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)م�ؤ�س�سة مر�سل املخاليف لال�سترياد(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95779( وبتاريخ: )2020/4/25م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
الف�اكه  احلية،  احلي�انات  اأخرى،  فئات  يف  ال�اردة  غري  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على:   العالمة 
واخل�سروات الطازجة، البذور والنباتات والزه�ر الطبيعية، امل�اد الغذائية اخلا�سة باحلي�انات، ال�سعري ، م�اد غذائية للحي�انات 
، بق�ل طازجة ، ت�ت ، ف�اكه طازجة ، طعام للطي�ر ، ثفل الف�ل ال�س�داين للحي�انات ، بذور حب�ب غري معاجلة ، ا�سجار خم�س�سة 
لعيد امليالد ، حم�سيات ، حب�ب كاكاو خام ، ج�ز الهند ، ج�ز الك�ال ، لب النارجيل، بي�س خم�سب للتفقي�س ، م�ستح�سرات لت�سمني 
احلي�انات ، زه�ر جمففة للتزيني ، زه�ر طبيعية ، غالل ) حب�ب ( غالل لال�ستهالك احلي�اين ، ليم�ن ، عد�س طازج ، ارز غري معالج 

، جذور �ساحلة لالكل ، �سم�سم ، قرع ، ق�سب �سكر ، خ�سروات طازجة ، القمح . . وامل�سنفة بالفئه )31(

)حممد مقبل اال�س�ل(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)94777( وبتاريخ: )2019/12/11م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
كهربائية،  اجرا�س  كهربائية،  م�سرتكات  كهربائية،  مفاتيح  كهربائية،  افيا�س  بطاريات،  ال�سم�سية،  الطاقة  ال�اح  على:  العالمة 
الت�زيع  ول�حات  والكهرومغناطي�سية  االلكرتونية  والقل�ب  الكهربائية  والبالكات  واملفاتيح  وال�سمعدانات  امل�سابيح  مقاب�س 
العايل  لل�سغط  الكهربائية  والكابالت  واال�سالك  ال�ايرات  ان�اع  وكافة  والت��سيالت  والفي�زات  والفرعية  الرئي�سية  الكهربائية 
واملنخف�س واملح�الت الكهربائية وحم�الت تيار الطاقة ال�سم�سية، وعدادات الطاقة واملاء واجلر�سات واالجهزة اخلا�سة بقيا�س 
التيار  عك�س  وادوات  الكهربائية  الفرعية  وال�سناديق  الكهربائية  ال�سحن  واجهزة  الهاتف  على  الرد  واجهزة  الكهربائية  التيار 
ومتديدات اال�سالك الكهربائية واملك�اة الكهربائية اخلا�سة باملالب�س وال�سمامات الكهربائية واالقفال الكهربائية اجرا�س انذار 
م�ستلزمات  منظمات،  كهربائية،  خازنات  التيار،  �سدة  ارتفاع  من  ال�قاية  واجهزة  التلف�نات  وا�سالك  الت�سغيل،  مفاتيح  كهربائية 
ل�حات   ،)  mccp-mcp الكهربائية)  الق�اطع  الطبل�نات،  ال�س�ت،  م�سغالت  ر�سيفرات،  تلفزي�نات،  �سا�سات،  ال�سم�سية،  الطاقة 
كليبات  كهرباء،  ل�سقات  كهربائي،  مفاتيح  علب  �سا�سة،  �سماعات  باب،  اجرا�س  �سماعات  منزلية،  اجرا�س  الكهربائي،  التيار  ت�زيع 
اجهزة  ال�سبكات،  ا�سالك  الد�سات،  ا�سالك  �سماعات،  �س�احن،  كامريات،  كهرباء،  قالب  �سكاكني  كهربائية،  م�ا�سري  كهرباء،  ا�سالك 

الكمبي�تر. . وامل�سنفة بالفئه )9(
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)م�ؤ�س�سة مر�سل املخاليف لال�سترياد(

  
وقد مت قب�ل الطلب برقم)95782( وبتاريخ: )2020/4/25م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على:  م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، م�اد حمية معدة لال�ستعمال الطبي واأغذية 
للر�سع واالأطفال وكبار ال�سن واملر�سى ، ل�سقات طبية وم�اد �سماد، م�اد ح�س� االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات 
الإبادة احل�سرات واحلي�انات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب، حفاظات ملر�سى �سل�س الب�ل حفاظات �سحية ن�سائية، �ساي 
للم�سابني بالرب� ، بل�سم لغايات طبية ، م�ستح�سرات اإ�ستحمام طبية ، �سكاكر لغايات طبية ، علكة لغايات طبية ، ل�سقات للجروح 
)ل��سن(  غ�س�الت   ، �سحية  �سراويل   ، للحي�س  �سراويل   ، ال�سخ�سي  لال�ستخدام  ماه�  بخالف  الكريهه  الروائح  مزيالت   ، الب�سيطة 
وال�سامب�  الطبي  ال�ساب�ن   ، فازلني طبي   ، ، مناديل ورقية م�سربة بغ�س�الت )ل��سن( �سيدالنيه، كرميات طبية  لغايات �سيدالنيه 

الطبي . . وامل�سنفة بالفئه )5(  

)�ساندي�سك األ األ �سي(

 
وت��سع  اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقان�ن  وفقًا  )2020/3/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95110(  الطلب  قب�ل  مت  وقد 
تتابعي  لناقل  وم�سية  م�سغالت   ، الفارغة  ال�م�سية  الذاكرة  بطاقات   ، للح�ا�سيب  االحتياطي  الن�سخ  م�سغالت  على:  العالمة 
م�سرتك )ي� ا�س بي( فارغ ، علب الأجهزة تخزين البيانات، م�سغالت االأقرا�س احلا�س�بية، العتاد والربجميات احلا�س�بية لتخزين 
البيانات، العتاد احلا�س�بي،الذاكرات احلا�س�بية، اأجهزة الذاكرة احلا�س�بية،عتاد ال�سبكات احلا�س�بية، االأجهزة الطرفية امللحقة 
باحلا�س�ب، الربجميات احلا�س�بية التي تتيح ا�سرتجاع البيانات، الربجميات احلا�س�بية، كبالت البيانات، برجميات �سغط البيانات، 
مهايئات  الت�سفري،  برجميات  االإلكرتونية،  االإلكرتونية،الذاكرات  الدارات  بطاقات  للتنزيل،  القابلة  املحم�لة  االأجهزة  تطبيقات 
البطاقات ال�م�سية،قارئات البطاقات ال�م�سية، بطاقات الذاكرة ال�م�سية، م�سغالت الذاكرة ال�م�سية، الذاكرة ال�م�سية، م�سغالت 
القر�س ال�سلب، رقائق الدارات املتكاملة، حامالت البيانات واأقرا�س الت�سجيل املغناطي�سية، علب بطاقات الذاكرة، بطاقات الذاكرة، 
األعاب الفيدي�، اأجهزة الذاكرة ال�م�سية املحم�لة، م�سغالت امل��سيقى املحم�لة، كابالت التيار الكهربائي،  بطاقات الذاكرة الآالت 
م�سغالت  البيانات،  تخزين  اأجهزة  واإدارة  لت�سغيل  الربجميات  امل��س�لة،  �سبه  الذاكرة  اأجهزة  االآمنة،  الرقمية  الذاكرة  بطاقات 

احلالة ال�سلبة،امل�سغالت ال�م�سية للناقل التتابعي امل�سرتك )ي� ا�س بي(، رقاقات الدارات املتكاملة.. وامل�سنفة بالفئه )9(
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)حميد علي عبده مر�سد(  

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95289( وبتاريخ: )2020/3/22م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: الت�نة ، اللح�م واالأ�سماك وحل�م الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، ف�اكه وخ�سروات حمف�ظة وجمففة ومطه�ة، 
هالم )جيلي( ومربيات وف�اكه مطب�خة بال�سكر، البي�س ،واللنب ومنتجات االألبان واالجبان، الزي�ت والده�ن املعدة لالأكل،االأغذية 
املحف�ظة واملخلالت، زيت ال�سم�سم ، زي�ت طبخ ، �سردين ، زبدة ، جمربي ، �سلطات خ�سار ، مت�ر ، دهن ج�ز الهند ، بي�س حلزون ، 
ف�اكة مثلجة ، �سلطات ف�اكة ، ف�اكة معلبة ، حم�س ، مربيات ، �سمن نباتي ، حل�م معلبة ، زيت�ن حمف�ظ ، ف�ل �س�داين ، خملالت 
، زيت نخيل للطعام ، بي�س م�سح�ق ، لب الف�اكة ، زبيب ، زيت زيت�ن ، رقائق بطاطا ، هالم جيلي ف�اكه ، معج�ن بندورة ، معج�ن 

طماطم ، احلليب ، الزبادي ، الق�سطة .. وامل�سنفة بالفئه )29(  

)ه�اوي تكن�ل�جيز ك�.، ليمتد(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)95210( وبتاريخ: )2020/3/11م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على:  اأجهزة االإ�ستقبال الكيبل؛ �سا�سات عر�س م�سطحة ومرنة الأجهزة الكمبي�تر؛ اأجهزة كمبي�تر خفيفة ال�زن خم�س�سة 
اأجهزة  فيدي�؛  كامريات  الل�حية؛  الكمبي�تر  اأجهزة  ميكروف�نات؛  للتنزيل؛  قابلة  كمبي�تر  برامج  مركزي؛  مبزود  اإت�سال  الإن�ساء 
من�سات  ال�س�ت؛  ملكربات  حاويات  رقمية؛  �س�ر  اإطارات  جم�هرات؛  �سكل  على  ات�ساالت  اأجهزة  مرئية؛  �س�ر  طابعات  ال�س�ت؛  نقل 
برامج الكمبي�تر، م�سجلة اأو قابلة للتنزيل؛ ق�امي�س اإلكرتونية حمم�لة باليد؛ خ�امت ذكية؛ �ساعات ذكية؛ ه�اتف ذكية؛ �سا�سات 
بطاريات  مل�س؛  �سا�سات  املحم�لة؛  ال��سائط  م�سغالت  حمم�لة؛  كمبي�تر  اأجهزة  الذكية؛  لله�اتف  اأغلفة  الذكية؛  لله�اتف  واقية 
كهربائية؛وحدات املعاجلة املركزية للكمبي�تر)املعاجلات(؛ تطبيقات قابلة للتحميل لله�اتف املحم�لة؛ �سماعات الراأ�س؛ م�سرعات 
وحدة معاجلة الر�س�ميات؛ برامج ت�سغيل الكمبي�تر، امل�سجلة؛ �سماعات االأذن؛ م�سجل فيدي� رقمي للمركبات؛ برجميات كمبي�تر، 
االفرتا�سي؛  ال�اقع  اأجهزة  فيدي�؛  �سا�سات  م�سطحة؛  عر�س  �سا�سات  للتحميل؛  قابلة  حا�س�ب،  برامج  كمبي�تر؛  �سا�سات  م�سجلة؛ 
بالزما؛  عر�س  �سا�سات  ال�س�ت؛  مكربات  اإلكرتونية؛  رقمية  �سا�سات  االإت�ساالت؛  �سبكات  اأجهزة  املع�سم؛  على  تربط  ذكية  ه�اتف 
الذكية؛  لله�اتف  اأغطية  ؛  )ف�ت�غرافية(  كامريات  فل�رية؛  �سا�سات  م�سجلة؛  كمبي�تر،  برامج  ؛   )LCD( بالزما  عر�س  �سا�سات 
اأجهزة  اأجهزة كمبي�تر �سغرية حمم�لة؛  نظارات ذكية؛  للتحميل(؛  قابلة  برامج كمبي�تر )برجميات  اإلكرتونية؛  ي�ميات  اأجهزة 
�سا�سات  �سا�سات عر�س بالزما )LCD( مع  لالإرتداء؛  اأجهزة كمبي�تر قابلة  لالإرتداء؛  اأجهزة تعقب قابلة  للمركبات؛  التلفزي�ن 
كبرية؛ اأجهزة تلفزي�ن؛ اأجهزة االإت�سال الداخلي؛ اأجهزة امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي)PDAs(. . وامل�سنفة بالفئه )9( مع املطالبة 

بحق اال�سبقية : رقم اال�سبقية:  40983736  تاريخ اال�سبقية:  2019/9/11  بلد اال�سبقية:  ال�سني 
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)حميد علي عبده مر�سد( 

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)95295( وبتاريخ: )2020/3/22م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: النب ،ال�ساي ،الكاكاو ، ال�سكر ، االرز ، النب ال�سناعي ، الدقيق ورقائق احلب�ب ، البفك ، املكرونة ، ال�سعريية ، الب�سك�يت 
، الكيك ، احلل�يات ، احلل�يات املثلجة ، احلل�يات الطحينية ، حل�ى الكراميل ، م�ستح�سرات احلل�يات ، كرمي  ، الكعك  ، الفطائر 
، الع�سل  ، العلكة ، اخلمرية ، ع�سل النحل  ، اللبان  ، املاي�نيز  ، الكات�سب  ، الفلفل  ، ال�سطه  ، ال�سك�التة ، اخلمرية  كراميل، املحلبية 
اال�س�د ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، الت�ابل ، ال�سل�سة ، رقائق ال�س�فان ، �سميد ، ن�ساء الطعام ، املك�سرات املعاجلة �سناعيا ، 

املك�سرات اململحة وغري اململحة ، الكا�سرتد ، االي�سكرمي ، الثلج . . وامل�سنفة بالفئه )30(  

)ه�اوي تكن�ل�جيز ك�.، ليمتد(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)95259( وبتاريخ: )2020/3/14م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على:  �سا�سات عر�س ل�حية م�سطحة؛ �سا�سات فيدي�؛ �سماعات ال�اقع االفرتا�سي؛ كامريات )ت�س�ير ف�ت�غرايف(؛ جرابات 
لله�اتف الذكية؛ مفكرات اإلكرتونية؛ برامج حا�س�ب )برجميات قابلة للتنزيل(؛ وحدات معاجلة مركزية حا�س�بية )معاجلات(؛ 
تطبيقات برجميات ه�اتف حمم�لة قابلة للتنزيل؛ �سماعات راأ�س؛ م�سرعات ال�س�ر )اجلرافيك(؛ برامج ت�سغيل احلا�س�ب، م�سجلة؛ 
حمم�لة؛  و�سائط  م�سغالت  �سخ�سية؛  ح�ا�سيب  الذكية؛  لله�اتف  اأغطية  الذكية؛  لله�اتف  جمهزة  واقية  اأغلفة  ذكية؛  ه�اتف 
�سا�سات تعمل باللم�س؛ بطاريات كهربائية؛ �سماعات االأذن؛ م�سجل فيدي� رقمي للمركبات؛ برجميات حا�س�بية، م�سجلة؛ �سا�سات 
لالرتداء؛  القابلة  الن�ساط  متتبعات  للمركبات؛  تلفزي�نية  اأجهزة  دفرتية؛  ح�ا�سيب  للتنزيل؛  قابلة  حا�س�ب،  برامج  حا�س�ب؛ 
ح�ا�سيب قابلة لالرتداء؛ �سا�سات العر�س البل�رية ال�سائلة )LCD( ذات احلجم الكبري؛ اأجهزة تلفزي�نية؛ ه�اتف ذكية تثبت 
�سائلة  �سا�سات عر�س بل�رية  �سائلة؛ نظارات ذكية؛  �سا�سات بل�رية  اإلكرتونية؛ مكربات �س�ت؛  �سا�سات عر�س رقمية  املع�سم؛  على 
م�ساعدات  الداخلية؛  االت�سال  اأجهزة  فل�رية؛  متاألقة  �سا�سات  م�سجلة؛  حا�س�بية،  برامج  �سبكات؛  ات�ساالت  اأجهزة  )LCD(؛ 
عمالء  ح�ا�سيب  للح�ا�سيب؛  م�سطحة  ل�حية  عر�س  �سا�سات  ال�سحنة؛  وت�زيع  ا�ستقبال  اأجهزة  )PDAs(؛  �سخ�سية  رقمية 
اإر�سال  خفيفة للعر�س؛ تطبيقات برجميات حا�س�بية، قابلة للتنزيل؛ مكربات �س�ت؛ ح�ا�سيب ل�حية؛ كامريات ت�سجيل؛ اأجهزة 
�س�ت؛ طابعات �س�ر فيدي�؛ اأجهزة ات�ساالت عن بعد يف �سكل حلي؛ اإطارات �س�ر رقمية؛ علب ملكربات ال�س�ت؛ جمم�عات برجميات 
حا�س�بية، م�سجلة اأو قابلة للتنزيل؛ ق�امي�س اإلكرتونية حمم�لة باليد؛ خ�امت ذكية؛ �ساعات يد ذكية. . وامل�سنفة بالفئه )9( مع 

بلد اال�سبقية:  ال�سني  املطالبة بحق اال�سبقية : رقم اال�سبقية:  41316399  تاريخ اال�سبقية:  2019/9/26  
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)عبدالفتاح ا�سماعيل ابراهيم دبا�س ) م�ؤ�س�سة عبدالفتاح دبا�س لال�سترياد ((  

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95832( وبتاريخ: )2020/4/29م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: اآنية لل�سرب ، ك�ؤو�س �سرب ، اواين خزفية ، معالق ، مقايل ، �سناديق نفايات ، ال�اح كي ، قرب ، اطقم م�سروبات ، علب 
طعام ، ق�الب )اواين مطبخ( ، اوعية ، مكاب�س ث�م ، مكاوي بناطيل ، ق�ارير تربيد ، خالطات ، اطقم بهارات ، مر�سات ، �سلك جلي 
للتنظيف، قدور طهي ، اوعية معزولة ، �سالل لال�ستخدام املنزيل ، طناجر �سغط غري كهربائية ، اواين ، مالعق ، اأوعية عزل حراري 
للم�سروبات ، خالطات غري كهربائية لالغرا�س املنزلية ، ق�ارير ، �سالل خبز منزلية ، مكان�س ، فرا�سي ، ق�الب كيك ، �سخانات ، 
، ادوات  ، اواين فخارية  ، اواين طهي غري كهربائية ، اغطية لل�سح�ن  ، اباريق قه�ة غري كهربائية ، ق�الب للطهي  مالقط غ�سيل 

�سقاية. وامل�سنفة بالفئه )21(

)ه�اوي تكن�ل�جيز ك�.، ليمتد( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95260( وبتاريخ: )2020/3/14م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
خدمات  �سبكات؛  ت�سغيل  نظام  ل�سندات  برجميات  تط�ير  اإلكرتونية؛  بيانات  الأر�سفة  اإلكرتونية  تخزين  خدمات  على:   العالمة 
اختبار �سه�لة ا�ستخدام م�اقع اإلكرتونية؛ ت�سميم اأنظمة ح�ا�سيب؛ حت�يل بيانات اأو وثائق من و�سائط فيزيائية اإىل اإلكرتونية؛ 
ا�ست�سارات برجميات  اإلكرتونية لالآخرين؛ حت�يل بيانات لربامج وبيانات حا�س�بية )لي�س حت�يل فيزيائي(؛  بناء و�سيانة م�اقع 
تقنية  عن  معل�مات  ت�فري  اإلكرتونية؛  بيانات  تخزين  حا�س�ب؛  برجميات  ت�سميم  )IT(؛  املعل�مات  تقنية  ا�ست�سارات  حا�س�بية؛ 
اإلكرتوين؛ ا�ست�سارات يف ت�سميم وتط�ير مك�نات ح�ا�سيب؛ برجميات يف �سكل خدمة )SaaS(؛  احلا�س�ب والربجمة خالل م�قع 
ح��سبة �سحابية؛ ا�ست�سارات تقنية احل�ا�سيب؛ تط�ير برجميات يف اإطار عمل ن�سر الربجميات؛ من�سة يف �سكل خدمة )PaaS(؛ 
مب�ساعدة  ر�س�مات  ت�سميم  ح�ا�سيب؛  برجميات  و�سيانة  حتديث  بيانات؛  معاجلة  برامج  كتابة  بيانات؛  قاعدة  وتط�ير  ت�سميم 
احلا�س�ب؛ بناء، وت�سميم و�سيانة م�اقع اإلكرتونية؛ ت�سميم وتط�ير �سبكات ح�ا�سيب ال�سلكية؛ حت�يل بيانات ملعل�مات اإلكرتونية؛ 
لربجميات  وتط�ير  بحث  ت�سغيل؛  واأنظمة  اأقرا�س  حمركات  برجميات  تط�ير  االفرتا�سي؛  ال�اقع  برجميات  وتط�ير  ت�سميم 
حا�س�بية؛  اأنظمة  تكامل  خدمات  حا�س�بية؛  برجميات  وت�سليح  و�سيانة  تركيب،  بيانات؛  ق�اعد  تط�ير  خدمات  حا�س�بية؛ 
تاأجري  لالآخرين؛  حا�س�بية  برجميات  ت�سميم  ت�فري  حا�س�بية؛  برجميات  و�سيانة  تركيب  حا�س�بية؛  برجميات  وتط�ير  ت�سميم 
خ�ادم اإنرتنت؛ �سيانة وحتديث برجميات حا�س�بية؛ خدمات اختبار اأمان منتج؛ البحث والتط�ير العلمي؛ ت�سميم اأجهزة واأجزاء 
االت�ساالت عن بعد؛ ت�سميم وتط�ير منتجات ال��سائط املتعددة؛ برجمة احل�ا�سيب؛ ا�ست�سارات تقنية االت�ساالت عن بعد؛ خدمات 
ا�ست�سارية يف جمال تط�ير وحت�سني ج�دة الربجميات؛ كتابة وحتديث برجميات حا�س�بية. . وامل�سنفة بالفئه )42( مع املطالبة 

بحق اال�سبقية: رقم اال�سبقية:  41324387  تاريخ اال�سبقية:  2019/9/26  بلد اال�سبقية:  ال�سني 
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)احمد حممد قائد احلبابي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95841( وبتاريخ: )2020/4/28م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: التبغ ، ال�سجائر ،ادوات املدخنني ، اع�اد الثقاب ، ال�العات ،الفالتر ، اله حتميل يف اجليب لل�سجائر ، جميع الل�ازم 
املتعلقة بال�سجائر ، ال�سجائر ، البتغ اخلام وامل�سنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )لي�س لغايات طبية( ، ال�سيجار ، �سيجار رفيع ، 
والعات ، اع�اد ثقاب ، ادوات املدخنني ، ورق ال�سجائر ، انابيب ال�سجائر ، فالتر لل�سجائر ، اجهزة حتمل يف اجليب للف ال�سجائر 
، االت حتمل باليد حلقن التبغ يف االنابيب ال�رقية ، ال�سجائر االلكرتونية ، �س�ائل لل�سجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات 
ت�سخينة ، اجهزة الكرتونية واجزائها لغايات ت�سخني ال�سجائر او التبغ ، ال�سي�س ، فحم ال�سي�س ، مع�سالت ، ادوات املدخنني ، نكهات 

للتبغ ، مناف�س ، اوعية التبغ و�سناديق لرتطيب التبغ .. وامل�سنفة بالفئه )34(  

)ه�اوي تكن�ل�جيز ك�.، ليمتد( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95264( وبتاريخ: )2020/3/14م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
لله�اتف  جرابات  فيدي�؛  �سا�سات  امل�سطحة؛  الل�حات  �سا�سات  للتنزيل؛  قابلة  ح�ا�سيب،  برامج  ح�ا�سيب؛  �سا�سات  على:   العالمة 
الذكية؛ مفكرات اإلكرتونية؛ برامج حا�س�ب )برجميات قابلة للتنزيل(؛ وحدات معاجلة مركزية حا�س�بية )معاجلات(؛ تطبيقات 
برجميات ه�اتف حمم�لة قابلة للتنزيل؛ اأجهزة االت�سال الداخلية؛ م�ساعدات رقمية �سخ�سية )PDAs(؛ طابعات �س�ر فيدي�؛ 
اأو قابلة  اإطارات �س�ر رقمية؛ علب ملكربات ال�س�ت؛ من�سات برجميات حا�س�بية، م�سجلة  اأجهزة ات�ساالت عن بعد يف �سكل حلي؛ 
للتنزيل؛ ق�امي�س اإلكرتونية حمم�لة باليد؛ خ�امت ذكية؛ برامج حا�س�بية، م�سجلة؛ اأجهزة اإر�سال �س�ت؛ متتبعات الن�ساط القابلة 
ه�اتف  تلفزي�نية؛  اأجهزة  الكبري؛  احلجم  ذات   )LCD( ال�سائلة  البل�رية  العر�س  �سا�سات  لالرتداء؛  قابلة  ح�ا�سيب  لالرتداء؛ 
ذكية تثبت على املع�سم؛ اأجهزة ات�ساالت �سبكات؛ �سا�سات عر�س رقمية اإلكرتونية؛ مكربات �س�ت؛ �سا�سات بل�رية �سائلة؛ �سا�سات 
مرنة  م�سطحة  ل�حية  عر�س  �سا�سات  ال�سحنة؛  وت�زيع  ا�ستقبال  اأجهزة  فل�رية؛  متاألقة  �سا�سات  )LCD(؛  �سائلة  بل�رية  عر�س 
ل�حية؛  ح�ا�سيب  �س�ت؛  مكربات  للتنزيل؛  قابلة  حا�س�بية،  برجميات  تطبيقات  للعر�س؛  خفيفة  عمالء  ح�ا�سيب  للح�ا�سيب؛ 
كامريات ت�سجيل؛ ه�اتف ذكية؛ م�سرعات �س�ر )جرافيك(؛ برامج ت�سغيل احلا�س�ب، م�سجلة؛ �سماعات ال�اقع االفرتا�سي؛ كامريات 
)ت�س�ير ف�ت�غرايف(؛ نظارات ذكية؛ ح�ا�سيب دفرتية؛ اأجهزة تلفزي�نية للمركبات؛ اأغلفة واقية جمهزة لله�اتف الذكية؛ اأغطية 
لله�اتف الذكية؛ ح�ا�سيب �سخ�سية؛ م�سغالت و�سائط حمم�لة؛ �سا�سات تعمل باللم�س؛ بطاريات كهربية؛ �سماعات االأذن؛ م�سجل 
املطالبة بحق  بالفئه )9( مع  وامل�سنفة   . �ساعات يد ذكية؛ ه�اتف ذكية.  للمركبات؛ برجميات حا�س�بية، م�سجلة؛  فيدي� رقمي 

اال�سبقية : رقم اال�سبقية:  41327402  تاريخ اال�سبقية:  2019/9/26  بلد اال�سبقية:  ال�سني 
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)حممد احمد يحيى الغربي(  

وت��سع  اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقان�ن  وفقًا  )2020/5/3م(.  وبتاريخ:  برقم)95889(  الطلب  قب�ل  مت  وقد 
واالأجهزة  وال�سينمائي  الف�ت�غرايف  الت�س�ير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحة  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العالمة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات ال�زن والقيا�س واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( االنقاذ والتعليم ، اجهزة واأدوات ال��سل او فتح او حت�يل 
او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة لت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�س�ت او ال�س�ر ، حاالت بيانات مغناطي�سية 
، اقرا�س ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات واأجهزة احل�ا�سب 

ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اطفاء احلرائق وال�اح الطاقة ال�سم�سية وم�ستلزماتها ، البطاريات. وامل�سنفة بالفئه )9(

)ه�اوي تكن�ل�جيز ك�.، ليمتد( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95270( وبتاريخ: )2020/3/14م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على:  خدمات اختبار اأمان منتج؛ ا�ست�سارات تقنية االت�ساالت عن بعد؛ البحث والتط�ير العلمي؛ ت�سميم اأجهزة واأجزاء 
اأنظمة  املتعددة؛ برجمة احل�ا�سيب؛ ت�سميم برجميات حا�س�ب؛ ت�سميم  ال��سائط  االت�ساالت عن بعد؛ ت�سميم وتط�ير منتجات 
بيانات  اإلكرتونية لالآخرين؛ حت�يل  اإلكرتونية؛ بناء و�سيانة م�اقع  اإىل  اأو وثائق من و�سائط فيزيائية  بيانات  ح�ا�سيب؛ حت�يل 
لربامج وبيانات حا�س�بية )لي�س حت�يل فيزيائي(؛ ا�ست�سارات برجميات حا�س�بية؛ ا�ست�سارات تقنية املعل�مات )IT(؛ تخزين بيانات 
اإلكرتونية؛ ت�فري معل�مات عن تقنية احلا�س�ب والربجمة خالل م�قع اإلكرتوين؛ ا�ست�سارات يف ت�سميم وتط�ير مك�نات ح�ا�سيب؛ 
برجميات يف �سكل خدمة )SaaS(؛ ح��سبة �سحابية؛ ا�ست�سارات تقنية احل�ا�سيب؛ تط�ير برجميات يف اإطار عمل ن�سر الربجميات؛ 
من�سة يف �سكل خدمة )PaaS(؛ ت�سميم وتط�ير قاعدة بيانات؛ كتابة برامج معاجلة بيانات؛ حتديث و�سيانة برجميات ح�ا�سيب؛ 
ت�سميم ر�س�مات مب�ساعدة احلا�س�ب؛ بناء، وت�سميم و�سيانة م�اقع اإلكرتونية؛ ت�سميم وتط�ير �سبكات ح�ا�سيب ال�سلكية؛ حت�يل 
ت�سغيل؛  واأنظمة  اأقرا�س  حمركات  برجميات  تط�ير  االفرتا�سي؛  ال�اقع  برجميات  وتط�ير  ت�سميم  اإلكرتونية؛  ملعل�مات  بيانات 
بحث وتط�ير لربجميات حا�س�بية؛ خدمات تط�ير ق�اعد بيانات؛ �سيانة وحتديث برجميات حا�س�بية؛ تنزيل، و�سيانة وت�سليح 
برجميات حا�س�بية؛ خدمات تكامل اأنظمة حا�س�بية؛ ت�سميم وتط�ير برجميات حا�س�بية؛ تنزيل و�سيانة برجميات حا�س�بية؛ 
ت�فري ت�سميم برجميات حا�س�بية لالآخرين؛ تاأجري خ�ادم اإنرتنت؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال تط�ير وحت�سني ج�دة الربجميات؛ 
كتابة وحتديث برجميات حا�س�بية؛ خدمات اختبار �سه�لة ا�ستخدام م�اقع اإلكرتونية؛ خدمات تخزين اإلكرتونية حلفظ بيانات 
رقم   : اال�سبقية  بحق  املطالبة  مع   )42( بالفئه  وامل�سنفة   . �سبكات.  ت�سغيل  لنظام  اأمنية  جل�انب  برجميات  تط�ير  اإلكرتونية؛ 

اال�سبقية:  41331230  تاريخ اال�سبقية:  2019/9/26  بلد اال�سبقية:  ال�سني   
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)ا�سماعيل علي نا�سر ال�سري(

  
وقد مت قب�ل الطلب برقم)95350( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
حالقة،  اأدوات   ، بي�ساء  اأ�سلحة   ، واملالعق(  وال�سكاكني  �ك  )ال�سُّ قطع  اأدوات   ، باليد(  )ُتدار  يدوية  واأدوات  عدد  على:  العالمة 
ماكينات حالقة كهربائية او غري كهربائية، �سفرات ماكينات احلالقة، مق�سات �سعر اللحى، م�ساحذ جلدية، مكاوي نار، مق�سات �سعر 
لالإ�ستعمال ال�سخ�سي )كهربائية وغري كهربائية(، علب اأدوات احلالقة، ف�ؤو�س، اأدوات نق�س )عدد يدوية(، اأدوات للمائدة منا�سري 
ق��سية ، عتالت، مالقط لتجعيد ال�سعر، مكاوي �سعر، اأدوات يدوية لتجعيد ال�سعر، قطاعات، عدد يدوية تدار باليد، مر�سات زراعيه 
يدويه، فرامات ، وطباعات كيك ، حفارات خنادق )عدد يدوية، جمفف ال�سعر ، مطارق، كيبات، ال�سرم )جمزات ع�سب)،فتاحات علب 
ازاميل، معاول قطع، مغارف �سباكة، مناجل، كما�سات م�سامري، حفارات، مدقات، جمارف، ممددات   ، غري كهربائية،هراوات، مثاقب 
مغارف  لل�سيارات،  باليد  تدار  رافعات  يدوية(،  )عدد  احل�سرية  املبيدات  بخاخات  يدوية،  م�سخات  )عدد(،  مبارد  يدوية(،  )عدد 

)عدد يدوية(، مد�سرة م�سامري، اأدوات لقطع االأنابيب.. وامل�سنفة بالفئه )8(

)عبد اهلل ع��س عبدربه النقيب(  

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95536( وبتاريخ: )2020/3/28م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،االأرز ،التابي�كا ،ال�ساج� ،النب اال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من احلب�ب 
،اخلبز ،الب�سك�يت ،الفطائر ،ال�س�ك�الته ،احلل�يات ،احلل�يات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل االأ�س�د، اخلمرية، 
ُف�سار  ذرة،  رقائق   ، علكة   ، )حل�ى(  كراميل  ال�سعريية،  البفك،  الثلج،  ،املكرونة،  ،ال�سل�سة  ،الت�ابل  البهارات  ،اخلل،  ،اخلردل  امللح 
)حب الذرة(، رقائق �س�فان، ، كت�ساب، ماي�نيز، ، دب�س للطعام، معجنات، زعفران )ت�ابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، دقيق 
ال�سعري، حل�ى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلب�ب، رقائق )منتجات احلب�ب(، كاري )بهار(، (، ك�سرتد، دب�س ال�سكر، ذرة مطح�نة، ن�سا، 
ال�سكرمي، �س�كالته خام، �سطة، خليط كيك ، الب�ظه ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �سكاكر ، ال�يفر ، م�سروبات ا�سا�سها �س�كالته، ب�سك�يت 
رقيق ه�س ، منتجات مغطى بال�س�كالتة ، نعنع ، �س�كالتة �سائل ، مليم ف�اكi ، فانيال ) منكهة(، جل�ك�ز للطعام ، يان�س�ن جنمي ، 

مهلبية .. وامل�سنفة بالفئه )30( 
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)ا�سماعيل علي نا�سر ال�سري( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95355( وبتاريخ: )2020/3/23م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: م�اد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين ، اأ�سفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية قابلة للنقل ، 
)جم�سمات( غري معدنية، اال�سمنت ،واجلب�س ،والبالط ،والبلك )ط�ب(، م�ا�سري غري معدنية ، وخزانات غري معدنية ،رخام، واخ�ساب 
وابلكا�س، انابيب ، و�سالت انابيب، ومنتجات امل�ا�سري، والت��سيالت ، �سرياميك، بالط، ورخام، �سفائح لل�سق�ف واأ�سقف وال�اح غري 
معدنية وال�اح خ�سب من�س�ر وف�سيف�ساء للبناء وخ�سب قابل للت�سكيل وخ�سب ن�سف م�سغ�ل، م�ا�سري غري معدنية ملجاري الت�سريف، 
غري  األ���اح  قطران،  معدين،  غري  بالط  املباين،  جل��دران  معدنية  غري  تغليف  م�اد  معدنية،  غري  ماء  م�ا�سري  املباين،  لن�افذ  زجاج 
معدنية، اأعمدة غري معدنية، �سياجات غري معدنية، ف�سيف�ساء للبناء، زجاج عازل )للمباين(، جماري ت�سريف غري معدنية، ب�ابات 
غري معدنية، �سقاالت غري معدنية للبناء، ق�الب غري معدنية لل�سباكة، م�اد اإن�ساء غري معدنية، طالءات )م�اد بناء(، اأ�سقف غري 

معدنية.. وامل�سنفة بالفئه )19(

)�سركة ثري ام ك�مبني(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)95100( وبتاريخ: )2020/3/10م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العالمة على: ورق مالحظات قرطا�سية يحت�ي على م�اد ال�سقة على جانب واحد لتثبيتها على االأ�سطح، عالمات الفهر�سة وعالمات 
للملفات وعالمات قرطا�سية وورق مل�ساند الر�سامني و�سّنادات تثبيت مل�ساند الر�سامني وم�ؤ�سرات لل�سفحات حتت�ي على م�اد ال�سقة 
العالمات،  اأ�سرطة و�سع  املكتبي،  اأو لال�ستخدام  للقرطا�سية  اأ�سرطة ال�سقة  االأ�سطح،  لتثبيتها على  ال�سفحة  على جانب واحد من 
عالمات �سريطية ال�سقة، م�ساند الر�سامني، ل�حات العر�س والر�سائل، األ�اح كتابة واأ�سطح كتابة جافة قابلة للمح�، حامالت ل�رق 
مالحظات القرطا�سية، م�زعات ل�رق مالحظات القرطا�سية، مفكرات مكتبية، اأقالم الروؤو�س الدوارة واأقالم حتديد حتت�ي على 
عالمات �سريطية ال�سقة، جي�ب ورقية مزودة مب�اد ال�سقة لتثبيتها على االأ�سطح، جي�ب بال�ستيكية مزودة مب�اد ال�سقة لتثبيتها 

على االأ�سطح، عالمات ال�سقة، م�اد ال�سقة للغايات القرطا�سية اأو املنزلية.. وامل�سنفة بالفئه )16( 
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)ه�اوي تكن�ل�جيز ك�.، ليمتد(

 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)95209( وبتاريخ: )2020/3/11م(. وفقًا لقان�ن العالمات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 

العالمة على:  تخزين البيانات االإلكرتونية ت�فري معل�مات ح�ل تكن�ل�جيا الكمبي�تر والربجمة عرب م�قع على �سبكة االإنرتنت؛ 

ا�ست�سارات يف ت�سميم وتط�ير اأجهزة الكمبي�تر؛ الربجميات كخدمة )SaaS(؛ ح��سبة �سحابية؛ ا�ست�سارات تكن�ل�جيا احلا�س�ب؛ 

برامج  وتط�ير  البحث  املعل�مات؛  تكن�ل�جيا  ا�ست�سارات  )PaaS(؛  كخدمة  من�سة  الربجميات؛  ن�سر  اإطار  يف  الربجميات  تط�ير 

الكمبي�تر؛ خدمات تط�ير ق�اعد البيانات؛ �سيانة وحتديث برامج الكمبي�تر؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح برامج الكمبي�تر؛ خدمات 

البيانات؛  معاجلة  برامج  كتابة  البيانات؛  ق�اعد  وتط�ير  ت�سميم  الكمبي�تر؛  برامج  وتط�ير  ت�سميم  الكمبي�تر؛  اأنظمة  تكامل 

حتديث و�سيانة برامج الكمبي�تر؛ الت�سميم اجلرافيكي مب�ساعدة احلا�س�ب؛ اإن�ساء وت�سميم و�سيانة م�اقع ال�يب؛ ت�سميم وتط�ير 

�سبكات الكمبي�تر الال�سلكية؛ حت�يل بيانات املعل�مات االإلكرتونية؛ ت�سميم وتط�ير برجميات ال�اقع االفرتا�سي؛ تط�ير برامج 

الت�سغيل واأنظمة الت�سغيل؛ ت�فري ت�سميم برامج الكمبي�تر لالآخرين؛ تاأجري خ�ادم ال�يب؛ اخلدمات اال�ست�سارية يف جمال تط�ير 

وحت�سني ج�دة الربجميات؛ كتابة وحتديث برامج الكمبي�تر؛ خدمات اختبار �سه�لة ا�ستخدام امل�قع ؛ خدمات التخزين االإلكرتونية 

الأر�سفة البيانات االإلكرتونية؛ تط�ير الربجميات لالأوراق املالية لنظام ت�سغيل ال�سبكة؛ تركيب و�سيانة برامج الكمبي�تر؛ ا�ست�سارات 

تكن�ل�جيا االت�ساالت. خدمات اختبار �سالمة املنتج؛ البحث العلمي والتط�ير؛ ت�سميم اأجهزة االت�ساالت واأجزائها ؛ ت�سميم وتط�ير 

منتجات ال��سائط املتعددة؛ برجمة احلا�س�ب؛ ت�سميم برامج احلا�س�ب؛ ت�سميم نظام الكمبي�تر؛ حت�يل البيانات اأو امل�ستندات من 

ال��سائط املادية اإىل ال��سائط االإلكرتونية؛ اإن�ساء و�سيانة م�اقع ويب لالآخرين ؛ حت�يل بيانات برامج الكمبي�تر والبيانات )ولي�س 

التح�يل املادي(؛ ا�ست�سارات برامج الكمبي�تر. . وامل�سنفة بالفئه )42( مع املطالبة بحق اال�سبقية: رقم اال�سبقية:  40979165  
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