمية	والمتحانات	وامتحانات	

عن	 املقدمة	 الإلكرتونية	 الألعاب	 خدمات	 والإلكرتونية؛	 الرقمية	 التفاعلية	 الو�ضائط	 عرب	 املقدم	 الرتفيه	 خدمات	 الكفاءة؛	

والثقافية؛	توفري	 الريا�ضية	والجتماعية	 والأن�ضطة	 والرتفيه	 والتدريب	 بالتعليم	 املتعلقة	 املعلومات	 الإنرتنت؛	توفري	 طريق	

الغناء؛	 م�ضابقات	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	 للتنزيل(؛	 قابلة	 )غري	 الإنرتنت	 عرب	 الإلكرتونية	 املن�ضورات	

الأحتتداث	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	 املو�ضيقية؛	 احلفالت	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	

بها	 املتعلقه	 ال�ضئلة	 و	 الألعاب	 واإقامة	عرو�س	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 الرتفيه؛	خدمات	 اأو	 التعليم	 وامل�ضابقات	لأغرا�س	

من	قاعدة	 الإنرتنت	 املقدمة	عرب	 التعليم	 اأو	 بالرتفيه	 املتعلقة	 املعلومات	 توفري	 الرتفيهية؛	خدمات	 التذاكر	 ؛	خدمات	وكالت	

للتنزيل(	من	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	مو�ضيقى	 الرقمية	)غري	قابلة	 املو�ضيقى	 الإنرتنت؛	خدمات	توفري	 اأو	 الكمبيوتر	 بيانات	

رقمية	)غري	قابلة	للتنزيل(	من	ام	بيه	3	)جمموعة	خرباء	ال�ضور	املتحركة	– طبقة	ال�ضوت	3(	على	مواقع	الإنرتنت؛	اخلدمات	

الرتفيهية	والتعليمية	املتعلقة	بتخطيط	واإنتاج	وتوزيع	ال�ضوت	وال�ضور	واملو�ضيقى	الرقمية	والأفالم	واملواد	ال�ضمعية	املبا�ضرة	او	
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امل�ضجله	اأو	الب�ضرية	اأو	ال�ضمعية	الب�ضرية	لبثها	عرب	الكابالت	الأر�ضية	اأو	القنوات	الف�ضائية	اأو	الإنرتنت	اأو	الأنظمة	الال�ضلكية	

اأو	اأنظمة	الربط	ال�ضلكي	وغريها	من	و�ضائل	الت�ضال؛	خدمات	الرتفيه	املو�ضيقي؛	خدمات	تاأجري	الت�ضجيالت	ال�ضوتية	؛	خدمات	

اإعداد	الربامج	الرتفيهية	والتعليمية	والوثائقية	والأخبار	للبث؛	خدمات	مرا�ضلي	الأخبار؛	توفري	املعلومات	املتعلقة	بالفعاليات	

الريا�ضية	اأو	الثقافية	وال�ضوؤون	اجلارية	والأخبار	العاجلة	املقدمة	من	البث	الف�ضائي	اأو	الإنرتنت	اأو	بو�ضائل	اإلكرتونية	اأخرى؛	

خدمات	اإنتاج	الربامج	التليفزيونية	والإنتاج	الإذاعي	وال�ضينمائي؛	خدمات	الربجمة	التلفزيونية	املميزة	اأو	املدفوعة؛	خدمات	

التخطيط	للربامج	الرتفيهية	التلفزيونية؛	توفري	املعلومات	الرتفيهية	وحمتوى	الو�ضائط	املتعددة	وبرامج	الرتفيه	التلفزيونية	

واإنتاج	وتوزيع	 الرتفيه	يف	طبيعة	تطوير	 التلفزيونية؛	خدمات	 الربامج	 واإنتاج	 اإعداد	 الإنرتنت؛	خدمات	 الأفالم	عرب	 وتوفري	

املتعددة؛	 للو�ضائط	 الرتفيهي	 واملحتوى	 اخلا�ضة	 والفعاليات	 الواقعية	 والعرو�س	 التلفزيونية	 والربامج	 ال�ضينمائية	 الأفالم	

خدمات	الرتفيه	يف	طبيعة	عرو�س	م�ضرحية	اأو	مو�ضيقية	اأو	كوميدية	مبا�ضرة؛	توفري	املعلومات	والبيانات	والر�ضومات	والأ�ضوات	

واملو�ضيقى	ومقاطع	الفيديو	والر�ضوم	املتحركة	والن�ضو�س	لأغرا�س	الرتفيه؛	خدمات	الألعاب؛	توفري	مرافق	النوادي	الرتفيهية	

الأزياء؛	خدمات	 عرو�س	 الرتفيه؛	خدمات	 نوادي	 الفرق؛	خدمات	 عرو�س	 تقدمي	 الريا�ضية؛	خدمات	 وال�ضالت	 والريا�ضية	

النوادي	املتعلقة	بالرتفيه	والتعليم	واخلدمات	الثقافية؛	توفري	الأفالم	والربامج	التلفزيونية	غري	القابلة	للتنزيل	عرب	خدمات	

نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	توفري	خدمات	الرتفيه	عرب	�ضبكة	ات�ضالت	عاملية	يف	طبيعة	مواقع	ويب	ت�ضم	جمموعة	وا�ضعة	من	

املعلومات	الرتفيهية	ذات	الأهمية	املتعلقة	باأفالم	ال�ضور	املتحركة	وبرامج	العرو�س	التليفزيونية	والربامج	الواقعية	والكوميدية	

ومقاطع	الفيديو	املو�ضيقية	ومقاطع	الأفالم	ذات	ال�ضلة	وال�ضور	الفوتوغرافية	ومواد	الو�ضائط	املتعددة	الأخرى؛	توفري	مقاطع	

الفيديو	غري	القابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	واملحتوى	الرقمي	للو�ضائط	املتعددة	الأخرى	الذي	يحتوي	على	�ضوت	و	/	اأو	فيديو	

بالأفالم	والربامج	 املتعلقة	 والتو�ضيات	 والتعليقات	 املعلومات	 م�ضل�ضل	تلفزيوين	جاري؛	توفري	 اأو	ن�س	من	 و	/	 اأو	عمل	فني	 و	/	

التلفزيونية	عرب	موقع	اإلكرتوين	وخدمات	نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	توفري	املعلومات	والأخبار	والتعليقات	يف	جمال	الرتفيه؛	

خدمات	ترتيب	واإجراء	وتوفري	املوؤمترات	واجلل�ضات	والندوات	وور�س	العمل	التدريبية؛	خدمات	تنظيم	واإجراء	املعار�س	وعرو�س	

الأزياء	والعرو�س	التعليمية	والعرو�س	الثقافية	وعرو�س	الأداء؛	خدمات	املعار�س	الفنية	واملعار�س؛	خدمات	املعار�س	الفنية	

املتعلقة	بتاأجري	الفنون	اجلميلة؛	خدمات	التدريب	فيما	يتعلق	بال�ضحة	وال�ضالمة	املهنية	واحلفاظ	على	البيئة؛	توفري	دورات	

�ضناعة	ال�ضيجار؛	توفري	املعلومات	التعليمية	حول	املواد	البحثية	والوكالت	املخت�ضة	بذلك؛	خدمات	ترتيب	وتنظيم	وتخطيط	

واإدارة	احللقات	الدرا�ضية؛	خدمات	تدريب	احليوانات؛	خدمات	التوجيه	فيما	يتعلق	باإنتاج	الربامج	الإذاعية؛	اخلدمات	التعليمية	

املتعلقة	بت�ضغيل	الآلت	واملعدات	مبا	يف	ذلك	املعدات	ال�ضمعية	الب�ضرية	التي	يتم	ا�ضتخدامها	لإنتاج	الربامج	الإذاعية؛	توفري	

ا�ضتوديوهات	�ضوتية	ومرئية؛	توفري	املرافق	الريا�ضية؛	توفري	املرافق	املخ�ض�ضة	لالأفالم	والعرو�س	وامل�ضرحيات	واملو�ضيقى	اأو	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92100(
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التدريب	التعليمي؛	خدمات	وكالت	احلجز	الرتفيهي؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اأفالم	ال�ضور	املتحركة	)اأفالم	�ضينمائية(؛	خدمات	

تاأجري	وا�ضتئجار	الآلت	املو�ضيقية؛	خدمات	تاأجري	وا�ضتئجار	الربامج	التلفزيونية؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اأجهزة	التلفزيون؛	

خدمات	مكتبات	الإقرا�س؛	خدمات	الأر�ضيف؛	خدمات	ترجمة	ال�ضا�ضة؛	خدمات	ترجمة	لغة	الإ�ضارة؛	توفري	األعاب	الفيديو	اأو	

األعاب	الكمبيوتر	اأو	املقاطع	ال�ضوتية	اأو	ال�ضور	اأو	الأفالم	من	خالل	�ضبكات	الت�ضالت	اأو	الكمبيوتر؛	توفري	األعاب	وم�ضابقات	

الكمبيوتر	عرب	الإنرتنت؛	خدمات	ا�ضتئجار	اأ�ضرطة	الفيديو	امل�ضجلة	م�ضبقًا؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اآلت	الألعاب؛	خدمات	

الرتجمة	 خدمات	 الرتجمة؛	 خدمات	 الفوتوغرايف؛	 الت�ضوير	 خدمات	 ال�ضور؛	 اإقرا�س	 خدمات	 اآركيد؛	 األعاب	 معدات	 اإقرا�س	

ال�ضفهية؛	خدمات	اإعداد	الربامج	التعليمية	والتدريبية	يف	جمال	اإدارة	املخاطر؛	خدمات	اإعداد	الربامج	التعليمية	والتدريبية	

املتعلقة	باإ�ضدار	ال�ضهادات؛	توفري	الأخبار؛	توفري	مقاطع	فيديو	على	الإنرتنت	غري	قابلة	للتنزيل؛	خدمات	الدرو�س	اخل�ضو�ضية؛	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	توفري	املن�ضورات	الإلكرتونية	عرب	الإنرتنت	اأو	على	�ضبكة	

الكمبيوتر	اأو	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر؛	جميع	اخلدمات	املذكورة	اأعاله	واردة	يف	الفئة	41.		...	وامل�ضنفة	بالفئه	)41(

)�ضركة	الفاخر	الدولية(

	
اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/22م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92903(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	ورقة	ما�ضة	على	التبغ،	ورقة	ما�ضة	لالنابيب	التبغ،	املواد	امل�ضتخدمة	مع	التبغ،	مطايف	ال�ضجائر،	مطايف	
علب	 ال�ضجائر،	 ال�ضيجار،	ولعات	 مر�ضحات	 التبغ،	 علكة	 وال�ضيجار(	 لالنابيب،	حقائب)ال�ضجائر	 ملدخنيني،	حقائب	 ال�ضجائر	
ال�ضجائر،	ورق	ال�ضجائر،	�ضجائر	التبغ،	ال�ضجائر	التي	حتتوي	على	بدائل	التبغ،	ال�ضجائر	الكهربائية)ال�ضجائر	اللكرتونية(	
النكهات،	 التدخني	اللكرتونية،	حجارة	ال�ضتعال،	 انابيب	 ال�ضي�ضة	اللكرتونة،	 ال�ضجائر	اللكرتونية،	 ال�ضجائر	حقائب	 علب	
منكهات	التبغ،	الرنجيالت،	ورق	التبغ،	اع�ضاب	للتدخني،	النيكوتني	ال�ضائل	لال�ضتخدام	يف	ال�ضجائر	اللكرتونية،	علب	الكربيت،	
ال�ضي�ضة،	 واجتتزاء	 قطع	 التبغ،	 نكهات	 املع�ضل	 التبغ،	 التبغ،	 انابيب	 اخلام،	 التبغ	 اللكرتونية،	 وال�ضجائر	 ال�ضخ�ضية	 املباخر	
ال�ضي�ضة،	 ال�ضي�ضة،	 ،	ملقط	 ال�ضي�ضة	 ال�ضي�ضة،	خرطوم	 والطا�ضات	وق�ضبات	 الرنجيلة،	خراطيم	 اك�ض�ضوارات	 ال�ضي�ضة،	 ق�ضدير	
موادالتدخني،	فحم	الرنجيلة،	املنكهات	وغريها	من	الزيوت	ال�ضا�ضية	ل�ضتخدامها	يف	ال�ضجائر	اللكرتونية	املنكهات	بانواعها،	

النيكوتني	ال�ضائل	امل�ضتخدم	يف	ال�ضجائر	اللكرتونية..	وامل�ضنفة	بالفئه	)34(	

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92100(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	 وبتاريخ:	 بتترقتتم)92097(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	

الريا�ضية	 الأن�ضطة	 تقدمي	 الرتفيه؛	 خدمات	 تقدمي	 التدريب؛	 توفري	 التعليم؛	 خدمات	 تقدمي	 على:	 العالمة	 وتو�ضع	

وال�ضور	 البيانية	 الر�ضوم	 ن�ضر	 خدمات	 الدعاية(؛	 ن�ضو�س	 )بخالف	 واملجالت	 والكتب	 الن�ضو�س	 ن�ضر	 خدمات	 والثقافية؛	

املتعلقة	 والتعليم	 والتدريب	 التعليم	 خدمات	 الدورية؛	 والن�ضرات	 واملجالت	 ال�ضحف	 ن�ضر	 الفوتوغرافية؛خدمات	 ال�ضور	 و	

بالت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية	واأجهزة	الكمبيوتر	وبرامج	الكمبيوتر	وت�ضميم	مواقع	الإنرتنت	والتجارة	الإلكرتونية	واإدارة	

الأعمال	والإعالن؛توفري	خدمات	التعليم	والرتفيه	والتوجيه	والتدري�س	والتدريب	التفاعلي	وغري	التفاعلي؛	ت�ضميم	الدورات	

التعليمية	والمتحانات	وامتحانات	الكفاءة؛	خدمات	الرتفيه	املقدم	عرب	الو�ضائط	التفاعلية	الرقمية	والإلكرتونية؛	خدمات	

الألعاب	الإلكرتونية	املقدمة	عن	طريق	الإنرتنت؛	توفري	املعلومات	املتعلقة	بالتعليم	والتدريب	والرتفيه	والأن�ضطة	الريا�ضية	

والجتماعية	والثقافية؛	توفري	املن�ضورات	الإلكرتونية	عرب	الإنرتنت	)غري	قابلة	للتنزيل(؛	خدمات	ترتيب	وتنظيم	وا�ضت�ضافة	

واإقامة	م�ضابقات	الغناء؛	خدمات	ترتيب	وتنظيم	وا�ضت�ضافة	واإقامة	احلفالت	املو�ضيقية؛	خدمات	ترتيب	وتنظيم	وا�ضت�ضافة	

و	 الألعاب	 عرو�س	 واإقامة	 وا�ضت�ضافة	 وتنظيم	 ترتيب	 خدمات	 الرتفيه؛	 اأو	 التعليم	 لأغرا�س	 وامل�ضابقات	 الأحتتداث	 واإقامة	

املقدمة	عرب	 التعليم	 اأو	 بالرتفيه	 املتعلقة	 املعلومات	 الرتفيهية؛	خدمات	توفري	 التذاكر	 ؛	خدمات	وكالت	 بها	 املتعلقه	 ال�ضئلة	

الإنرتنت	من	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	اأو	الإنرتنت؛	خدمات	توفري	املو�ضيقى	الرقمية	)غري	قابلة	للتنزيل(	من	الإنرتنت؛	خدمات	

– طبقة	ال�ضوت	3(	على	مواقع	 توفري	مو�ضيقى	رقمية	)غري	قابلة	للتنزيل(	من	ام	بيه	3	)جمموعة	خرباء	ال�ضور	املتحركة	

الإنرتنت؛	اخلدمات	الرتفيهية	والتعليمية	املتعلقة	بتخطيط	واإنتاج	وتوزيع	ال�ضوت	وال�ضور	واملو�ضيقى	الرقمية	والأفالم	واملواد	

ال�ضمعية	املبا�ضرة	او	امل�ضجله	اأو	الب�ضرية	اأو	ال�ضمعية	الب�ضرية	لبثها	عرب	الكابالت	الأر�ضية	اأو	القنوات	الف�ضائية	اأو	الإنرتنت	اأو	
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الأنظمة	الال�ضلكية	اأو	اأنظمة	الربط	ال�ضلكي	وغريها	من	و�ضائل	الت�ضال؛	خدمات	الرتفيه	املو�ضيقي؛	خدمات	تاأجري	الت�ضجيالت	

ال�ضوتية	؛	خدمات	اإعداد	الربامج	الرتفيهية	والتعليمية	والوثائقية	والأخبار	للبث؛	خدمات	مرا�ضلي	الأخبار؛	توفري	املعلومات	

املتعلقة	بالفعاليات	الريا�ضية	اأو	الثقافية	وال�ضوؤون	اجلارية	والأخبار	العاجلة	املقدمة	من	البث	الف�ضائي	اأو	الإنرتنت	اأو	بو�ضائل	

اإلكرتونية	اأخرى؛	خدمات	اإنتاج	الربامج	التليفزيونية	والإنتاج	الإذاعي	وال�ضينمائي؛	خدمات	الربجمة	التلفزيونية	املميزة	اأو	

املتعددة	وبرامج	 الو�ضائط	 املعلومات	الرتفيهية	وحمتوى	 التلفزيونية؛	توفري	 التخطيط	للربامج	الرتفيهية	 املدفوعة؛	خدمات	

طبيعة	 يف	 الرتفيه	 خدمات	 التلفزيونية؛	 الربامج	 واإنتاج	 اإعداد	 خدمات	 الإنرتنت؛	 عرب	 الأفالم	 وتوفري	 التلفزيونية	 الرتفيه	

الواقعية	والفعاليات	اخلا�ضة	واملحتوى	الرتفيهي	 التلفزيونية	والعرو�س	 ال�ضينمائية	والربامج	 واإنتاج	وتوزيع	الأفالم	 تطوير	

للو�ضائط	املتعددة؛	خدمات	الرتفيه	يف	طبيعة	عرو�س	م�ضرحية	اأو	مو�ضيقية	اأو	كوميدية	مبا�ضرة؛	توفري	املعلومات	والبيانات	

توفري	 الألعاب؛	 الرتفيه؛	خدمات	 لأغرا�س	 والن�ضو�س	 املتحركة	 والر�ضوم	 الفيديو	 ومقاطع	 واملو�ضيقى	 والأ�ضوات	 والر�ضومات	

الفرق؛	خدمات	نوادي	الرتفيه؛	خدمات	 الريا�ضية؛	خدمات	تقدمي	عرو�س	 النوادي	الرتفيهية	والريا�ضية	وال�ضالت	 مرافق	

غري	 التلفزيونية	 والربامج	 الأفالم	 توفري	 الثقافية؛	 واخلدمات	 والتعليم	 بالرتفيه	 املتعلقة	 النوادي	 خدمات	 الأزياء؛	 عرو�س	

القابلة	للتنزيل	عرب	خدمات	نقل	الفيديو	ح�ضب	الطلب؛	توفري	خدمات	الرتفيه	عرب	�ضبكة	ات�ضالت	عاملية	يف	طبيعة	مواقع	

ويب	ت�ضم	جمموعة	وا�ضعة	من	املعلومات	الرتفيهية	ذات	الأهمية	املتعلقة	باأفالم	ال�ضور	املتحركة	وبرامج	العرو�س	التليفزيونية	

والربامج	الواقعية	والكوميدية	ومقاطع	الفيديو	املو�ضيقية	ومقاطع	الأفالم	ذات	ال�ضلة	وال�ضور	الفوتوغرافية	ومواد	الو�ضائط	

املتعددة	الأخرى؛	توفري	مقاطع	الفيديو	غري	القابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	واملحتوى	الرقمي	للو�ضائط	املتعددة	الأخرى	الذي	

يحتوي	على	�ضوت	و	/	اأو	فيديو	و	/	اأو	عمل	فني	و	/	اأو	ن�س	من	م�ضل�ضل	تلفزيوين	جاري؛	توفري	املعلومات	والتعليقات	والتو�ضيات	

والأخبار	 املعلومات	 توفري	 الطلب؛	 ح�ضب	 الفيديو	 نقل	 وخدمات	 اإلكرتوين	 موقع	 عرب	 التلفزيونية	 والربامج	 بالأفالم	 املتعلقة	

والتعليقات	يف	جمال	الرتفيه؛	خدمات	ترتيب	واإجراء	وتوفري	املوؤمترات	واجلل�ضات	والندوات	وور�س	العمل	التدريبية؛	خدمات	

الفنية	 املعار�س	 الثقافية	وعرو�س	الأداء؛	خدمات	 التعليمية	والعرو�س	 الأزياء	والعرو�س	 املعار�س	وعرو�س	 واإجراء	 تنظيم	

املهنية	 وال�ضالمة	 بال�ضحة	 يتعلق	 التدريب	فيما	 الفنون	اجلميلة؛	خدمات	 بتاأجري	 املتعلقة	 الفنية	 املعار�س	 واملعار�س؛	خدمات	

املخت�ضة	 والوكالت	 البحثية	 املواد	 حول	 التعليمية	 املعلومات	 توفري	 ال�ضيجار؛	 �ضناعة	 دورات	 توفري	 البيئة؛	 على	 واحلفاظ	

بذلك؛	خدمات	ترتيب	وتنظيم	وتخطيط	واإدارة	احللقات	الدرا�ضية؛	خدمات	تدريب	احليوانات؛	خدمات	التوجيه	فيما	يتعلق	

باإنتاج	الربامج	الإذاعية؛	اخلدمات	التعليمية	املتعلقة	بت�ضغيل	الآلت	واملعدات	مبا	يف	ذلك	املعدات	ال�ضمعية	الب�ضرية	التي	يتم	

ا�ضتخدامها	لإنتاج	الربامج	الإذاعية؛	توفري	ا�ضتوديوهات	�ضوتية	ومرئية؛	توفري	املرافق	الريا�ضية؛	توفري	املرافق	املخ�ض�ضة	

وتاأجري	 ا�ضتئجار	 الرتفيهي؛	خدمات	 وكالت	احلجز	 التعليمي؛	خدمات	 التدريب	 اأو	 واملو�ضيقى	 وامل�ضرحيات	 والعرو�س	 لالأفالم	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92097(
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الربامج	 وا�ضتئجار	 تاأجري	 خدمات	 املو�ضيقية؛	 الآلت	 وا�ضتئجار	 تاأجري	 خدمات	 �ضينمائية(؛	 )اأفتتالم	 املتحركة	 ال�ضور	 اأفالم	

ترجمة	 خدمات	 الأر�ضيف؛	 خدمات	 الإقرا�س؛	 مكتبات	 خدمات	 التلفزيون؛	 اأجهزة	 وتاأجري	 ا�ضتئجار	 خدمات	 التلفزيونية؛	

ال�ضا�ضة؛	خدمات	ترجمة	لغة	الإ�ضارة؛	توفري	األعاب	الفيديو	اأو	األعاب	الكمبيوتر	اأو	املقاطع	ال�ضوتية	اأو	ال�ضور	اأو	الأفالم	من	

الفيديو	 اأ�ضرطة	 ا�ضتئجار	 الإنرتنت؛	خدمات	 الكمبيوتر	عرب	 األعاب	وم�ضابقات	 الكمبيوتر؛	توفري	 اأو	 �ضبكات	الت�ضالت	 خالل	

امل�ضجلة	م�ضبقًا؛	خدمات	ا�ضتئجار	وتاأجري	اآلت	الألعاب؛	خدمات	اإقرا�س	معدات	األعاب	اآركيد؛	خدمات	اإقرا�س	ال�ضور؛	خدمات	

الت�ضوير	الفوتوغرايف؛	خدمات	الرتجمة؛	خدمات	الرتجمة	ال�ضفهية؛	خدمات	اإعداد	الربامج	التعليمية	والتدريبية	يف	جمال	

اإدارة	املخاطر؛	خدمات	اإعداد	الربامج	التعليمية	والتدريبية	املتعلقة	باإ�ضدار	ال�ضهادات؛	توفري	الأخبار؛	توفري	مقاطع	فيديو	على	

الإنرتنت	غري	قابلة	للتنزيل؛	خدمات	الدرو�س	اخل�ضو�ضية؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	واملعلومات	املتعلقة	باخلدمات	املذكورة	اأعاله؛	

توفري	املن�ضورات	الإلكرتونية	عرب	الإنرتنت	اأو	على	�ضبكة	الكمبيوتر	اأو	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر؛	جميع	اخلدمات	املذكورة	اأعاله	

واردة	يف	الفئة	41.		...	وامل�ضنفة	بالفئه	)41(

)من�ضور	حممد	�ضامل	العامري(

		
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92879(	وبتاريخ:	)2019/11/12م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	النب،	ال�ضاي	،الكاكاو،	ال�ضكر،	التابيوكا،	ال�ضاجو،	النب	ال�ضطناعي،	الدقيق	وامل�ضتح�ضرات	امل�ضنوعة	من	احلبوب	،اخلبز	
،الب�ضكويت	،الفطائر،	ال�ضوكولته	احللويات،	احللويات	املثلجة،	حالوة	طحينية،	ع�ضل	النحل	والع�ضل	الأ�ضود،	اخلمرية،	امللح،	اخلردل	
ف�ضار)حب	 ذرة،	 رقائق	 العلكة)اللبان(،	 كراميل)حلوى(	 ال�ضعريية،	 البفك،	 الثلج،	 ،املكرونة،	 ،ال�ضل�ضة	 ،التوابل	 البهارات	 ،اخلل،	
الذرة(،	مايونيز،	دب�س	للطعام،	معجنات،	مهلبية،	زعفران)توابل(،�ضل�ضة	طماطم،	منكهات،	�ضمع	نحل،	دقيق	ال�ضعري،	وجبات	خفيفة	
ا�ضاها	احلبوب،	رقائق	)منتجات	احلبوب(	كاري)بهارات(	كا�ضرتد،	دب�س	ال�ضكر،	ذرة	مطحونة،	ن�ضا،	ويفر،	الي�ضكرمي،	ال�ضوكالتة	
اخلام،	�ضطة،	خليط	كيك،	مرق	الدجاج،	حلوى،	املثلجات،	كعك،	كيك،	�ضكاكر،	نعنع،	م�ضروبات	ا�ضا�ضها	ال�ضوكالتة،	ب�ضكويت	رقيق	ه�س،	
منتجات	مغطى	بال�ضوكالتة،	�ضوكالتة	�ضائل،	مليم	فواكه،	فانيال،	)منكهة(،	جلوكوز	للطعام،	يان�ضون	جنمي.	.	وامل�ضنفة	بالفئه	)30(	

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92097(
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)هيميل	تيكنولوجي،	ا�س.	ال	(

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)59962(	وبتاريخ:	)2012/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	الأجهزة	والأدوات	الكهربائية	واللكرتونية	لنقل	اأو	توزيع	اأو	حتويل	اأو	تكثيف	اأو	تنظيم	اأو	تر�ضيح	اأو	قيا�س	اأو	
الإ�ضارة	اأو	التحكم	اأو	ت�ضغيل	التيار	الكهربائي،	مبا	يف	ذلك	الأجزاء	الكهربائية	اأو	اللكرتونية	لهذه	الأجهزة	والأدوات،	بطاريات	
األواح	حتكم	 تخزين،	مو�ضالت،	مكثفات	كهربائية،	مرحالت	ومقاومات	كهربائية،	و�ضالت،	�ضناديق	توزيع	متفرعة،	مو�ضالت،	
ال�ضت�ضعار،	 اأجهزة	 املوؤ�ضرات،	 اأ�ضواء	 كبا�ضه،	 اأزرار	 مفاتيح،	 اأجهزة	حتويل،	 الكهربائية،	 الدوائر	 قواطع	 كهربائية،	 ومراقبة	
املالم�ضات،	مقاب�س،	خمارج	القواب�س،	حمركات	ال�ضرعة،	مقومات	التيار	الكهربائي،	حمولت،	مقايي�س	التيار	الكهربائي،	كبائن	
م�ضنوعة	 حاويات	 واللكرتونية،	 الكهروميكانيكية	 العدادات	 والغاز،	 املاء	 عدادات	 الكهربائية،	 ال�ضمامات	 الكهرباء،	 توليد	
الكهربائية	و	لأجهزة	التحكم	اخلا�ضة	 لل�ضداأ	للوحات	 املقاوم	 البولي�ضرت	والبال�ضتيك	احلراري	واملعدن	و/اأو	الفولذ	 من	مواد	
باملراقبة	والتوزيع،	طرفيات	تو�ضيل	وغريها	من	امللحقات	الالزمة	لتجميع	اللوحات	الكهربائية،	اأنظمة	التوريد	للكمبيوتر،	نظم	

احلماية	الدقيقة	للكمبيوترات،	اإمدادات	الطاقة	الغري	منقطعة،	حمولت	الطاقة.	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(

)بيوجينا	نات�ضوربرودكت	جي	ام	بي	ات�س	اآند	كو	كيه	جي(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91791(	وبتاريخ:	)2019/8/25م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	امل�ضتح�ضرات	ال�ضيدلنية	والبيطرية؛	م�ضتح�ضرات	�ضيدلنية	مغذية	ت�ضتخدم	كمكمالت	للحمية؛	امل�ضتح�ضرات	
ال�ضحية	لالأغرا�س	الطبية؛	اأغذية	احلمية	واملواد	املعدة	لال�ضتخدام	الطبي	والبيطري؛	منتجات	احلمية	لنظام	غذائي	متوازن؛	
ن�ضا	لأغرا�س	احلمية	اأو	لغايات	�ضيدلنية؛	اأغذية	لالأطفال	الر�ضع؛	حليب	جمفف	لالأطفال؛	مكمالت	للحمية	الغذائية	لالإن�ضان	
واحليوان؛	م�ضادات	اأك�ضدة	لالأغرا�س	الطبية؛	املكمالت	الغذائية	ومكمالت	احلمية	الغذائية	لتح�ضني	الأداء	الريا�ضي	واملعدة	
لال�ضتخدام	الطبي؛	م�ضاحيق	ا�ضتبدال	الوجبات	لتح�ضني	الأداء	الريا�ضي	لال�ضتخدام	الطبي؛	املكمالت	الغذائية	املحتوية	على	
لالأغرا�س	 املخ�ض�ضة	 النادرة	 العنا�ضر	 و	 املعدنية	 والعنا�ضر	 الأمينية	 والأحما�س	 الفيتامينات	 من	 اأ�ضا�ضا	 تتكون	 والتي	 معادن	
الطبية؛	م�ضتح�ضرات	الفيتامينات؛	م�ضتح�ضرات	لإعداد	م�ضروبات	احلمية	الغذائية؛	ل�ضقات	طبية؛	مواد	لل�ضمادات	اجلراحية؛	
ال�ضارة	و	مبيدات	الفطريات؛	مبيدات	 الق�ضاء	على	احليوانات	 ال�ضنية؛	املطهرات؛	م�ضتح�ضرات	 مواد	ح�ضو	الأ�ضنان	والطبعات	

الأع�ضاب	ال�ضارة..	وامل�ضنفة	بالفئه	)5(
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)بورا	كريي�ضينز	ا�س.	ال.(

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91948(	وبتاريخ:	)2019/9/4م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	
العالمة	على:	امل�ضتح�ضرات	املطّرية	)م�ضتح�ضرات	جتميل(؛	م�ضتح�ضرات	التجميل؛	�ضبغة	ال�ضعر؛	م�ضتح�ضرات	�ضبغ	ال�ضعر؛	
م�ضتح�ضرات	ت�ضفيف	ال�ضعر؛	لو�ضن	ال�ضعر؛	م�ضتح�ضرات	العتناء	بال�ضعر؛	ال�ضابون؛	املواد	العطرية؛	العطور؛	ماء	الزينة	املعطر؛	
امل�ضتح�ضرات	العطرية؛	ماء	الكولونيا	العطري؛	م�ضتح�ضرات	جتميلية	للزينة؛	مكياج	العيون؛كرميات	اإزالة	املاكياج؛	م�ضتح�ضرات	
اأحمر	 الزينة؛	 ل�ضتخدامات	 التالك	 م�ضحوق	 العيوب؛	 ملعاجلة	 البل�ضم	 كرميات	 للماكياج؛	 الأ�ضا�س	 م�ضتح�ضرات	 املاكياج؛	 اإزالة	
مظلالت	 للحواجب؛	 م�ضكارا	 امل�ضكارا؛	 العيوب؛	 لتغطية	 التجميل	 اأقالم	 الوجه؛	 عيوب	 لإخفاء	 م�ضتح�ضرات	جتميلية	 ال�ضفاه؛	
العيون؛	م�ضحوق	احلواجب؛	جل	احلواجب؛	اأقالم	حتديد	احلواجب؛	اأقالم	حتديد	العيون؛	اأقالم	حتديد	العيون	ال�ضائلة؛	اأقالم	
كحل	حمددة	للعني؛	ملمعات	ال�ضفاه؛	بل�ضم	ال�ضفاه	غري	العالجي؛	اأحمر	ال�ضفاه؛	حمددات	�ضفاه؛	طالء	تلميع	اأظافر؛	امل�ضتح�ضرات	
بالأظافر؛	 العناية	 م�ضتح�ضرات	 الأظافر؛	 جل	 التجميلية؛	 لال�ضتخدامات	 ال�ضناعية	 الأظافر	 الأظافر؛	 لتجفيف	 التجميلية	
الفنية	لالأظافر؛	 الأ�ضكال	 اأظافر؛	مل�ضقات	 اأ�ضا�ضات	لطالء	الأظافر؛	م�ضتح�ضرات	�ضفافة	تو�ضع	فوق	طالء	الأظافر؛	مقويات	
طالء	 مزيالت	 والأظافر؛	 ولل�ضعر	 ال�ضطناعية	 للرمو�س	 الال�ضقة	 املواد	 جتميلية؛	 لأغرا�س	 موؤقتة	 اأو�ضام	 اليدين؛	 كرميات	
الظافر؛	منظفات	اجللد؛	ال�ضامبو؛	طالء	نحت	الأظافر؛	م�ضاحيق	ت�ضكيل	اأطراف	اأظافر	اأ�ضابع	اليد	املنحوتة؛	املواد	الال�ضقة	
لتثبيت	اأظافر	اليد	ال�ضطناعية؛	مزيالت	جل	الأظافر..	وامل�ضنفة	بالفئه	)3(	مع	املطالبة	بحق	ال�ضبقية:	رقم	ال�ضبقية:		

018033019		تاريخ	ال�ضبقية:		2019/3/6		بلد	ال�ضبقية:		الحتاد	الأوربي	

)حممد	عبداهلل	اأحمد	علي	الأحمدي(

اجلغرافية	 واملوؤ�ضرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/11/18م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92933(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�ضع	العالمة	على:	الدجاج	املجمد	واللحوم	املجمدة	والتونة	وال�ضردين	وحلوم	الدواجن	وال�ضيد	،	رقائق	البطاط�س	وال�ضب�س	
امل�ضنع	من	البطاط�س	،	�ضب�س	البطاط	،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة	،	خال�ضات	اللحم	،	الأجبان	،	التمور	واللنب	
ومنتجات	الألبان،	الزيوت	والدهون	املعدة	لالأكل	،	الأغذية	املحفوظة	واملخلالت	،	زيت	الزيتون	،	زيتون	حمفوظ	،	ق�ضطة	،	زبدة	
،	فواكه	وخ�ضروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة،	هالم	)جيلي(	 ،	معجون	الطماطم	 ،	زيوت	الطبخ	 املربى	 	، الزبادي	 	، ،	احلليب	
،	�ضوربة	خ�ضار	و�ضربة	مرق	و�ضربة	فواكه	،	مك�ضرات	معلبة	،	فواكه	مطبوخة	بال�ضكر	،	البي�س	،	فول	�ضوداين	،	زيت	�ضم�ضم	،	
�ضلطات	خ�ضار	،	فواكه	مثلجة،	�ضلطات	فواكه	،	فواكه	معلبة	،	حم�س	،	�ضمن	نباتي	،	زيت	نحيل	للطعام	،	لب	الفواكه	،	زبيب..	

وامل�ضنفة	بالفئه	)29(	
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92109(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

خدمات	 والبحثي؛	 ال�ضناعي	 التحليل	 وخدمات	 والت�ضميم	 والبحث	 والتكنولوجية	 العلمية	 اخلدمات	 تقدمي	 على:	 العالمة	

البحث	والتطوير	فيما	يتعلق	باأ�ضباه	املو�ضالت	والدوائر	املتكاملة	لأ�ضباه	املو�ضالت	ورقاقات	الذاكرة	لأ�ضباه	املو�ضالت	ووحدات	

املو�ضالت	واملعاجلات	 املعالج	لأ�ضباه	 املو�ضالت	ورقاقات	 للذاكرة	لأ�ضباه	 املتكاملة	 املو�ضالت	والدوائر	 التحكم	بالذاكرة	لأ�ضباه	

�ضبه	املو�ضلة	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	الكمبيوتر	ري�ضك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدات	املعاجلة	املركزية	مع	تعليماتها؛	خدمات	ت�ضميم	وتطوير	اأجهزة	الكمبيوتر	والربجميات؛	خدمات	

الربجميات	)اأ�س	ايه	ايه	اأ�س(	كخدمات	لر�ضد	واإدارة	نظم	و�ضبكات	املعلومات	القائمة	على	احلا�ضوب؛	خدمات	الربجميات	)اأ�س	

واإدارة	 امل�ضاريع	 امل�ضاريع	وتخطيط	 واإدارة	 امل�ضتندات	وحتليلها	 واإدارة	 البيانات	وحتليلها	 قواعد	 لإدارة	 اأ�س(	كخدمة	 ايه	 ايه	

امليزانية	والتخزين	الإلكرتوين	للبيانات؛	خدمات	مقدمي	خدمات	التطبيقات	)ايه	ا�س	بيه(	وحتديدًا	ا�ضت�ضافة	تطبيقات	برامج	

الكمبيوتر	لالآخرين؛	خدمات	مقدمي	خدمات	التطبيقات	)ايه	ا�س	بيه(	التي	توفر	برجميات	يف	جمالت	املوؤمترات	عرب	الإنرتنت	

واملكاملات؛	 ال�ضوت	 الفيديو	ومعاجلة	 املوؤمترات	عرب	 امل�ضتندات	وعقد	 والتعاون	يف	 الإلكرتونية	 والر�ضائل	 ال�ضوتية	 واملوؤمترات	

توفري	برامج	غري	قابلة	للتحميل	عرب	الإنرتنت	لت�ضهيل	الت�ضغيل	البيني	لتطبيقات	برامج	متعددة	؛	خدمات	توفري	برامج	غري	

قابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	الو�ضول	اإىل	اأو	العر�س	اأو	الن�ضر	اأو	العر�س	اأو	و�ضع	

العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	التعليق	على	اأو	ت�ضمني	اأو	اإر�ضال	اأو	م�ضاركة	اأو	البحث	اأو	
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الكمبيوتر	 املتعلقة	بربامج	 الفنية(	 الفني	)ال�ضت�ضارات	 الدعم	 الإلكرتونية؛	خدمات	 الو�ضائط	 التفاعل	مع	 غري	ذلك	وتوفري	

الإنرتنت	 على	 اإن�ضاء	جمتمع	 وحتديدًا	 الكمبيوتر	 خدمات	 والهاتف؛	 الإلكرتوين	 والربيد	 الإنرتنت	 عرب	 املقدمة	 والتطبيقات	

للم�ضتخدمني	امل�ضجلني	للم�ضاركة	يف	املناق�ضات	واحل�ضول	على	التعليقات	من	نظرائهم	وت�ضكيل	جمتمعات	افرتا�ضية	وامل�ضاركة	يف	

ال�ضبكات	الجتماعية	وتبادل	الوثائق؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	فيما	يتعلق	بتكنولوجيا	الكمبيوتر	مل�ضتخدمي	الإنرتنت	عن	طريق	

الكمبيوتر؛	خدمات	 املعلومات	واملواقع	واملوارد	على	�ضبكات	 باإن�ضاء	فهار�س	 املتعلقة	 الكمبيوتر	 ال�ضاخن	للدعم؛	خدمات	 اخلط	

توفري	حمركات	البحث؛	خدمات	ت�ضميم	اأجهزة	الكمبيوتر	والالبتوبات	والأجهزة	املحمولة	واأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة	باليد؛	

خدمات	ت�ضميم	امل�ضاعدات	الرقمية	ال�ضخ�ضية	وم�ضغالت	الو�ضائط	ال�ضخ�ضية؛	خدمات	ت�ضميم	الهواتف	املحمولة	والهواتف	

الذكية؛	خدمات	ت�ضميم	الكامريات	الرقمية؛	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	مراقبة	والإبالغ	عن	اأداء	وتوافر	واأخطاء	يف	مواقع	

الويب	اخلا�ضة	بالآخرين؛	خدمات	برجمة	احلا�ضوب؛	خدمات	تكامل	الكمبيوتر؛	خدمات	حتليل	الكمبيوتر؛	خدمات	برجمة	

الكمبيوتر	 برامج	 ت�ضميم	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اأنظمة	 برامج	 ت�ضميم	 الفريو�ضات؛	خدمات	 �ضد	 بالدفاع	 يتعلق	 فيما	 الكمبيوتر	

لالآخرين؛	 الويب	 �ضفحات	 ا�ضت�ضافة	 الويب؛	خدمات	 �ضفحات	 وتطوير	 ت�ضميم	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اأنظمة	 ت�ضميم	 ؛	خدمات	

الكمبيوتر؛	 و�ضبكات	 البيانات	 وا�ضرتجاعها	من	قواعد	 املعلومات	 للبحث	عن	 الكمبيوتر	 ا�ضت�ضافة	تطبيقات	برجميات	 خدمات	

خدمات	توفري	املعلومات	التقنية	بناًء	على	طلب	حمدد	من	امل�ضتخدمني	النهائيني	عن	طريق	الهاتف	اأو	�ضبكة	الكمبيوتر	العاملية؛	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	فيما	يتعلق	بربنامج	الكمبيوتر؛	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	البحث	املخ�ض�س	يف	قواعد	بيانات	الكمبيوتر	

واملواقع	الإلكرتونية؛	خدمات	ت�ضفري	وفك	ت�ضفري	الإ�ضارات	الإلكرتونية	واحلا�ضوبية؛	خدمات	حتويل	البيانات	والوثائق	املادية	

املعمارية	 اخلدمات	 املنتجات؛	 وتقييم	 اختبار	 خدمات	 الكمبيوتر؛	 برامج	 خدمات	حتديث	 الإلكرتونية؛	 الو�ضائط	 �ضيغة	 اإىل	

والت�ضميم؛	خدمات	الت�ضميمات	الداخلية	للمباين	واملكاتب	وال�ضقق؛	خدمات	تقدمي	معلومات	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر؛	

خدمات	توفري	برامج	اإدارة	اأمن	خماطر	الكمبيوتر؛	خدمات	تقدمي	معلومات	اأمن	الكمبيوتر	وخدمات	املعرفة	والختبار؛	خدمات	

�ضمان	اجلودة؛	تقدمي	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	الت�ضديق	على	املعامالت	التجارية	واإعداد	التقارير	اخلا�ضة	بها؛	خدمات	

التحكم	يف	الو�ضول	اإىل	)خدمات	اأمان	الكمبيوتر	-(	اأجهزة	الكمبيوتر	وال�ضبكات	الإلكرتونية	وقواعد	البيانات؛	خدمات	اأمن	نقل	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92109(
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البيانات	واملعامالت	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	اأمن	البيانات؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	التكنولوجية	

املعلومات	يف	جمالت	الإنرتنت	وال�ضبكة	 املحو�ضبة؛	خدمات	توفري	 اأمن	�ضبكة	الت�ضالت	 بتاأمني	الت�ضالت؛	خدمات	 املتعلقة	

اأمن	 العاملية	وخدمات	 الإنرتنت	 الإنرتنت	و�ضبكة	 ا�ضت�ضارية	يف	جمالت	 املحو�ضبة؛	اخلدمات	 �ضبكات	الت�ضالت	 واأمن	 العاملية	

�ضبكات	الت�ضالت	املحو�ضبة	وخدمات	اأمن	املعلومات؛	خدمات	امل�ضادقة	لأمن	الكمبيوتر؛	تقدمي	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	

البيانات	 تخزين	 خدمات	 املوقع؛	 خارج	 للبيانات	 الحتياطي	 الن�ضخ	 خدمات	 الإلكرتونية؛	 للتوقيعات	 الإلكرتوين	 التوثيق	

ر�ضم	 خدمات	 الإنرتنت؛	 �ضبكة	 على	 موقع	 عرب	 والربجمة	 الكمبيوتر	 تكنولوجيا	 عن	 معلومات	 توفري	 خدمات	 الإلكرتونية؛	

باخلدمات	 املتعلقة	 واملعلومات	 ال�ضت�ضارية	 الرتفيه؛	اخلدمات	 برامج	 تاأجري	 ال�ضحابية؛	خدمات	 اخلرائط؛	خدمات	احلو�ضبة	

اأعاله؛	خدمات	توفري	برامج	الكمبيوتر	وتطبيقات	الكمبيوتر	غري	قابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	لبث	مقاطع	الفيديو	 املذكورة	

واملو�ضيقى	وال�ضور؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	الفئة	42؛	تقدمي	اخلدمات	القانونية؛	تقدمي	خدمات	البحث	القانوين؛	تقدمي	خدمات	

اإعداد	الوثائق	القانونية؛	تقدمي	خدمات	التقا�ضي؛	تقدمي	خدمات	بديلة	لت�ضوية	املنازعات؛	تقدمي	خدمات	التحكيم؛	تقدمي	

خدمات	الإدارة	القانونية	للرتاخي�س؛	تقدمي	خدمات	ت�ضجيل	ا�ضماء	النطاق؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	البيانات	الرقمية	وال�ضور	

الثابتة	وال�ضور	املتحركة	وال�ضوتية	والن�ضو�س؛	تقدمي	خدمات	اإن�ضاء	وجتميع	والإبقاء	على	�ضجالت	اأ�ضماء	النطاقات؛	تقدمي	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	بامللكية	الفكرية؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	امللكية	الفكرية؛	تقدمي	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	

برتخي�س	امللكية	الفكرية؛	تقدمي	خدمات	ا�ضتخدام	وترخي�س	حقوق	امللكية	ال�ضناعية	والفكرية؛	تقدمي	خدمات	ا�ضتخدام	

املو�ضلة	 �ضبه	 الذاكرة	 ورقاقات	 املو�ضلة	 �ضبه	 املتكاملة	 والدوائر	 املو�ضالت	 باأ�ضباه	 املتعلقة	 الفكرية	 امللكية	 وترخي�س	حقوق	

اأ�ضباه	املو�ضالت	ومعاجلات	 ووحدات	التحكم	يف	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	والدوائر	املتكاملة	للذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	و�ضرائح	معالج	

اأ�ضباه	املو�ضالت	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	كمبيوتر	ري�ضك	–يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

وحدة	 ومن�ضات	 الكمبيوتر	 �ضرائح	 ترخي�س	 خدمات	 تقدمي	 تعليماتها؛	 مع	 مركزية	 املعاجلة	 ووحتتدات	 الكمبيوتر	 ورقاقات	

املعاجلة	املركزية؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	ا�ضتخدام	برجميات	الكمبيوتر	وبرامج	الكمبيوتر.	..	وامل�ضنفة	بالفئه	)42(

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92109(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92105(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

خدمات	 والبحثي؛	 ال�ضناعي	 التحليل	 وخدمات	 والت�ضميم	 والبحث	 والتكنولوجية	 العلمية	 اخلدمات	 تقدمي	 على:	 العالمة	

البحث	والتطوير	فيما	يتعلق	باأ�ضباه	املو�ضالت	والدوائر	املتكاملة	لأ�ضباه	املو�ضالت	ورقاقات	الذاكرة	لأ�ضباه	املو�ضالت	ووحدات	

املو�ضالت	واملعاجلات	 املعالج	لأ�ضباه	 املو�ضالت	ورقاقات	 للذاكرة	لأ�ضباه	 املتكاملة	 املو�ضالت	والدوائر	 التحكم	بالذاكرة	لأ�ضباه	

�ضبه	املو�ضلة	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	الكمبيوتر	ري�ضك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدات	املعاجلة	املركزية	مع	تعليماتها؛	خدمات	ت�ضميم	وتطوير	اأجهزة	الكمبيوتر	والربجميات؛	خدمات	

الربجميات	)اأ�س	ايه	ايه	اأ�س(	كخدمات	لر�ضد	واإدارة	نظم	و�ضبكات	املعلومات	القائمة	على	احلا�ضوب؛	خدمات	الربجميات	)اأ�س	

واإدارة	 امل�ضاريع	 امل�ضاريع	وتخطيط	 واإدارة	 امل�ضتندات	وحتليلها	 واإدارة	 البيانات	وحتليلها	 قواعد	 لإدارة	 اأ�س(	كخدمة	 ايه	 ايه	

امليزانية	والتخزين	الإلكرتوين	للبيانات؛	خدمات	مقدمي	خدمات	التطبيقات	)ايه	ا�س	بيه(	وحتديدًا	ا�ضت�ضافة	تطبيقات	برامج	

الكمبيوتر	لالآخرين؛	خدمات	مقدمي	خدمات	التطبيقات	)ايه	ا�س	بيه(	التي	توفر	برجميات	يف	جمالت	املوؤمترات	عرب	الإنرتنت	

واملكاملات؛	 ال�ضوت	 الفيديو	ومعاجلة	 املوؤمترات	عرب	 امل�ضتندات	وعقد	 والتعاون	يف	 الإلكرتونية	 والر�ضائل	 ال�ضوتية	 واملوؤمترات	

توفري	برامج	غري	قابلة	للتحميل	عرب	الإنرتنت	لت�ضهيل	الت�ضغيل	البيني	لتطبيقات	برامج	متعددة	؛	خدمات	توفري	برامج	غري	
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قابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	الو�ضول	اإىل	اأو	العر�س	اأو	الن�ضر	اأو	العر�س	اأو	و�ضع	

العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	التعليق	على	اأو	ت�ضمني	اأو	اإر�ضال	اأو	م�ضاركة	اأو	البحث	اأو	

الكمبيوتر	 املتعلقة	بربامج	 الفنية(	 الفني	)ال�ضت�ضارات	 الدعم	 الإلكرتونية؛	خدمات	 الو�ضائط	 التفاعل	مع	 غري	ذلك	وتوفري	

الإنرتنت	 على	 اإن�ضاء	جمتمع	 وحتديدًا	 الكمبيوتر	 خدمات	 والهاتف؛	 الإلكرتوين	 والربيد	 الإنرتنت	 عرب	 املقدمة	 والتطبيقات	

للم�ضتخدمني	امل�ضجلني	للم�ضاركة	يف	املناق�ضات	واحل�ضول	على	التعليقات	من	نظرائهم	وت�ضكيل	جمتمعات	افرتا�ضية	وامل�ضاركة	يف	

ال�ضبكات	الجتماعية	وتبادل	الوثائق؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	فيما	يتعلق	بتكنولوجيا	الكمبيوتر	مل�ضتخدمي	الإنرتنت	عن	طريق	

الكمبيوتر؛	خدمات	 املعلومات	واملواقع	واملوارد	على	�ضبكات	 باإن�ضاء	فهار�س	 املتعلقة	 الكمبيوتر	 ال�ضاخن	للدعم؛	خدمات	 اخلط	

توفري	حمركات	البحث؛	خدمات	ت�ضميم	اأجهزة	الكمبيوتر	والالبتوبات	والأجهزة	املحمولة	واأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة	باليد؛	

خدمات	ت�ضميم	امل�ضاعدات	الرقمية	ال�ضخ�ضية	وم�ضغالت	الو�ضائط	ال�ضخ�ضية؛	خدمات	ت�ضميم	الهواتف	املحمولة	والهواتف	

الذكية؛	خدمات	ت�ضميم	الكامريات	الرقمية؛	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	مراقبة	والإبالغ	عن	اأداء	وتوافر	واأخطاء	يف	مواقع	

الويب	اخلا�ضة	بالآخرين؛	خدمات	برجمة	احلا�ضوب؛	خدمات	تكامل	الكمبيوتر؛	خدمات	حتليل	الكمبيوتر؛	خدمات	برجمة	

الكمبيوتر	 برامج	 ت�ضميم	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اأنظمة	 برامج	 ت�ضميم	 الفريو�ضات؛	خدمات	 �ضد	 بالدفاع	 يتعلق	 فيما	 الكمبيوتر	

لالآخرين؛	 الويب	 �ضفحات	 ا�ضت�ضافة	 الويب؛	خدمات	 �ضفحات	 وتطوير	 ت�ضميم	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اأنظمة	 ت�ضميم	 ؛	خدمات	

الكمبيوتر؛	 و�ضبكات	 البيانات	 وا�ضرتجاعها	من	قواعد	 املعلومات	 للبحث	عن	 الكمبيوتر	 ا�ضت�ضافة	تطبيقات	برجميات	 خدمات	

خدمات	توفري	املعلومات	التقنية	بناًء	على	طلب	حمدد	من	امل�ضتخدمني	النهائيني	عن	طريق	الهاتف	اأو	�ضبكة	الكمبيوتر	العاملية؛	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	فيما	يتعلق	بربنامج	الكمبيوتر؛	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	البحث	املخ�ض�س	يف	قواعد	بيانات	الكمبيوتر	

واملواقع	الإلكرتونية؛	خدمات	ت�ضفري	وفك	ت�ضفري	الإ�ضارات	الإلكرتونية	واحلا�ضوبية؛	خدمات	حتويل	البيانات	والوثائق	املادية	

املعمارية	 اخلدمات	 املنتجات؛	 وتقييم	 اختبار	 خدمات	 الكمبيوتر؛	 برامج	 خدمات	حتديث	 الإلكرتونية؛	 الو�ضائط	 �ضيغة	 اإىل	

والت�ضميم؛	خدمات	الت�ضميمات	الداخلية	للمباين	واملكاتب	وال�ضقق؛	خدمات	تقدمي	معلومات	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر؛	

خدمات	توفري	برامج	اإدارة	اأمن	خماطر	الكمبيوتر؛	خدمات	تقدمي	معلومات	اأمن	الكمبيوتر	وخدمات	املعرفة	والختبار؛	خدمات	

�ضمان	اجلودة؛	تقدمي	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	الت�ضديق	على	املعامالت	التجارية	واإعداد	التقارير	اخلا�ضة	بها؛	خدمات	

�ضفحة	2	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92105(
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التحكم	يف	الو�ضول	اإىل	)خدمات	اأمان	الكمبيوتر	-(	اأجهزة	الكمبيوتر	وال�ضبكات	الإلكرتونية	وقواعد	البيانات؛	خدمات	اأمن	نقل	

البيانات	واملعامالت	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	اأمن	البيانات؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	التكنولوجية	

املعلومات	يف	جمالت	الإنرتنت	وال�ضبكة	 املحو�ضبة؛	خدمات	توفري	 اأمن	�ضبكة	الت�ضالت	 بتاأمني	الت�ضالت؛	خدمات	 املتعلقة	

اأمن	 العاملية	وخدمات	 الإنرتنت	 الإنرتنت	و�ضبكة	 ا�ضت�ضارية	يف	جمالت	 املحو�ضبة؛	اخلدمات	 �ضبكات	الت�ضالت	 واأمن	 العاملية	

�ضبكات	الت�ضالت	املحو�ضبة	وخدمات	اأمن	املعلومات؛	خدمات	امل�ضادقة	لأمن	الكمبيوتر؛	تقدمي	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	

البيانات	 تخزين	 خدمات	 املوقع؛	 خارج	 للبيانات	 الحتياطي	 الن�ضخ	 خدمات	 الإلكرتونية؛	 للتوقيعات	 الإلكرتوين	 التوثيق	

ر�ضم	 خدمات	 الإنرتنت؛	 �ضبكة	 على	 موقع	 عرب	 والربجمة	 الكمبيوتر	 تكنولوجيا	 عن	 معلومات	 توفري	 خدمات	 الإلكرتونية؛	

باخلدمات	 املتعلقة	 واملعلومات	 ال�ضت�ضارية	 الرتفيه؛	اخلدمات	 برامج	 تاأجري	 ال�ضحابية؛	خدمات	 اخلرائط؛	خدمات	احلو�ضبة	

اأعاله؛	خدمات	توفري	برامج	الكمبيوتر	وتطبيقات	الكمبيوتر	غري	قابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	لبث	مقاطع	الفيديو	 املذكورة	

واملو�ضيقى	وال�ضور؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	الفئة	42؛	تقدمي	اخلدمات	القانونية؛	تقدمي	خدمات	البحث	القانوين؛	تقدمي	خدمات	

اإعداد	الوثائق	القانونية؛	تقدمي	خدمات	التقا�ضي؛	تقدمي	خدمات	بديلة	لت�ضوية	املنازعات؛	تقدمي	خدمات	التحكيم؛	تقدمي	

خدمات	الإدارة	القانونية	للرتاخي�س؛	تقدمي	خدمات	ت�ضجيل	ا�ضماء	النطاق؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	البيانات	الرقمية	وال�ضور	

الثابتة	وال�ضور	املتحركة	وال�ضوتية	والن�ضو�س؛	تقدمي	خدمات	اإن�ضاء	وجتميع	والإبقاء	على	�ضجالت	اأ�ضماء	النطاقات؛	تقدمي	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	بامللكية	الفكرية؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	امللكية	الفكرية؛	تقدمي	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	

برتخي�س	امللكية	الفكرية؛	تقدمي	خدمات	ا�ضتخدام	وترخي�س	حقوق	امللكية	ال�ضناعية	والفكرية؛	تقدمي	خدمات	ا�ضتخدام	

املو�ضلة	 �ضبه	 الذاكرة	 ورقاقات	 املو�ضلة	 �ضبه	 املتكاملة	 والدوائر	 املو�ضالت	 باأ�ضباه	 املتعلقة	 الفكرية	 امللكية	 وترخي�س	حقوق	

اأ�ضباه	املو�ضالت	ومعاجلات	 ووحدات	التحكم	يف	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	والدوائر	املتكاملة	للذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	و�ضرائح	معالج	

اأ�ضباه	املو�ضالت	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	كمبيوتر	ري�ضك	–يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

وحدة	 ومن�ضات	 الكمبيوتر	 �ضرائح	 ترخي�س	 خدمات	 تقدمي	 تعليماتها؛	 مع	 مركزية	 املعاجلة	 ووحتتدات	 الكمبيوتر	 ورقاقات	

املعاجلة	املركزية؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	ا�ضتخدام	برجميات	الكمبيوتر	وبرامج	الكمبيوتر.		.	وامل�ضنفة	بالفئه	)42(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92102(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

خدمات	 والبحثي؛	 ال�ضناعي	 التحليل	 وخدمات	 والت�ضميم	 والبحث	 والتكنولوجية	 العلمية	 اخلدمات	 تقدمي	 على:	 العالمة	

البحث	والتطوير	فيما	يتعلق	باأ�ضباه	املو�ضالت	والدوائر	املتكاملة	لأ�ضباه	املو�ضالت	ورقاقات	الذاكرة	لأ�ضباه	املو�ضالت	ووحدات	

املو�ضالت	واملعاجلات	 املعالج	لأ�ضباه	 املو�ضالت	ورقاقات	 للذاكرة	لأ�ضباه	 املتكاملة	 املو�ضالت	والدوائر	 التحكم	بالذاكرة	لأ�ضباه	

�ضبه	املو�ضلة	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	الكمبيوتر	ري�ضك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدات	املعاجلة	املركزية	مع	تعليماتها؛	خدمات	ت�ضميم	وتطوير	اأجهزة	الكمبيوتر	والربجميات؛	خدمات	

الربجميات	)اأ�س	ايه	ايه	اأ�س(	كخدمات	لر�ضد	واإدارة	نظم	و�ضبكات	املعلومات	القائمة	على	احلا�ضوب؛	خدمات	الربجميات	)اأ�س	

واإدارة	 امل�ضاريع	 امل�ضاريع	وتخطيط	 واإدارة	 امل�ضتندات	وحتليلها	 واإدارة	 البيانات	وحتليلها	 قواعد	 لإدارة	 اأ�س(	كخدمة	 ايه	 ايه	

امليزانية	والتخزين	الإلكرتوين	للبيانات؛	خدمات	مقدمي	خدمات	التطبيقات	)ايه	ا�س	بيه(	وحتديدًا	ا�ضت�ضافة	تطبيقات	برامج	

الكمبيوتر	لالآخرين؛	خدمات	مقدمي	خدمات	التطبيقات	)ايه	ا�س	بيه(	التي	توفر	برجميات	يف	جمالت	املوؤمترات	عرب	الإنرتنت	

واملكاملات؛	 ال�ضوت	 الفيديو	ومعاجلة	 املوؤمترات	عرب	 امل�ضتندات	وعقد	 والتعاون	يف	 الإلكرتونية	 والر�ضائل	 ال�ضوتية	 واملوؤمترات	

توفري	برامج	غري	قابلة	للتحميل	عرب	الإنرتنت	لت�ضهيل	الت�ضغيل	البيني	لتطبيقات	برامج	متعددة	؛	خدمات	توفري	برامج	غري	
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قابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	الو�ضول	اإىل	اأو	العر�س	اأو	الن�ضر	اأو	العر�س	اأو	و�ضع	

العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	التعليق	على	اأو	ت�ضمني	اأو	اإر�ضال	اأو	م�ضاركة	اأو	البحث	اأو	

الكمبيوتر	 املتعلقة	بربامج	 الفنية(	 الفني	)ال�ضت�ضارات	 الدعم	 الإلكرتونية؛	خدمات	 الو�ضائط	 التفاعل	مع	 غري	ذلك	وتوفري	

الإنرتنت	 على	 اإن�ضاء	جمتمع	 وحتديدًا	 الكمبيوتر	 خدمات	 والهاتف؛	 الإلكرتوين	 والربيد	 الإنرتنت	 عرب	 املقدمة	 والتطبيقات	

للم�ضتخدمني	امل�ضجلني	للم�ضاركة	يف	املناق�ضات	واحل�ضول	على	التعليقات	من	نظرائهم	وت�ضكيل	جمتمعات	افرتا�ضية	وامل�ضاركة	يف	

ال�ضبكات	الجتماعية	وتبادل	الوثائق؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	فيما	يتعلق	بتكنولوجيا	الكمبيوتر	مل�ضتخدمي	الإنرتنت	عن	طريق	

الكمبيوتر؛	خدمات	 املعلومات	واملواقع	واملوارد	على	�ضبكات	 باإن�ضاء	فهار�س	 املتعلقة	 الكمبيوتر	 ال�ضاخن	للدعم؛	خدمات	 اخلط	

توفري	حمركات	البحث؛	خدمات	ت�ضميم	اأجهزة	الكمبيوتر	والالبتوبات	والأجهزة	املحمولة	واأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة	باليد؛	

خدمات	ت�ضميم	امل�ضاعدات	الرقمية	ال�ضخ�ضية	وم�ضغالت	الو�ضائط	ال�ضخ�ضية؛	خدمات	ت�ضميم	الهواتف	املحمولة	والهواتف	

الذكية؛	خدمات	ت�ضميم	الكامريات	الرقمية؛	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	مراقبة	والإبالغ	عن	اأداء	وتوافر	واأخطاء	يف	مواقع	

الويب	اخلا�ضة	بالآخرين؛	خدمات	برجمة	احلا�ضوب؛	خدمات	تكامل	الكمبيوتر؛	خدمات	حتليل	الكمبيوتر؛	خدمات	برجمة	

الكمبيوتر	 برامج	 ت�ضميم	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اأنظمة	 برامج	 ت�ضميم	 الفريو�ضات؛	خدمات	 �ضد	 بالدفاع	 يتعلق	 فيما	 الكمبيوتر	

لالآخرين؛	 الويب	 �ضفحات	 ا�ضت�ضافة	 الويب؛	خدمات	 �ضفحات	 وتطوير	 ت�ضميم	 الكمبيوتر؛	خدمات	 اأنظمة	 ت�ضميم	 ؛	خدمات	

الكمبيوتر؛	 و�ضبكات	 البيانات	 وا�ضرتجاعها	من	قواعد	 املعلومات	 للبحث	عن	 الكمبيوتر	 ا�ضت�ضافة	تطبيقات	برجميات	 خدمات	

خدمات	توفري	املعلومات	التقنية	بناًء	على	طلب	حمدد	من	امل�ضتخدمني	النهائيني	عن	طريق	الهاتف	اأو	�ضبكة	الكمبيوتر	العاملية؛	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	فيما	يتعلق	بربنامج	الكمبيوتر؛	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	البحث	املخ�ض�س	يف	قواعد	بيانات	الكمبيوتر	

واملواقع	الإلكرتونية؛	خدمات	ت�ضفري	وفك	ت�ضفري	الإ�ضارات	الإلكرتونية	واحلا�ضوبية؛	خدمات	حتويل	البيانات	والوثائق	املادية	

املعمارية	 اخلدمات	 املنتجات؛	 وتقييم	 اختبار	 خدمات	 الكمبيوتر؛	 برامج	 خدمات	حتديث	 الإلكرتونية؛	 الو�ضائط	 �ضيغة	 اإىل	

والت�ضميم؛	خدمات	الت�ضميمات	الداخلية	للمباين	واملكاتب	وال�ضقق؛	خدمات	تقدمي	معلومات	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر؛	

خدمات	توفري	برامج	اإدارة	اأمن	خماطر	الكمبيوتر؛	خدمات	تقدمي	معلومات	اأمن	الكمبيوتر	وخدمات	املعرفة	والختبار؛	خدمات	

�ضمان	اجلودة؛	تقدمي	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	الت�ضديق	على	املعامالت	التجارية	واإعداد	التقارير	اخلا�ضة	بها؛	خدمات	
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التحكم	يف	الو�ضول	اإىل	)خدمات	اأمان	الكمبيوتر	-(	اأجهزة	الكمبيوتر	وال�ضبكات	الإلكرتونية	وقواعد	البيانات؛	خدمات	اأمن	نقل	

البيانات	واملعامالت	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	يف	جمال	اأمن	البيانات؛	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	التكنولوجية	

املعلومات	يف	جمالت	الإنرتنت	وال�ضبكة	 املحو�ضبة؛	خدمات	توفري	 اأمن	�ضبكة	الت�ضالت	 بتاأمني	الت�ضالت؛	خدمات	 املتعلقة	

اأمن	 العاملية	وخدمات	 الإنرتنت	 الإنرتنت	و�ضبكة	 ا�ضت�ضارية	يف	جمالت	 املحو�ضبة؛	اخلدمات	 �ضبكات	الت�ضالت	 واأمن	 العاملية	

�ضبكات	الت�ضالت	املحو�ضبة	وخدمات	اأمن	املعلومات؛	خدمات	امل�ضادقة	لأمن	الكمبيوتر؛	تقدمي	خدمات	الكمبيوتر	وحتديدًا	

البيانات	 تخزين	 خدمات	 املوقع؛	 خارج	 للبيانات	 الحتياطي	 الن�ضخ	 خدمات	 الإلكرتونية؛	 للتوقيعات	 الإلكرتوين	 التوثيق	

ر�ضم	 خدمات	 الإنرتنت؛	 �ضبكة	 على	 موقع	 عرب	 والربجمة	 الكمبيوتر	 تكنولوجيا	 عن	 معلومات	 توفري	 خدمات	 الإلكرتونية؛	

باخلدمات	 املتعلقة	 واملعلومات	 ال�ضت�ضارية	 الرتفيه؛	اخلدمات	 برامج	 تاأجري	 ال�ضحابية؛	خدمات	 اخلرائط؛	خدمات	احلو�ضبة	

اأعاله؛	خدمات	توفري	برامج	الكمبيوتر	وتطبيقات	الكمبيوتر	غري	قابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت	لبث	مقاطع	الفيديو	 املذكورة	

واملو�ضيقى	وال�ضور؛	جميع	ما	ذكر	وارد	يف	الفئة	42؛	تقدمي	اخلدمات	القانونية؛	تقدمي	خدمات	البحث	القانوين؛	تقدمي	خدمات	

اإعداد	الوثائق	القانونية؛	تقدمي	خدمات	التقا�ضي؛	تقدمي	خدمات	بديلة	لت�ضوية	املنازعات؛	تقدمي	خدمات	التحكيم؛	تقدمي	

خدمات	الإدارة	القانونية	للرتاخي�س؛	تقدمي	خدمات	ت�ضجيل	ا�ضماء	النطاق؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	البيانات	الرقمية	وال�ضور	

الثابتة	وال�ضور	املتحركة	وال�ضوتية	والن�ضو�س؛	تقدمي	خدمات	اإن�ضاء	وجتميع	والإبقاء	على	�ضجالت	اأ�ضماء	النطاقات؛	تقدمي	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	بامللكية	الفكرية؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	امللكية	الفكرية؛	تقدمي	اخلدمات	ال�ضت�ضارية	املتعلقة	

برتخي�س	امللكية	الفكرية؛	تقدمي	خدمات	ا�ضتخدام	وترخي�س	حقوق	امللكية	ال�ضناعية	والفكرية؛	تقدمي	خدمات	ا�ضتخدام	

املو�ضلة	 �ضبه	 الذاكرة	 ورقاقات	 املو�ضلة	 �ضبه	 املتكاملة	 والدوائر	 املو�ضالت	 باأ�ضباه	 املتعلقة	 الفكرية	 امللكية	 وترخي�س	حقوق	

اأ�ضباه	املو�ضالت	ومعاجلات	 ووحدات	التحكم	يف	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	والدوائر	املتكاملة	للذاكرة	�ضبه	املو�ضلة	و�ضرائح	معالج	

اأ�ضباه	املو�ضالت	واأجهزة	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ووحدات	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة	ورقاقات	

الدوائر	ورقاقات	الكمبيوتر	ووحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(	ورقاقات	كمبيوتر	ري�ضك	–يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية	

وحدة	 ومن�ضات	 الكمبيوتر	 �ضرائح	 ترخي�س	 خدمات	 تقدمي	 تعليماتها؛	 مع	 مركزية	 املعاجلة	 ووحتتدات	 الكمبيوتر	 ورقاقات	

املعاجلة	املركزية؛	تقدمي	خدمات	ترخي�س	ا�ضتخدام	برجميات	الكمبيوتر	وبرامج	الكمبيوتر.		.	وامل�ضنفة	بالفئه	)42(

�ضفحة	3	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92102(



153

)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92106(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

والأدوات	 وال�ضينمائي	 الفوتوغرايف	 والت�ضوير	 والبحري	وال�ضتق�ضائي	 العلمي	 البحث	 واأدوات	 اأجهزة	 العالمة	على:	منتجات	

تو�ضيل	 واأدوات	 اأجهزة	 التعليم؛	 واأدوات	 احلياة	 واإنقاذ	 )الإ�ضراف(	 والفح�س	 الإ�ضارات	 وحتديد	 والقيا�س	 والوزن	 الب�ضرية	

الكهرباء	اأو	تبديلها	اأو	حتويلها	اأو	جتميعها	اأو	تنظيمها	اأو	التحكم	بها؛	اأجهزة	ت�ضجيل	اأو	نقل	اأو	اإعادة	اإنتاج	املقاطع	ال�ضوتية	اأو	

ال�ضور؛	ناقالت	البيانات	املغناطي�ضية	واأقرا�س	الت�ضجيل؛	اآليات	لالأجهزة	التي	تعمل	بقطع	النقود	النقدية؛	اآلت	ت�ضجيل	النقد	

عاملية	 كمبيوتر	 �ضبكة	 من	 تنزيلها	 التي	ميكن	 الكمبيوتر	 برامج	 احلا�ضوب؛	 واأجهزة	 البيانات	 معاجلة	 ومعدات	 احل�ضاب	 واآلت	

لأغرا�س	ن�ضر	املعلومات	و�ضياغة	كتالوجات	اإلكرتونية	للمنتجات	والرد	على	طلبات	املنتجات	واخلدمات	وتلبيتها	وتلبية	فر�س	

العمل	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية	لتوظيفها	يف	اإدارة	امل�ضتندات	والبحث	عن	وا�ضتعرا�س	وا�ضتالم	ونقل	الن�ضو�س	

وامل�ضتندات	الإلكرتونية	وال�ضور	واملعلومات	ال�ضمعية	والب�ضرية	واملعلومات	على	ال�ضبكات	املحلية	والبعيدة	و�ضبكات	الكمبيوتر	

العاملية	اأو	ال�ضبكات	الداخلية	اأو	اأدلة	املعلومات	املتوفرة	على	�ضبكات	الكمبيوتر	ول�ضتخدامها	يف	تطوير	الربجميات	وتدقيق	الت	

ات�س	تي	ام	ال	ول�ضتخدامها	اأي�ضًا	يف	تبادل	املعلومات	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	العاملية	وعلى	النرتنت	من	خالل	قاعدة	بيانات	

الكمبيوتر	ومن	خالل	النرتنت	ول�ضتخدامها	يف	اإدارة	الأعمال	واإدارة	عالقات	العمالء	واإدارة	املخزون	واإدارة	املبيعات	وتخطيط	

التجارة	 بيانات	 ومعاجلة	 البيانات	 ا�ضتخراج	 اأجل	 من	 الت�ضويق	 معلومات	 واإدارة	 والتجارية	 ال�ضخ�ضية	 املالية	 ال�ضوؤون	 واإدارة	
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التجارية؛	 والأعمال	 الإلكرتونية	 التجارة	 ذلك	يف	جمال	 وجميع	 البيانات،	 وتخ�ضي�س	 ال�ضرعة	 عالية	 ال�ضخمة	 الإلكرتونية	

برجميات	ملعاجلة	املدفوعات	الإلكرتونية	من	واإىل	الآخرين؛	برجميات	الت�ضديق؛	برجميات	حا�ضوبية	متوفرة	على	النرتنت	

اإلكرتونية	للمنتجات	والرد	على	طلبات	املنتجات	واخلدمات	وتلبيتها	وتلبية	فر�س	العمل	 لن�ضر	املعلومات	و�ضياغة	كتالوجات	

واملعلومات	 وال�ضور	 الإلكرتونية	 وامل�ضتندات	 الن�ضو�س	 ونقل	 وا�ضتالم	 وا�ضتعرا�س	 عن	 والبحث	 امل�ضتندات	 اإدارة	 يف	 لتوظيفها	

تبادل	 يف	 اأي�ضًا	 ول�ضتخدامها	 ال	 ام	 تي	 ات�س	 الت	 وتدقيق	 الربجميات	 تطوير	 يف	 ل�ضتخدامها	 واملعلومات	 والب�ضرية	 ال�ضمعية	

املعلومات	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	العاملية	وعلى	النرتنت	من	خالل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	ومن	خالل	النرتنت	ول�ضتخدامها	

يف	اإدارة	الأعمال	واإدارة	عالقات	العمالء	واإدارة	املخزون	واإدارة	املبيعات	وتخطيط	واإدارة	ال�ضوؤون	املالية	ال�ضخ�ضية	والتجارية	

واإدارة	معلومات	الت�ضويق	من	اأجل	ا�ضتخراج	البيانات	ومعاجلة	بيانات	التجارة	الإلكرتونية	ال�ضخمة	عالية	ال�ضرعة	وتخ�ضي�س	

البيانات	وجميع	ذلك	يف	جمال	التجارة	الإلكرتونية	والأعمال	التجارية؛	الربجميات	احلا�ضوبية	املخ�ض�ضة	للرتفيه	التفاعلي	

واأداء	 كيفية	عر�س	 وترتيب	 اختيار	 والت�ضغيل	عن	طريق	 وال�ضتماع	 امل�ضاهدة	 بتخ�ضي�س	جتربة	 للم�ضتخدمني	 ت�ضمح	 والتي	

العنا�ضر	ال�ضمعية	والب�ضرية؛	ت�ضجيالت	�ضوتية	ومقاطع	ب�ضرية	وملفات	�ضمعية	وب�ضرية	قابلة	للتنزيل	حتتوي	على	برامج	

وحمتوى	ترفيهي	للو�ضائط	املتعددة؛	املن�ضورات	الإلكرتونية	عرب	الإنرتنت	)ميكن	تنزيلها	من	الإنرتنت	اأو	من	�ضبكة	الكمبيوتر	اأو	

قاعدة	بيانات	الكمبيوتر(؛	برامج	كمبيوتر	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	الو�ضول	اإىل	اأو	ال�ضتعرا�س	اأو	الن�ضر	

اأو	العر�س	اأو	و�ضع	العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	التعليق	على	اأو	الت�ضمني	اأو	الإر�ضال	اأو	

امل�ضاركة	اأو	البحث	اأو	توفري	التفاعل	مع	الو�ضائل	اللكرتونية؛	برامج	التطبيقات	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	

الو�ضول	اإىل	اأو	ال�ضتعرا�س	اأو	الن�ضر	اأو	العر�س	اأو	و�ضع	العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	

التعليق	على	اأو	الت�ضمني	اأو	الإر�ضال	اأو	امل�ضاركة	اأو	البحث	اأو	توفري	التفاعل	مع	الو�ضائل	اللكرتونية؛	برجميات	املرا�ضلة	الفورية؛	

برجميات	م�ضاركة	امللفات؛	برجميات	الت�ضالت	لتبادل	البيانات	واملقاطع	ال�ضوتية	والفيديو	وال�ضور	والر�ضومات	عرب	الكمبيوتر	

وال�ضبكات	املتنقلة	والال�ضلكية	و�ضبكات	الت�ضالت؛	برجميات	حا�ضوبية	على	�ضكل	تطبيق	لالأجهزة	املحمولة	واأجهزة	الكمبيوتر؛	

ال�ضوتية	 واملقاطع	 والر�ضومات	 ال�ضور	 ملعاجلة	 الكمبيوتر	 برجميات	 املحمولة؛	 الأجهزة	 يف	 ل�ضتخدامها	 التطبيقات	 برامج	

والفيديو	والن�ضو�س؛	برامج	كمبيوتر	قابلة	للتنزيل	لت�ضهيل	النقل	الإلكرتوين	للمعلومات	والبيانات	وامل�ضتندات	وال�ضوت	وال�ضور	
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مع	 الويب	 اإىل	 امل�ضتندة	 والدورات	 امل�ضاركة	يف	الجتماعات	 للم�ضتخدمني	 تتيح	 للتنزيل	 قابلة	 برامج	كمبيوتر	 الإنرتنت؛	 عرب	

اإمكانية	الو�ضول	اإىل	البيانات	وامل�ضتندات	وال�ضور	وتطبيقات	الربامج	من	خالل	مت�ضفح	الويب؛	برامج	كمبيوتر	قابلة	للتنزيل	

للو�ضول	اإىل	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر	البعيدة	وعر�ضها	والتحكم	فيها؛	من�ضورات	اإلكرتونية	قابلة	للتنزيل	يف	طبيعة	

مقالت	واأوراق	ومواد	تعليمية	يف	جمالت	الت�ضالت	والإنرتنت	والتدريب	والأعمال	واملبيعات	والت�ضويق؛	برجميات	للتحكم	يف	

اأ�ضباه	 الكمبيوتر؛	 باأجهزة	 امللحقة	 الطرفية	 الوحدات	 والت�ضالت؛	 الكمبيوتر	 واأجهزة	 املحمولة	 الأجهزة	 اإىل	 الو�ضول	

املو�ضالت؛	الدوائر	املتكاملة	�ضبه	املو�ضلة؛	رقاقات	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة؛	وحدات	التحكم	بالذاكرة	�ضبه	املو�ضلة؛	دوائر	الذاكرة	

املتكاملة	�ضبه	املو�ضلة؛	رقاقات	املعالج	�ضبه	املو�ضلة؛	معاجلات	�ضبه	مو�ضلة؛	اأجهزة	التحكم	الدقيقة؛	وحدات	التحكم	الدقيقة؛	

اأجهزة	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة؛	رقاقات	الدوائر	؛	رقاقات	الكمبيوتر؛	وحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(؛	

رقاقات	الكمبيوتر	ر�ضيك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية؛	رقاقات	الكمبيوتر	ووحدات	املعاجلة	املركزية	مع	تعليماتها؛	اأجهزة	

الكمبيوتر	ال�ضخ�ضية؛	اأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة؛	اأجهزة	الكمبيوتر	النقالة؛	اأجهزة	الكمبيوتر	التي	حتمل	باليد؛	امل�ضاعدات	

البطاريات	 الرقمية؛	 الكامريات	 الذكية؛	 الهواتف	 املحمولة؛	 الهواتف	 ال�ضخ�ضية؛	 الو�ضائط	 م�ضغالت	 ال�ضخ�ضية؛	 الرقمية	

الكمبيوتر	 �ضبكات	 اأجهزة	 الكمبيوتر؛	 والرتكيبات(؛	خوادم	 )الأجهزة	 الكمبيوتر	 ت�ضغيل	 البطاريات؛	حمطات	 �ضحن	 واأجهزة	

ال�ضلكية	 املودم	 اأجهزة	 واملحاور؛	 التوجيه	 واأجهزة	 الكمبيوتر	 �ضبكة	 ومفاتيح	 حمولت	 والال�ضلكية؛	 ال�ضلكية	 والت�ضالت	

والال�ضلكية	وبطاقات	واأجهزة	الت�ضالت؛	حامالت	اأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة	وحقائب	لأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة؛	اأجهزة	

اإطفاء	احلرائق؛	اأجهزة	الكمبيوتر	والربامج	الثابتة؛	تطبيقات	برامج	الكمبيوتر	القابلة	للتنزيل	امل�ضممة	لتنزيل	ونقل	ملفات	

الفيديو	وامللفات	ال�ضوتية	والأفالم	والربامج	التلفزيونية	التي	تدور	حول	ال�ضفر	والرتفيه	والأطفال	والرتفيه	العائلي	والدراما	

املالية	 والإدارة	 التجارية	 الأعمال	 جمال	 يف	 ل�ضتخدامها	 للتنزيل	 القابلة	 الكمبيوتر	 برامج	 واخليال؛	 واملغامرة	 واحلركة	

والتخطيط	املايل؛	برجميات	احلو�ضبة	ال�ضحابية	القابلة	للتنزيل	لن�ضر	الأجهزة	الفرتا�ضية	على	من�ضة	احلو�ضبة	ال�ضحابية	

البيانات	 واإدارة	 لتخزين	 للتنزيل	 قابلة	 �ضحابية	 برجميات	 ال�ضحابية؛	 احلو�ضبة	 من�ضة	 على	 الفرتا�ضية	 الأجهزة	 واإدارة	

املحو�ضبة	 املعلومات	 عن	 البحث	 يف	 م�ضتخدمة	 كمبيوتر	 برامج	 الإنرتنت؛	 واأمن	 البيانات	 قواعد	 اإىل	 والو�ضول	 الإلكرتونية	

وا�ضرتدادها	من	�ضبكات	املعلومات	العاملية	واأنظمة	ال�ضبكات	حول	ال�ضفر	والهوايات	واملقتنيات	واملزادات	واملنتجات؛	الأقرا�س	
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املدجمة؛	املو�ضيقى	الرقمية	)القابلة	للتنزيل	من	الإنرتنت(؛	اأجهزة	الت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية؛	م�ضاند	الفاأرة؛	�ضماعات	

لأجهزة	الهاتف	املحمول؛	اإك�ض�ضوارات	الهاتف	املحمول؛	الألعاب	القابلة	للتنزيل	وال�ضور	و	ال�ضور	املتحركة	والأفالم	واملو�ضيقى؛	

التلفزيون؛	 اأجهزة	 التلفزيوين؛	 البث	 معدات	 املتنقلة؛	 والتلفزيوين	 الإذاعي	 البث	 املراقبة؛	وحدات	 كامريات	 الإنذار؛	 اأنظمة	

الكامريات؛	كامريات	الفيديو؛	�ضماعات	الراأ�س؛	قطع	الأذن	الهاتفية؛	مكربات	ال�ضوت؛	اأجهزة	ومعدات	النظام	العاملي	لتحديد	

املواقع	)جي	بيه	ا�س(؛	برجميات	الكمبيوتر	وبرجميات	الألعاب	الإلكرتونية	واألعاب	الفيديو	القابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت؛	

تخزين	 برامج	 التحكم؛	 اأجهزة	 الت�ضفري؛	 فك	 اأجهزة	 الإلكرتونية؛	 واملعدات	 لالت�ضالت	 امل�ضممة	 ال�ضائل	 الكري�ضتال	 �ضا�ضات	

البيانات؛	النظارات	والنظارات	ال�ضم�ضية؛	الالفتات	الإلكرتونية؛	بطاقات	الئتمان	واخل�ضم	والنقد	وبطاقات	الهوية	امل�ضفرة	اأو	

املمغنطة؛	اآلت	ال�ضراف	الآيل	وموزعات	النقد؛	قارئات	الكتب	الإلكرتونية؛	خراطي�س	حرب	غري	معباأة	للطابعات	واآلت	الن�ضخ؛	

اللوحية؛	بطاقات	 الكمبيوتر	 اأجهزة	 للعد�ضات؛	 اأغطية	 بكامريات؛	 املزودة	 الأطفال	 اأجهزة	مراقبة	 الأطفال؛	 اأجهزة	مراقبة	

الفيديو	 لبث	مقاطع	 الكمبيوتر	 الفيديو؛	تطبيقات	 األعاب	 الذاكرة	لآلت	 الأبعاد؛	بطاقات	 نظارات	ثالثية	 امل�ضفرة؛	 الدخول	

الهواتف	 على	 املتعددة	 الو�ضائط	 والفيديو	وحمتوى	 ال�ضوتية	 املقاطع	 بث	 اأجل	 من	 للتنزيل	 قابلة	 برامج	 وال�ضور؛	 واملو�ضيقى	

املحمولة	والأجهزة	اللوحية	واأجهزة	الكمبيوتر	واأجهزة	التلفزيون؛	برامج	التطبيقات	امل�ضممة	لبث	املقاطع	ال�ضوتية	والفيديو	

برجميات	 التلفزيون؛	 واأجهزة	 الكمبيوتر	 واأجهزة	 اللوحية	 والأجهزة	 املحمولة	 الهواتف	 على	 املتعددة	 الو�ضائط	 وحمتوى	

برامج	 العاملية؛	 الت�ضالت	 و�ضبكات	 الإنرتنت	 عرب	 املتعددة	 الو�ضائط	 وحمتوى	 والب�ضرية	 ال�ضمعية	 املقاطع	 لبث	 خم�ض�ضة	

خم�ض�ضة	للبحث	عن	حمتوى	الو�ضائط	املتعددة	وتنظيمه	والتو�ضية	به؛	اأفالم	ال�ضور	املتحركة	والربامج	التلفزيونية	القابلة	

الر�ضوم	 للتنزيل؛	 القابلة	 التلفزيونية	 والربامج	 املتحركة	 ال�ضور	 اأفالم	 الطلب؛	 الفيديو	ح�ضب	 واملقدمة	عرب	خدمة	 للتنزيل	

املتحركة	والأفالم؛	اأجهزة	لت�ضفري	وفك	ت�ضفري	الإ�ضارات؛	اأجهزة	واأدوات	الت�ضالت	بالبيانات	والت�ضالت	بالأقمار	ال�ضناعية	

اأجهزة	 العر�س؛	 �ضا�ضات	 العاملية؛	 وال�ضبكة	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 مع	 للتوا�ضل	 وبرامج	 اأدوات	 والال�ضلكية؛	 ال�ضلكية	 والت�ضالت	

ال�ضوتية	 الفيديو	واملقاطع	 الفيديو	وبيانات	 الن�ضو�س	ومقاطع	 اإر�ضال	وا�ضتقبال	وعر�س	ومعاجلة	 الكمبيوتر	ل�ضتخدامها	يف	

والبيانات	ال�ضوتية	وال�ضور	الفوتوغرافية	وغريها	من	حمتوى	الو�ضائط	املتعددة؛	م�ضغالت	الو�ضائط	الرقمية؛	اأجهزة	العر�س؛	

اأجهزة	بث	الو�ضائط	الرقمية	الواردة	يف	الفئة)9(	...	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(
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)كريزيبريد	تكنولوجي	)هونغ	كونغ(	ليمتد	(		

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92103(	وبتاريخ:	)2019/9/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�ضرات	اجلغرافية	وتو�ضع	

والأدوات	 وال�ضينمائي	 الفوتوغرايف	 والت�ضوير	 والبحري	وال�ضتق�ضائي	 العلمي	 البحث	 واأدوات	 اأجهزة	 العالمة	على:	منتجات	

تو�ضيل	 واأدوات	 اأجهزة	 التعليم؛	 واأدوات	 احلياة	 واإنقاذ	 )الإ�ضراف(	 والفح�س	 الإ�ضارات	 وحتديد	 والقيا�س	 والوزن	 الب�ضرية	

الكهرباء	اأو	تبديلها	اأو	حتويلها	اأو	جتميعها	اأو	تنظيمها	اأو	التحكم	بها؛	اأجهزة	ت�ضجيل	اأو	نقل	اأو	اإعادة	اإنتاج	املقاطع	ال�ضوتية	اأو	

ال�ضور؛	ناقالت	البيانات	املغناطي�ضية	واأقرا�س	الت�ضجيل؛	اآليات	لالأجهزة	التي	تعمل	بقطع	النقود	النقدية؛	اآلت	ت�ضجيل	النقد	

عاملية	 كمبيوتر	 �ضبكة	 من	 تنزيلها	 التي	ميكن	 الكمبيوتر	 برامج	 احلا�ضوب؛	 واأجهزة	 البيانات	 معاجلة	 ومعدات	 احل�ضاب	 واآلت	

لأغرا�س	ن�ضر	املعلومات	و�ضياغة	كتالوجات	اإلكرتونية	للمنتجات	والرد	على	طلبات	املنتجات	واخلدمات	وتلبيتها	وتلبية	فر�س	

العمل	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	املحلية	والعاملية	لتوظيفها	يف	اإدارة	امل�ضتندات	والبحث	عن	وا�ضتعرا�س	وا�ضتالم	ونقل	الن�ضو�س	

وامل�ضتندات	الإلكرتونية	وال�ضور	واملعلومات	ال�ضمعية	والب�ضرية	واملعلومات	على	ال�ضبكات	املحلية	والبعيدة	و�ضبكات	الكمبيوتر	

العاملية	اأو	ال�ضبكات	الداخلية	اأو	اأدلة	املعلومات	املتوفرة	على	�ضبكات	الكمبيوتر	ول�ضتخدامها	يف	تطوير	الربجميات	وتدقيق	الت	

ات�س	تي	ام	ال	ول�ضتخدامها	اأي�ضًا	يف	تبادل	املعلومات	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	العاملية	وعلى	النرتنت	من	خالل	قاعدة	بيانات	

الكمبيوتر	ومن	خالل	النرتنت	ول�ضتخدامها	يف	اإدارة	الأعمال	واإدارة	عالقات	العمالء	واإدارة	املخزون	واإدارة	املبيعات	وتخطيط	

التجارة	 بيانات	 ومعاجلة	 البيانات	 ا�ضتخراج	 اأجل	 من	 الت�ضويق	 معلومات	 واإدارة	 والتجارية	 ال�ضخ�ضية	 املالية	 ال�ضوؤون	 واإدارة	
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التجارية؛	 والأعمال	 الإلكرتونية	 التجارة	 ذلك	يف	جمال	 وجميع	 البيانات،	 وتخ�ضي�س	 ال�ضرعة	 عالية	 ال�ضخمة	 الإلكرتونية	

برجميات	ملعاجلة	املدفوعات	الإلكرتونية	من	واإىل	الآخرين؛	برجميات	الت�ضديق؛	برجميات	حا�ضوبية	متوفرة	على	النرتنت	

اإلكرتونية	للمنتجات	والرد	على	طلبات	املنتجات	واخلدمات	وتلبيتها	وتلبية	فر�س	العمل	 لن�ضر	املعلومات	و�ضياغة	كتالوجات	

واملعلومات	 وال�ضور	 الإلكرتونية	 وامل�ضتندات	 الن�ضو�س	 ونقل	 وا�ضتالم	 وا�ضتعرا�س	 عن	 والبحث	 امل�ضتندات	 اإدارة	 يف	 لتوظيفها	

تبادل	 يف	 اأي�ضًا	 ول�ضتخدامها	 ال	 ام	 تي	 ات�س	 الت	 وتدقيق	 الربجميات	 تطوير	 يف	 ل�ضتخدامها	 واملعلومات	 والب�ضرية	 ال�ضمعية	

املعلومات	عرب	�ضبكات	الكمبيوتر	العاملية	وعلى	النرتنت	من	خالل	قاعدة	بيانات	الكمبيوتر	ومن	خالل	النرتنت	ول�ضتخدامها	

يف	اإدارة	الأعمال	واإدارة	عالقات	العمالء	واإدارة	املخزون	واإدارة	املبيعات	وتخطيط	واإدارة	ال�ضوؤون	املالية	ال�ضخ�ضية	والتجارية	

واإدارة	معلومات	الت�ضويق	من	اأجل	ا�ضتخراج	البيانات	ومعاجلة	بيانات	التجارة	الإلكرتونية	ال�ضخمة	عالية	ال�ضرعة	وتخ�ضي�س	

البيانات	وجميع	ذلك	يف	جمال	التجارة	الإلكرتونية	والأعمال	التجارية؛	الربجميات	احلا�ضوبية	املخ�ض�ضة	للرتفيه	التفاعلي	

واأداء	 كيفية	عر�س	 وترتيب	 اختيار	 والت�ضغيل	عن	طريق	 وال�ضتماع	 امل�ضاهدة	 بتخ�ضي�س	جتربة	 للم�ضتخدمني	 ت�ضمح	 والتي	

العنا�ضر	ال�ضمعية	والب�ضرية؛	ت�ضجيالت	�ضوتية	ومقاطع	ب�ضرية	وملفات	�ضمعية	وب�ضرية	قابلة	للتنزيل	حتتوي	على	برامج	

وحمتوى	ترفيهي	للو�ضائط	املتعددة؛	املن�ضورات	الإلكرتونية	عرب	الإنرتنت	)ميكن	تنزيلها	من	الإنرتنت	اأو	من	�ضبكة	الكمبيوتر	اأو	

قاعدة	بيانات	الكمبيوتر(؛	برامج	كمبيوتر	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	الو�ضول	اإىل	اأو	ال�ضتعرا�س	اأو	الن�ضر	

اأو	العر�س	اأو	و�ضع	العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	التعليق	على	اأو	الت�ضمني	اأو	الإر�ضال	اأو	

امل�ضاركة	اأو	البحث	اأو	توفري	التفاعل	مع	الو�ضائل	اللكرتونية؛	برامج	التطبيقات	لالإن�ضاء	اأو	التحرير	اأو	التحميل	اأو	التنزيل	اأو	

الو�ضول	اإىل	اأو	ال�ضتعرا�س	اأو	الن�ضر	اأو	العر�س	اأو	و�ضع	العالمات	اأو	التدوين	اأو	البث	اأو	الربط	اأو	التعليق	اأو	الإ�ضارة	اإىل	اأو	

التعليق	على	اأو	الت�ضمني	اأو	الإر�ضال	اأو	امل�ضاركة	اأو	البحث	اأو	توفري	التفاعل	مع	الو�ضائل	اللكرتونية؛	برجميات	املرا�ضلة	الفورية؛	

برجميات	م�ضاركة	امللفات؛	برجميات	الت�ضالت	لتبادل	البيانات	واملقاطع	ال�ضوتية	والفيديو	وال�ضور	والر�ضومات	عرب	الكمبيوتر	

وال�ضبكات	املتنقلة	والال�ضلكية	و�ضبكات	الت�ضالت؛	برجميات	حا�ضوبية	على	�ضكل	تطبيق	لالأجهزة	املحمولة	واأجهزة	الكمبيوتر؛	

ال�ضوتية	 واملقاطع	 والر�ضومات	 ال�ضور	 ملعاجلة	 الكمبيوتر	 برجميات	 املحمولة؛	 الأجهزة	 يف	 ل�ضتخدامها	 التطبيقات	 برامج	

والفيديو	والن�ضو�س؛	برامج	كمبيوتر	قابلة	للتنزيل	لت�ضهيل	النقل	الإلكرتوين	للمعلومات	والبيانات	وامل�ضتندات	وال�ضوت	وال�ضور	
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مع	 الويب	 اإىل	 امل�ضتندة	 والدورات	 امل�ضاركة	يف	الجتماعات	 للم�ضتخدمني	 تتيح	 للتنزيل	 قابلة	 برامج	كمبيوتر	 الإنرتنت؛	 عرب	

اإمكانية	الو�ضول	اإىل	البيانات	وامل�ضتندات	وال�ضور	وتطبيقات	الربامج	من	خالل	مت�ضفح	الويب؛	برامج	كمبيوتر	قابلة	للتنزيل	

للو�ضول	اإىل	اأجهزة	الكمبيوتر	و�ضبكات	الكمبيوتر	البعيدة	وعر�ضها	والتحكم	فيها؛	من�ضورات	اإلكرتونية	قابلة	للتنزيل	يف	طبيعة	

مقالت	واأوراق	ومواد	تعليمية	يف	جمالت	الت�ضالت	والإنرتنت	والتدريب	والأعمال	واملبيعات	والت�ضويق؛	برجميات	للتحكم	يف	

اأ�ضباه	 الكمبيوتر؛	 باأجهزة	 امللحقة	 الطرفية	 الوحدات	 والت�ضالت؛	 الكمبيوتر	 واأجهزة	 املحمولة	 الأجهزة	 اإىل	 الو�ضول	

املو�ضالت؛	الدوائر	املتكاملة	�ضبه	املو�ضلة؛	رقاقات	الذاكرة	�ضبه	املو�ضلة؛	وحدات	التحكم	بالذاكرة	�ضبه	املو�ضلة؛	دوائر	الذاكرة	

املتكاملة	�ضبه	املو�ضلة؛	رقاقات	املعالج	�ضبه	املو�ضلة؛	معاجلات	�ضبه	مو�ضلة؛	اأجهزة	التحكم	الدقيقة؛	وحدات	التحكم	الدقيقة؛	

اأجهزة	التحكم	الدقيقة	ذات	الطاقة	املنخف�ضة؛	رقاقات	الدوائر	؛	رقاقات	الكمبيوتر؛	وحدة	املعاجلة	املركزية	)�ضي	بيه	يو(؛	

رقاقات	الكمبيوتر	ر�ضيك-	يف	ووحدات	املعاجلة	املركزية؛	رقاقات	الكمبيوتر	ووحدات	املعاجلة	املركزية	مع	تعليماتها؛	اأجهزة	

الكمبيوتر	ال�ضخ�ضية؛	اأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة؛	اأجهزة	الكمبيوتر	النقالة؛	اأجهزة	الكمبيوتر	التي	حتمل	باليد؛	امل�ضاعدات	

البطاريات	 الرقمية؛	 الكامريات	 الذكية؛	 الهواتف	 املحمولة؛	 الهواتف	 ال�ضخ�ضية؛	 الو�ضائط	 م�ضغالت	 ال�ضخ�ضية؛	 الرقمية	

الكمبيوتر	 �ضبكات	 اأجهزة	 الكمبيوتر؛	 والرتكيبات(؛	خوادم	 )الأجهزة	 الكمبيوتر	 ت�ضغيل	 البطاريات؛	حمطات	 �ضحن	 واأجهزة	

ال�ضلكية	 املودم	 اأجهزة	 واملحاور؛	 التوجيه	 واأجهزة	 الكمبيوتر	 �ضبكة	 ومفاتيح	 حمولت	 والال�ضلكية؛	 ال�ضلكية	 والت�ضالت	

والال�ضلكية	وبطاقات	واأجهزة	الت�ضالت؛	حامالت	اأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة	وحقائب	لأجهزة	الكمبيوتر	املحمولة؛	اأجهزة	

اإطفاء	احلرائق؛	اأجهزة	الكمبيوتر	والربامج	الثابتة؛	تطبيقات	برامج	الكمبيوتر	القابلة	للتنزيل	امل�ضممة	لتنزيل	ونقل	ملفات	

الفيديو	وامللفات	ال�ضوتية	والأفالم	والربامج	التلفزيونية	التي	تدور	حول	ال�ضفر	والرتفيه	والأطفال	والرتفيه	العائلي	والدراما	

املالية	 والإدارة	 التجارية	 الأعمال	 جمال	 يف	 ل�ضتخدامها	 للتنزيل	 القابلة	 الكمبيوتر	 برامج	 واخليال؛	 واملغامرة	 واحلركة	

والتخطيط	املايل؛	برجميات	احلو�ضبة	ال�ضحابية	القابلة	للتنزيل	لن�ضر	الأجهزة	الفرتا�ضية	على	من�ضة	احلو�ضبة	ال�ضحابية	

البيانات	 واإدارة	 لتخزين	 للتنزيل	 قابلة	 �ضحابية	 برجميات	 ال�ضحابية؛	 احلو�ضبة	 من�ضة	 على	 الفرتا�ضية	 الأجهزة	 واإدارة	

املحو�ضبة	 املعلومات	 عن	 البحث	 يف	 م�ضتخدمة	 كمبيوتر	 برامج	 الإنرتنت؛	 واأمن	 البيانات	 قواعد	 اإىل	 والو�ضول	 الإلكرتونية	

وا�ضرتدادها	من	�ضبكات	املعلومات	العاملية	واأنظمة	ال�ضبكات	حول	ال�ضفر	والهوايات	واملقتنيات	واملزادات	واملنتجات؛	الأقرا�س	
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املدجمة؛	املو�ضيقى	الرقمية	)القابلة	للتنزيل	من	الإنرتنت(؛	اأجهزة	الت�ضالت	ال�ضلكية	والال�ضلكية؛	م�ضاند	الفاأرة؛	�ضماعات	

لأجهزة	الهاتف	املحمول؛	اإك�ض�ضوارات	الهاتف	املحمول؛	الألعاب	القابلة	للتنزيل	وال�ضور	و	ال�ضور	املتحركة	والأفالم	واملو�ضيقى؛	

التلفزيون؛	 اأجهزة	 التلفزيوين؛	 البث	 معدات	 املتنقلة؛	 والتلفزيوين	 الإذاعي	 البث	 املراقبة؛	وحدات	 كامريات	 الإنذار؛	 اأنظمة	

الكامريات؛	كامريات	الفيديو؛	�ضماعات	الراأ�س؛	قطع	الأذن	الهاتفية؛	مكربات	ال�ضوت؛	اأجهزة	ومعدات	النظام	العاملي	لتحديد	

املواقع	)جي	بيه	ا�س(؛	برجميات	الكمبيوتر	وبرجميات	الألعاب	الإلكرتونية	واألعاب	الفيديو	القابلة	للتنزيل	عرب	الإنرتنت؛	

تخزين	 برامج	 التحكم؛	 اأجهزة	 الت�ضفري؛	 فك	 اأجهزة	 الإلكرتونية؛	 واملعدات	 لالت�ضالت	 امل�ضممة	 ال�ضائل	 الكري�ضتال	 �ضا�ضات	

البيانات؛	النظارات	والنظارات	ال�ضم�ضية؛	الالفتات	الإلكرتونية؛	بطاقات	الئتمان	واخل�ضم	والنقد	وبطاقات	الهوية	امل�ضفرة	اأو	

املمغنطة؛	اآلت	ال�ضراف	الآيل	وموزعات	النقد؛	قارئات	الكتب	الإلكرتونية؛	خراطي�س	حرب	غري	معباأة	للطابعات	واآلت	الن�ضخ؛	

اللوحية؛	بطاقات	 الكمبيوتر	 اأجهزة	 للعد�ضات؛	 اأغطية	 بكامريات؛	 املزودة	 الأطفال	 اأجهزة	مراقبة	 الأطفال؛	 اأجهزة	مراقبة	

الفيديو	 لبث	مقاطع	 الكمبيوتر	 الفيديو؛	تطبيقات	 األعاب	 الذاكرة	لآلت	 الأبعاد؛	بطاقات	 نظارات	ثالثية	 امل�ضفرة؛	 الدخول	

الهواتف	 على	 املتعددة	 الو�ضائط	 والفيديو	وحمتوى	 ال�ضوتية	 املقاطع	 بث	 اأجل	 من	 للتنزيل	 قابلة	 برامج	 وال�ضور؛	 واملو�ضيقى	

املحمولة	والأجهزة	اللوحية	واأجهزة	الكمبيوتر	واأجهزة	التلفزيون؛	برامج	التطبيقات	امل�ضممة	لبث	املقاطع	ال�ضوتية	والفيديو	

برجميات	 التلفزيون؛	 واأجهزة	 الكمبيوتر	 واأجهزة	 اللوحية	 والأجهزة	 املحمولة	 الهواتف	 على	 املتعددة	 الو�ضائط	 وحمتوى	

برامج	 العاملية؛	 الت�ضالت	 و�ضبكات	 الإنرتنت	 عرب	 املتعددة	 الو�ضائط	 وحمتوى	 والب�ضرية	 ال�ضمعية	 املقاطع	 لبث	 خم�ض�ضة	

خم�ض�ضة	للبحث	عن	حمتوى	الو�ضائط	املتعددة	وتنظيمه	والتو�ضية	به؛	اأفالم	ال�ضور	املتحركة	والربامج	التلفزيونية	القابلة	

الر�ضوم	 للتنزيل؛	 القابلة	 التلفزيونية	 والربامج	 املتحركة	 ال�ضور	 اأفالم	 الطلب؛	 الفيديو	ح�ضب	 واملقدمة	عرب	خدمة	 للتنزيل	

املتحركة	والأفالم؛	اأجهزة	لت�ضفري	وفك	ت�ضفري	الإ�ضارات؛	اأجهزة	واأدوات	الت�ضالت	بالبيانات	والت�ضالت	بالأقمار	ال�ضناعية	

اأجهزة	 العر�س؛	 �ضا�ضات	 العاملية؛	 وال�ضبكة	 الكمبيوتر	 �ضبكات	 مع	 للتوا�ضل	 وبرامج	 اأدوات	 والال�ضلكية؛	 ال�ضلكية	 والت�ضالت	

ال�ضوتية	 الفيديو	واملقاطع	 الفيديو	وبيانات	 الن�ضو�س	ومقاطع	 اإر�ضال	وا�ضتقبال	وعر�س	ومعاجلة	 الكمبيوتر	ل�ضتخدامها	يف	

والبيانات	ال�ضوتية	وال�ضور	الفوتوغرافية	وغريها	من	حمتوى	الو�ضائط	املتعددة؛	م�ضغالت	الو�ضائط	الرقمية؛	اأجهزة	العر�س؛	

اأجهزة	بث	الو�ضائط	الرقمية	الواردة	يف	الفئة)9(	...	وامل�ضنفة	بالفئه	)9(

�ضفحة	4	تابع	طلب	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92103(


