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)حممد قا�سم حممد �سعيد( 
 

وقد مت قبول الطلب برقم)96934( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: عطور وزيوت عطرية، كولونيا، ماء الكولونيا ، البخور ، العودة وعطر العودة ، امل�سك ، م�سك ، م�سك ل�سناعة العطور ، 
معطر للج�سم ، املنتجات امل�سنعة من العطور ، م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات 
تنظيف و�سقل وجلي وك�سط،، ال�سابون، م�ستح�سرات التجميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي 
، خال�سات زهور ) عطور ( ، عنا�سر ا�سا�سية لعطور الزهور ، لو�سن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�سم ، مناديل ورقية م�سربة 
بغ�سولت لو�سن معطرة ، م�ستح�سرات تبخري ) عطور( ، خ�سب معطر ، عود الند ، م�ستح�سرات العناية باجل�سم والوجه والب�سرة 

وال�سعر ، معجون ا�سنان .. وامل�سنفة بالفئه )3(

)حممد قا�سم حممد �سعيد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96937( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
واملفرو�سات  للمالب�س  الروائح  مزيل   ، والر�سيات  وال�ستائر  واملفرو�سات  للمالب�س  معطرات   ، للجو  ومعطر  روائح  على:  العالمة 
والر�سيات ، روائح وملطفات معطرة للغرف وال�سيارات واملباين واملكاتب، مزيل الروائح الكريهة لغري ال�ستخدام ال�سخ�سي ، مطهرات 
، اغذية  وال�سعر  والرا�س  والب�سرة  للعناية باجل�سم والوجه  ، م�ستح�سرات  ، كرميات ودهانات وزيوت طبية  ، معقم �سد اجلراثيم 
لالطفال والر�سع ، حليب اطفال ، اغذية خا�سة مبر�سى ال�سكر ،مرهم حلروق ال�سم�س ، غ�سولت لو�سن طبية ، ل�سقات للجروح ، 

الدوية ، فازلني طبي، ل�سقات طبية، بودرة طبية ، م�ستح�سرات ا�ستحمام طبية ، �سمادات .. وامل�سنفة بالفئه )5(

)ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م .( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96593( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: �سوكولتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�سكويت ؛ كعك؛ مكرونة )با�ستا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة رفيعة(؛ مكرونة 
بها،  اخلا�سة  الأخرى  واملكونات  خبازة  م�سحوق  اخلمرية،  رقيقة؛  �سعريية  طويلة(؛  )معكرونة  �سباغيتي  التح�سري؛  �سريعة  رفيعة 
جممد،  خبز  املجمد،  العجني  للطبخ،  اجلاهزة  العجني  منتجات  )التوابل(،  وال�سل�سات  الكات�سب  اخلل،  املايونيز،  ال�سلطة،  �سل�سة 
اي�سكرمي، احللويات املجمدة امل�سنوعة من غري الألبان، احللويات املجمدة امل�سنوعة من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة، ال�ساى، 
امل�سنوع من  الدقيق  امللح، اخلردل،  الأ�سود،  الع�سل  املعجنات،  الإ�سطناعية، اخلبز،  القهوة  �ساغو،  التابيوكا،  الأرز،  ال�سكر،  الكاكاو، 
وامل�سنفة   . ف�سار.  الع�سل،  الأع�ساب،  �ساي  اللحم،  �سل�سة  والأع�ساب(،  امل�ستنبتة  الطعام )من احلبوب  م�سروبات  التوابل،  احلبوب، 

بالفئه )30(
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)عبد امللك مروان ثابت علي القر�سي(
  

وقد مت قبول الطلب برقم)96952( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: التونة ، اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
 ، لالكل  املعدة  والدهون  الزيوت   ، ،الجبان  اللبان  ومنتجات  واللنب  البي�س   ، بال�سكر  مطبوخة  وفواكه  (ومربيات  جيلي  هالم)   ،
الغذية املحفوظة واملخلالت ، زيت �سم�سم ، زيوت طبخ ، �سردين ، زبدة ، جمربي ، �سلطات فواكه ، متور ، دهن جوز الهند ، بي�س 
حلزون ، فواكه مثلجة ، �سلطات فواكه ، فواكه معلبة ، حم�س ، مربيات ، �سمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �سوداين ، 
خملالت ، زيت نخيل للطعام ، بي�س م�سحوق ، لب الفواكه ،زبيب ، زيت زيتون ، رقائق بطاطا ، هالم جيلي فواكه ، معجون بندورة ، 

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

)عبد امللك مروان ثابت علي القر�سي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96942( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
واملفرو�سات  للمالب�س  الروائح  مزيل   ، والر�سيات  وال�ستائر  واملفرو�سات  للمالب�س  معطرات   ، للجو  ومعطر  روائح  على:  العالمة 
 ، ال�سخ�سي  ال�ستخدام  لغري  الكريهة  الروائح  مزيل   ، واملكاتب  واملباين  وال�سيارات  للغرف  معطرة  ومنظفات  روائح   ، والر�سيات 
مطهرات، معقمات ، بخور طارد للح�سرات ، مواد لقتل احل�سرات والبعو�س ، املبيدات ، لوا�سق للذباب كرميات ودهانات وزيوت طبية 
، م�ستح�سرات �سحية للعناية باجل�سم والوجه والب�سرة والرا�س وال�سعر ،اغذية لالطفال والر�سع ، حليب اطفال ،اغذية خا�سة 
مبر�سى ال�سكر ، مرهم حلروق ال�سم�س ، غ�سولت لو�سن طبية ، ل�سقات للجروح ، الدوية ، فازلني طبي ، ل�سقات طبية ، بودرة طبية 
، م�ستح�سرات ا�ستحمام طبية ، �سمادات ، زيوت ودهانات طبية ، م�ستح�سرات �سيدلية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية 

.. وامل�سنفة بالفئه )5( 

)عبد امللك مروان ثابت علي القر�سي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96947( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: التونة ، اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، 
هالم)جيلي(ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�س واللنب ومنتجات اللبان ،الجبان ، الزيوت والدهون املعدة لالكل ، الغذية 
املحفوظة واملخلالت ، زيت �سم�سم ، زيوت طبخ ، �سردين ، زبدة ، جمربي ، �سلطات فواكه ، متور ، دهن جوز الهند ، بي�س حلزون ، فواكه 
مثلجة ، �سلطات فواكه ، فواكه معلبة ، حم�س ، مربيات ، �سمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �سوداين ، خملالت ، زيت 
نخيل للطعام ، بي�س م�سحوق ، لب الفواكه ،زبيب ، زيت زيتون ، رقائق بطاطا ، هالم جيلي فواكه ، معجون بندوة ، معجون طماطم ، 

احلليب ، الزبادي ، الق�سطة .. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)عبد امللك مروان ثابت علي القر�سي(
  

وقد مت قبول الطلب برقم)96935( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
املنتجات   ، للج�سم  معطر   ، العطور  ل�سناعة  م�سك   ، ،امل�سك  البخور   ، الكولونيا  ماء   ، كولونيا   ، عطريه  وزيوت  عطور  على:  العالمة 
امل�سنعة من العطور ، م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
بال�سعر  العناية  ، منتجات  ، �سحوم معطرة  �سامبو   ، لل�سعر  لل�سعر، زيوت  التجميل، غ�سول )لو�سن(  ال�سابون، م�ستح�سرات  وك�سط،، 
، مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام  ، بودرة اطفال  ، م�ستح�سرات العناية باجل�سم والوجه والب�سرة وال�سعر والظافر  ، منظفات 
ال�سخ�سي ،لو�سن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�سم ، مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن معطرة ، عود الند ، معجون ا�سنان 

.. وامل�سنفة بالفئه )3(

))�سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه،(�سركة م�ساهمة مقفلة(

وقد مت قبول الطلب برقم)96592( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: النب وال�ساي و منتجات ال�ساي و ال�ساي و امل�سروبات املثلجة و املنكهة بال�ساي و �ساي الع�ساب غري طبية، م�ستح�سرات 
و م�سروبات ا�سا�سها ال�ساي، منتجات القهوة، بدائل القهوة، م�ستخرجات من بدائل القهوة، م�ستح�سرات و م�سروبات ا�سا�سها بدائل 
القهوة، م�سروبات ا�سا�سها القهوة، �سيكوري ) خليط من الدقيق، القهوة و مكونات اخرى(، القهوة املثلجة و امل�سروبات املثلجة و املنكهة 
بالقهوة، م�ستح�سرات ا�سا�سها ال�سعري، والكاكاو و م�ستح�سرات ا�سا�سها الكاكاو، و ال�سوكول، منتجات ال�سوكول و م�ستح�سرات و م�سروبات 
ا�سا�سها ال�سوكول، حمليات، كاندي، علك، حمليات طبيعية، منتجات خمبوزة، معجنات، كوكي، وافر، تويف، بودجن، اي�س كرمي، عنا�سر 
جامعة ل�سناعة الي�س كرمي، مثلوجات املائية، �سرابات، كعك مثلج، حمليات مثلجة، البان مثلجة، ال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو 
والنب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات املَ�سنوعة من احلبوب، و اي�سا على �سكل اطباق جاهزة، بيتزا باأنواعها، ال�سندوي�س، خليط 
النحل  ع�سل  املُثّلجة،  واحللوّيات  واحللوّيات  والفطائر  والب�سكويت  واخلبز  للفرن،  اجلاهزة  الدوف  عجينة  و  املعجنات  عنا�سر  من 
والع�سل الأ�سود و بدائل الع�سل، اخلمرية، معجنات �سعريية، مواد غذائية ا�سا�سها الرز، نقانق، مرق ال�سويا، منتجات تنكيه و تعطري 

للطعام، مرق �سلطة، مايونيز، امللح واخلردل واخلّل، البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة، الثلج.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)حممد قا�سم حممد �سعيد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96938( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
واملفرو�سات  للمالب�س  الروائح  مزيل   ، والر�سيات  وال�ستائر  واملفرو�سات  للمالب�س  معطرات   ، للجو  ومعطر  روائح  على:  العالمة 
والر�سيات ، روائح وملطفات معطرة للغرف وال�سيارات واملباين واملكاتب، مزيل الروائح الكريهة لغري ال�ستخدام ال�سخ�سي ، مطهرات 
، اغذية  وال�سعر  والرا�س  والب�سرة  للعناية باجل�سم والوجه  ، م�ستح�سرات  ، كرميات ودهانات وزيوت طبية  ، معقم �سد اجلراثيم 
لالطفال والر�سع ، حليب اطفال ، اغذية خا�سة مبر�سى ال�سكر ، مرهم حلروق ال�سم�س ، غ�سولت لو�سن طبية ، ل�سقات للجروح ، 

الدوية ، فازلني طبي، ل�سقات طبية، بودرة طبية ، م�ستح�سرات ا�ستحمام طبية ، �سمادات .. وامل�سنفة بالفئه )5(

)) �سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه، (�سركة م�ساهمة مقفلة(

وقد مت قبول الطلب برقم)96591( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: النب وال�ساي و منتجات ال�ساي و ال�ساي و امل�سروبات املثلجة و املنكهة بال�ساي و �ساي الع�ساب غري طبية، م�ستح�سرات 
و م�سروبات ا�سا�سها ال�ساي، منتجات القهوة، بدائل القهوة، م�ستخرجات من بدائل القهوة، م�ستح�سرات و م�سروبات ا�سا�سها بدائل 
القهوة، م�سروبات ا�سا�سها القهوة، �سيكوري ) خليط من الدقيق، القهوة و مكونات اخرى(، القهوة املثلجة و امل�سروبات املثلجة و املنكهة 
بالقهوة، م�ستح�سرات ا�سا�سها ال�سعري، والكاكاو و م�ستح�سرات ا�سا�سها الكاكاو، و ال�سوكول، منتجات ال�سوكول و م�ستح�سرات و م�سروبات 
ا�سا�سها ال�سوكول، حمليات، كاندي، علك، حمليات طبيعية، منتجات خمبوزة، معجنات، كوكي، وافر، تويف، بودجن، اي�س كرمي، عنا�سر 
جامعة ل�سناعة الي�س كرمي، مثلوجات املائية، �سرابات، كعك مثلج، حمليات مثلجة، البان مثلجة، ال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو 
والنب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات املَ�سنوعة من احلبوب، و اي�سا على �سكل اطباق جاهزة، بيتزا باأنواعها، ال�سندوي�س، خليط 
النحل  ع�سل  املُثّلجة،  واحللوّيات  واحللوّيات  والفطائر  والب�سكويت  واخلبز  للفرن،  اجلاهزة  الدوف  عجينة  و  املعجنات  عنا�سر  من 
والع�سل الأ�سود و بدائل الع�سل، اخلمرية، معجنات �سعريية، مواد غذائية ا�سا�سها الرز، نقانق، مرق ال�سويا، منتجات تنكيه و تعطري 

للطعام، مرق �سلطة، مايونيز، امللح واخلردل واخلّل، البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة، الثلج.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)مركز اللوزي �سولر لبيع اللكرتونيات ومنظومات الطاقة ال�سم�سية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96415( وبتاريخ: )2020/6/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
، معدات  البطاريات   ، الذواكر   ، التو�سيالت   ، ، اخلازنات  ال�سواحن   ، التلفونات   ، ال�سا�سات   ، ال�سم�سية  الطاقة  الواح  العالمة على: 
واجهزة احلا�سب اليل ، اجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او حتكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفزيونات ، 
خازنات كهربائية ، منظمات ، حمولت كهربائية ، حمولت امل�سخات الزراعية ، م�ستلزمات الطاقة ، اجهزة كهربائية لتبدل التيار 
الكهربائي ، الري�سفرات ، امل�سجالت ، ال�سالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، مراوح ، اجهزة قيا�س الطاقة ، طابعات ، اجهزة 
خزن الطاقة الكهربائية ، اجهزة الفيديو وم�ستلزماتها ، قارئات اقرا�س ، هوائيات ، مكربات ال�سوت ، البطاريات ، اجهزة املراقبة ، 

تو�سيالت �سحن USB ، اجهزة اطفاء احلريق ، انفرترات.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)ترين تيكنولوجيز بي اإل �سي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96208( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اأنظمة التحكم يف اجلو تتكون من منظمات احلرارة الرقمية، تكييف الهواء، التدفئة والتهوية واأجهزة التحكم يف  العالمة على: 
التجفيف؛ منظمات احلرارة؛ مكثفات كهربائية؛ تطبيقات حممولة قابلة للتنزيل للتحكم يف املناخ، تر�سيح املياه وتنقيتها، واأنظمة 
ا�ستهالك  الإ�ساءة،  وحالة  ا�ستخدام  عن  والإبللالغ  والتحكم  للمراقبة  الكمبيوتر  على  القائم  املباين  اأمتتة  نظام  الهواء؛  تنقية 
الطاقة، اأنظمة الأمن والتدفئة، معدات التربيد والتهوية التي ت�ستمل على اأنبوب الأ�سعة الكاثودية بالكمبيوتر )CRT(، برامج 
طبيعة  يف  الفرعية  احلوا�سيب  البناء،  حيز  منطقة  ومراقبة  ا�ست�سعار  اأجهزة  الطابعة،  املفاتيح،  لوحة  الكمبيوتر،  ت�سغيل 
اأجهزة الكمبيوتر املحمولة، حوا�سيب على البطاقة، ووحدات التحكم يف القدرة املرتبطة بها؛ اأجهزة التحكم امليكانيكية والهوائية 
والكهربائية والإلكرتونية ملعدات التدفئة والتربيد والتهوية؛ اأجهزة كمبيوتر وبرجميات اأمتتة املباين لدمج اأنظمة املباين املتعددة 
يف من�سة مركزية واحدة؛ برجميات دمج واإدارة املباين امل�سممة لتطبيقات املباين الكبرية اأو املباين املتعددة يف نطاق قائمة امل�ساريع؛ 
برجميات لال�ستخدام يف اإدارة وحتليل متطلبات نظام القدرة لإدارة القدرة؛ مفاتيح حتويل القدرة للتبديل تلقائًيا بني م�سدر قدرة 
اأ�سا�سي وم�سدر قدرة احتياطي؛ اأجهزة حتكم كهربائية واإلكرتونية للتحكم يف ال�سحن يف اأنظمة التربيد؛ بطاريات تخزين كهربائية 

وقطع غيارها . وامل�سنفة بالفئه )9(
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)ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96584( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: �سوكولتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�سكويت ؛ كعك؛ مكرونة )با�ستا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة رفيعة(؛ مكرونة 
بها،  اخلا�سة  الأخرى  واملكونات  خبازة  م�سحوق  اخلمرية،  رقيقة؛  �سعريية  طويلة(؛  )معكرونة  �سباغيتي  التح�سري؛  �سريعة  رفيعة 
جممد،  خبز  املجمد،  العجني  للطبخ،  اجلاهزة  العجني  منتجات  )التوابل(،  وال�سل�سات  الكات�سب  اخلل،  املايونيز،  ال�سلطة،  �سل�سة 
اي�سكرمي، احللويات املجمدة امل�سنوعة من غري الألبان، احللويات املجمدة امل�سنوعة من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة، ال�ساى، 
امل�سنوع من  الدقيق  امللح، اخلردل،  الأ�سود،  الع�سل  املعجنات،  الإ�سطناعية، اخلبز،  القهوة  �ساغو،  التابيوكا،  الأرز،  ال�سكر،  الكاكاو، 
وامل�سنفة   . ف�سار.  الع�سل،  الأع�ساب،  �ساي  اللحم،  �سل�سة  والأع�ساب(،  امل�ستنبتة  الطعام )من احلبوب  م�سروبات  التوابل،  احلبوب، 

بالفئه )30(

)جواجندوجن اأوبو موبايل تيليكوميونيكي�سنز كورب.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)96368( وبتاريخ: )2020/5/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ برامج الكمبيوتر م�سجلة؛ برامج األعاب الكمبيوتر م�سجلة؛ برامج األعاب الكمبيوتر قابلة 
اأجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل؛ تطبيقات برامج الهواتف الذكية، قابلة للتنزيل؛ �ساعات  للتنزيل؛ 
ذكية؛ نظارات ذكية؛ حمطات تعمل ب�سا�سة اللم�س التفاعلية؛ روبوتات ب�سرية تعمل بالذكاء ال�سطناعي؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة 
لالإرتداء؛ برجميات التعرف على الإمياءات؛ برجميات األعاب الواقع الفرتا�سي؛ ما�سحات �سوئية )معدات معاجلة البيانات(؛ اآلت 
الفاك�س؛ اأدوات مالحية؛ اأجهزة تتبع الأن�سطة قابلة لالإرتداء؛ الهواتف الذكية؛ اأغلفة للهواتف الذكية؛ �سا�سات واقية للهواتف 
الذكية؛ اأغطية للهواتف الذكية؛ �سيور هواتف خليوية؛ لوحات مفاتيح للهواتف الذكية؛ مكربات �سوت ل�سلكية؛ م�سغالت الو�سائط 
كامريات  اأمنية؛  مراقبة  روبوتات  الفرتا�سي؛  الواقع  �سماعات  فيديو؛  كامريات  تعليمية؛  اأجهزة  ل�سلكية؛  �سماعات  املحمولة؛ 
)الت�سوير الفوتوغرايف(؛ ع�سا الت�سوير ال�سلفي املحمولة باليد )monopods(؛ كابالت )USB(؛ رقائق )الدوائر املتكاملة(؛ 
�سا�سات اللم�س؛ بطاريات كهربائية؛ �سواحن للبطاريات الكهربائية؛ بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن؛ الر�سوم املتحركة؛ اأجهزة حتليل 
الهواء؛ اأجهزة القيا�س؛ رقائق حيوية؛ اأجهزة تلفزيون؛ �سماعات؛ اأجهزة الإت�سال بال�سبكة؛ اأجهزة التوجيه )روترات(؛ اأجهزة 

عر�س.. وامل�سنفة بالفئه )9(



120

)حميد علي عبده مر�سد(
  

وقد مت قبول الطلب برقم)96855( وبتاريخ: )2020/7/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: التونة ، اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واللنب ومنتجات الألبان، الجبان ،الزيوت والدهون املعدة لالأكل، الأغذية 
املحفوظة واملخلالت، زيت �سم�سم ، زيوت طبخ ، �سردين ، زبدة جنربي ، �سلطات خ�سار ، متور ، دهن جوز الهند ، بي�س حلزون ، فواكه 
مثلجة ، �سلطات فواكه ، فواكه معلبة ، حم�س ، مربيات ، �سمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �سوداين ، زيت نخيل للطعام 
، بي�س م�سحوق ، لب الفواكه ، زبيب ، زيت زيتون ، رقائق بطاطا ، هالم جيلي فواكه ، معجون بندورة ، معجون طماطم ، احلليب ، 

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

)ترين تيكنولوجيز بي اإل �سي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96221( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اأنظمة التحكم يف اجلو تتكون من منظمات احلرارة الرقمية، تكييف الهواء، التدفئة والتهوية واأجهزة التحكم يف  العالمة على: 
التجفيف؛ منظمات احلرارة؛ مكثفات كهربائية؛ تطبيقات حممولة قابلة للتنزيل للتحكم يف املناخ، تر�سيح املياه وتنقيتها، واأنظمة 
ا�ستهالك  الإ�ساءة،  وحالة  ا�ستخدام  عن  والإبللالغ  والتحكم  للمراقبة  الكمبيوتر  على  القائم  املباين  اأمتتة  نظام  الهواء؛  تنقية 
الطاقة، اأنظمة الأمن والتدفئة، معدات التربيد والتهوية التي ت�ستمل على اأنبوب الأ�سعة الكاثودية بالكمبيوتر )CRT(، برامج 
طبيعة  يف  الفرعية  احلوا�سيب  البناء،  حيز  منطقة  ومراقبة  ا�ست�سعار  اأجهزة  الطابعة،  املفاتيح،  لوحة  الكمبيوتر،  ت�سغيل 
اأجهزة الكمبيوتر املحمولة، حوا�سيب على البطاقة، ووحدات التحكم يف القدرة املرتبطة بها؛ اأجهزة التحكم امليكانيكية والهوائية 
والكهربائية والإلكرتونية ملعدات التدفئة والتربيد والتهوية؛ اأجهزة كمبيوتر وبرجميات اأمتتة املباين لدمج اأنظمة املباين املتعددة 
يف من�سة مركزية واحدة؛ برجميات دمج واإدارة املباين امل�سممة لتطبيقات املباين الكبرية اأو املباين املتعددة يف نطاق قائمة امل�ساريع؛ 
برجميات لال�ستخدام يف اإدارة وحتليل متطلبات نظام القدرة لإدارة القدرة؛ مفاتيح حتويل القدرة للتبديل تلقائًيا بني م�سدر قدرة 
اأ�سا�سي وم�سدر قدرة احتياطي؛ اأجهزة حتكم كهربائية واإلكرتونية للتحكم يف ال�سحن يف اأنظمة التربيد؛ بطاريات تخزين كهربائية 

وقطع غيارها. وامل�سنفة بالفئه )9(
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)�سركة مين اعمار للتجارة والت�سويق املحدودة(

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(.  وبتاريخ:  برقم)95918(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: مواد بناء )غري معدنية( ، انابيب قا�سية غري معدنية للمباين ، ا�سفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية قابلة للنقل ، 
)جم�سمات( غري معدنية ، ال�سمنت ، اجلب�س ، البالط ، البلك )طوب( ، موا�سري غري معدنية ، خزانات غري معدنية ، رخام ، اخ�ساب 
وابلكا�س ، انابيب بال�ستيك ، و�سالت انابيب البال�ستيك ، منتجات املوا�سري البال�ستيكية ، التو�سيالت البال�ستيكية ، �سرياميك ، بالط 
ل، رخام ، �سفائح لل�سقوف وا�سقف ، والواح غري معدنية ، الواح خ�سب من�سور ، ف�سيف�ساء للبناء ، خ�سب قابل للت�سكيل وخ�سب ن�سف 
م�سغول ، موا�سري غري معدنية ملجاري الت�سريف ، زجاج لنوافذ ملباين ، موا�سري ماء غري معدنية ، مواد تغليف غري معدنية جلدران 
املباين ، بالط غري معدين ، قطران ، الواح غري معدنية ، اعمدة غري معدنية ، اعمدة غري معدنية ، �سياجات غري معدنية ، زجاج عازل 
)للمباين( ، جماري ت�سريف غري معدنية ، بوابات غري معدنية ، �سقالت غري معدنية للبناء ، قوالب غري معدنية لل�سباكة ، مواد ان�ساء 

غري معدنية ، طالءات )مواد بناء( ، ا�سقف غري معدنية .. وامل�سنفة بالفئه )19(

)جواجندوجن اأوبو موبايل تيليكوميونيكي�سنز كورب.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)96356( وبتاريخ: )2020/5/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ برامج الكمبيوتر م�سجلة؛ برامج األعاب الكمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برامج كمبيوتر قابلة 
للتنزيل؛ تطبيقات برامج الهواتف الذكية قابلة للتنزيل؛ �ساعات ذكية؛ نظارات ذكية؛ حمطات تعمل ب�سا�سة اللم�س التفاعلية؛ 
تتبع  اأجهزة  الفرتا�سي؛  الواقع  األعاب  برجميات  لالإرتداء؛  قابلة  كمبيوتر  اأجهزة  ال�سطناعي؛  بالذكاء  تعمل  ب�سرية  روبوتات 
اأغلفة الهواتف الذكية؛ �سا�سات واقية للهواتف الذكية؛ مكربات ال�سوت الال�سلكية؛  الأن�سطة قابلة لالرتداء؛ الهواتف الذكية؛ 
كامريات  اأمنية؛  مراقبة  روبوتات  الفرتا�سي؛  الواقع  �سماعات  فيديو؛  كامريات  ل�سلكية؛  �سماعات  املحمولة؛  الو�سائط  م�سغالت 
)الت�سوير الفوتوغرايف(؛ ع�سا الت�سوير ال�سلفي املحمولة باليد )monopods(؛ كابالت )USB(؛ رقائق )الدوائر املتكاملة(؛ 
اأجهزة  الهواء؛  حتليل  اأجهزة  ال�سحن؛  لإعادة  قابلة  بطاريات  كهربائية؛  بطاريات  �سواحن  كهربائية؛  بطاريات  اللم�س؛  �سا�سات 
القيا�س؛ رقائق حيوية؛ اأجهزة تلفزيون؛ �سماعات؛ اأجهزة الإت�سال بال�سبكة؛ اأجهزة التوجيه )روترات(؛ اأجهزة عر�س. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(
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)ت�سوجنكينج اأميتي ما�سيرني كو.، ليمتد(  

وقد مت قبول الطلب برقم)96420( وبتاريخ: )2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: معادن غري مطاوعة اأو �سبه مطاوعة؛ موا�سري معدنية؛ جلب وهي اأجزاء اأنابيب )اأدوات معدنية(؛ جتهيزات معدنية 
للمباين؛ مواد �سكك حديدية معدنية؛ اأ�سرطة معدنية لأغرا�س الربط؛ م�سابك معدنية للكابالت واملوا�سري؛ اأدوات �سغرية من املعدن؛ 
اأبازمي من معادن غري نفي�سة؛ م�سامري؛ جتهيزات معدنية لالأثاث؛ اأجرا�س اأبواب معدنية غري كهربائية؛ اأقفال معدنية غري كهربائية؛ 
اأقفال ذو حلقات؛ مفاتيح معدنية؛ خزائن )خزائن متينة(؛ خمالب معدنية للمالزم؛ علب فارغة معدنية لالأدوات؛ بطاقات معدنية؛ 
اأجرا�س للحيوانات؛ ق�سبان معدنية لّلحام؛ مرا�سي؛ اأ�ساور هوية معدنية؛ دوارات الرياح اأو الطق�س معدنية؛ واقيات اأ�سجار من املعدن؛ 
م�سائد للحيوانات الربية؛ م�سغولت فنية من معادن غري نفي�سة؛ خامات حديدية؛ ن�سب تذكارية معدنية؛ زوايا حديدية معدنية؛ 
دعائم معدنية؛ و�سالت كوعية معدنية للموا�سري؛ و�سالت معدنية للموا�سري؛ �سمامات معدنية بخالف اأجزاء الآلت؛ مواد تقوية 
معدنية للموا�سري؛ اأطواق معدنية لربط املوا�سري؛ �سالمل معدنية؛ مباين قابلة للنقل من املعدن؛ اأ�سوار معدنية؛ مواد بناء معدنية؛ 
�سقالت معدنية؛ اأ�سالك فولذية؛ حبال معدنية؛ خوابري جدارية معدنية؛ براغي معدنية؛ مف�سالت معدنية؛ كالبات )خردوات 

معدنية(؛ بكرات معدنية، بخالف امل�ستخدمة لالآلت. . وامل�سنفة بالفئه )6(

)ت�سوجنكينج اأميتي ما�سيرني كو.، ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96375( وبتاريخ: )2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والرتتيب  التنظيم  العمال؛  ادارة  يف  امل�ساعدة  الكمبيوتر؛  �سبكة  على  الإنرتنت  عرب  الإعالن  والإعالن؛  الدعاية  على:  العالمة 
للمعار�س لغايات جتارية اأو اعالنية؛ الدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات للغري؛ وكالة خدمات ال�سترياد والت�سدير؛ ترويج 
املبيعات لالآخرين؛ خدمات امل�سرتيات لالآخرين )�سراء ال�سلع واخلدمات لل�سركات الخرى(؛ الإ�ست�سارات يف ادارة �سوؤون املوظفني؛ 
خدمات النقل لالأعمال؛ تنظيم املعلومات يف قواعد البيانات يف احلا�سوب؛ تاأجري الألآت واملعدات املكتبية؛ ما�سك الدفاتر؛ تاأجري 
اآلت البيع؛ البحث عن الرعاية؛ تاأجري اأماكن البيع؛ خدمات البيع باجلملة لالأدوية وامل�ستح�سرات البيطرية وال�سحية واللوازم 
لل�سلع  والبائعني  للم�سرتين  النرتنت  عرب  �سوق  توفري  الت�سويق؛  التجارية؛  املعلومات  وكالة  خدمات  التوظيف؛  وكالة  الطبية؛ 

واخلدمات.. وامل�سنفة بالفئه )35(
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)جواجندوجن اأوبو موبايل تيليكوميونيكي�سنز كورب.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)96361( وبتاريخ: )2020/5/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اأجهزة كمبيوتر لوحية؛ برامج كمبيوتر م�سجلة؛ اأجهزة كمبيوتر طرفية؛ برامج كمبيوتر قابلة للتحميل؛ تطبيقات 
ب�سرية  روبوتات  التفاعلية؛  اللم�س  ب�سا�سة  تعمل  حمطات  ذكية؛  نظارات  ذكية؛  �ساعات  للتحميل؛  قابلة  الذكية  الهواتف  برامج 
)معدات  �سوئية  ما�سحات  الفرتا�سي؛  الواقع  األعاب  برجميات  لالإرتداء؛  قابلة  كمبيوتر  اأجهزة  ال�سطناعي؛  بالذكاء  تعمل 
اأغلفة الهواتف الذكية؛  اأجهزة تتبع الأن�سطة قابلة لالرتداء؛ هواتف ذكية؛  اأدوات مالحية؛  اآلت الفاك�س؛  معاجلة البيانات(؛ 
لوحات مفاتيح للهواتف الذكية؛ مكربات �سوت ل�سلكية؛ م�سغالت الو�سائط املحمولة؛ �سماعات ل�سلكية؛ اأجهزة تعليمية؛ كامريات 
املحمولة  ال�سلفي  الت�سوير  الفوتوغرايف(؛ ع�سا  اأمنية؛ كامريات )الت�سوير  روبوتات مراقبة  الواقع الفرتا�سي؛  �سماعات  فيديو؛ 
باليد )monopods(؛ اأجهزة تلفزيون؛ كابالت )USB(؛ رقائق )الدوائر املتكاملة(؛ �سا�سات مل�س؛ بطاريات كهربائية؛ �سواحن 

للبطاريات الكهربائية؛ بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن؛ بطاريات كهربائية للمركبات.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)جواجندوجن اأوبو موبايل تيليكوميونيكي�سنز كورب.، ليمتد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96366( وبتاريخ: )2020/5/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ برامج الكمبيوتر امل�سجلة؛ برامج األعاب الكمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برامج الكمبيوتر قابلة 
للتنزيل؛ تطبيقات برامج الهواتف الذكية قابلة للتنزيل؛ �ساعات ذكية؛ نظارات ذكية؛ حمطات تعمل ب�سا�سة اللم�س التفاعلية؛ 
تتبع  اأجهزة  الفرتا�سي؛  الواقع  األعاب  برجميات  لالإرتداء؛  قابلة  كمبيوتر  اأجهزة  ال�سطناعي؛  بالذكاء  تعمل  ب�سرية  روبوتات 
اأغلفة الهواتف الذكية؛ �سا�سات واقية للهواتف الذكية؛ مكربات ال�سوت الال�سلكية؛  الأن�سطة قابلة لالرتداء؛ الهواتف الذكية؛ 
كامريات  اأمنية؛  مراقبة  روبوتات  الفرتا�سي؛  الواقع  �سماعات  فيديو؛  كامريات  ل�سلكية؛  �سماعات  املحمولة؛  الو�سائط  م�سغالت 
)الت�سوير الفوتوغرايف(؛ ع�سا الت�سوير ال�سلفي املحمولة باليد )monopods(؛ كابالت )USB(؛ رقائق )الدوائر املتكاملة(؛ 
اأجهزة  الهواء؛  حتليل  اأجهزة  ال�سحن؛  لإعادة  قابلة  بطاريات  كهربائية؛  بطاريات  �سواحن  كهربائية؛  بطاريات  اللم�س؛  �سا�سات 
القيا�س؛ رقائق حيوية؛ اأجهزة تلفزيون؛ �سماعات؛ اأجهزة الإت�سال بال�سبكة؛ اأجهزة التوجيه )روترات(؛ اأجهزة عر�س.. وامل�سنفة 

بالفئه )9(
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)ت�سوجنكينج اأميتي ما�سيرني كو.، ليمتد( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96381( وبتاريخ: )2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
لتنقية  للجراثيم  مبيدة  م�سابيح  للمركبات؛  اأ�سواء  لالإ�ساءة؛  اأنابيب  اإ�ساءة؛  ومن�ساأت  اأجهزة  كهربائية؛  م�سابيح  على:  العالمة 
الهواء؛ ملبات جتعيد ال�سعر؛ م�سابيح زيتية؛ اأجهزة ومعدات طهي؛ حجارة بركانية ت�ستخدم يف ال�سوايات؛ معدات ومن�ساآت تكييف؛ 
اأجهزة لنتاج �سباب؛  اأجهزة تدفئة كهربائية؛  الهواء(؛ جمففات �سعر كهربائية؛  الهواء؛ مراوح )لتكييف  اأجهزة ومكنات تنقية 
املياه؛  من�ساآت تنقية  ومن�ساآت �سحية؛  اأجهزة  تلقائية؛ معدات احلمام؛  ُمعدات ري  من�ساآت �سحية(؛  )اأجزاء من  موا�سري  حنفيات؛ 
م�سعات كهربائية؛ ولعات؛ من�ساآت بلمرة؛ ب�سيالت م�سابيح؛ اأ�سواء جيب كا�سفة؛ م�سابيح كهربائية؛ اأجهزة ومن�ساآت تربيد؛ من�ساآت 
تكييف الهواء؛ اأجهزة واآلت لتنقية املياه؛ دفايات جيب؛ منقيات هواء لالأغرا�س املنزلية؛ منقيات مياه كهربائية لغرا�س منزلية؛ 
للموا�سري  حنفيات  ت�سخني؛  م�سد�سات  غاز؛  مواقد  للمطابخ؛  �سفط  اأغطية  كهربائية؛  غاليات  املنزلية؛  لالغرا�س  ترطيب  اأجهزة 

وخطوط الأنابيب؛ اأجهزة تطهري؛ مالب�س م�سخنة كهربائيًا.. وامل�سنفة بالفئه )11(

)نايف عبد الرحمن احمد العليمي( 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/7م(.  وبتاريخ:  برقم)96886(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: مواد بناء )غري معدنية( ، انابيب قا�سية غري معدنية للمباين ، ا�سفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية قابلة للنقل ، 
)جم�سمات(غري معدنية ، ال�سمنت ، اجلب�س ، البالط ، البلك )طوب( ، موا�سري غري معدنية ، خزانات غري معدنية ، رخام ، اخ�ساب 
، ابلكا�س ، انابيب بال�ستيك ، و�سالت انابيب البال�ستيك ، منتجات املوا�سري البال�ستيكيه، التو�سيالت البال�ستيكية ، �سرياميك ، بالط 
، �سفائح لل�سقوف ، ا�سقف والواح غري معدنية ، والواح خ�سب من�سور ، ف�سيف�ساء للبناء وخ�سب قابل للت�سكيل ، خ�سب ن�سف م�سغول 
، موا�سري غري معدنية ملجاري الت�سريف ، زجاج لنوافذ املباين ، موا�سري ماء غري معدنية ، مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين ، 
بالط غري معدين ، قطران ، الواح غري معدنية ، اعمدة غري معدنية ، �سياجات غري معدنية ، ف�سيف�ساء للبناء ، زجاج عازل )للمباين( 
، جماري ت�سريف غري معدنية ، بوابات غري معدنية ، �سقالت غري معدنية ، قوالب غري معدنية لل�سباكة ، مواد ان�ساء غري معدنية ، 

طالءات )مواد بناء( ، ا�سقف غري معدنية.. وامل�سنفة بالفئه )19(
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)ت�سيل�سي فوتبول كلب ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)87615( وبتاريخ: )2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي ، مزيل عرق اجل�سم ، م�سادات العرق ، مواد تواليت ، منتجات العناية 
بال�سعر ، م�ستح�سرات جتميل ومنتجات ادوات الزينة ، م�ستح�سرات ا�ستماله ال�سعر ، �سمع ال�سوارب ، جل الرتطيب ) م�ستح�سرات 
 ، طبيه  الغري  التجميل  م�ستح�سرات   ، الزينة  ادوات  حقائب   ، الزينة  ادوات  اطقم   ، الزينة  ادوات  م�ستح�سرات   ،  ) جتميل 
، غ�سول  ، جيل ال�ستحمام  الوجه  ، مرطب  ، مرطب اجل�سم  املرطبات   ، الزينة  الغري طبيه وم�ستح�سرات  التجميل  م�ستح�سرات 
، منعم ال�سعر لال�ستخدام  ، ال�سامبو لال�ستخدام الب�سري  ، ال�سابون لال�ستخدام الب�سري  ، غ�سول اليدين  ، غ�سول الوجه  اجل�سم 
الب�سري ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ، جل احلالقة ، كرمي احلالقة ، رغوة احلالقة ، غ�سول )لو�سن( اجل�سم ، كولونيا بعد 

احلالقة ، م�ستح�سرات ملا بعد احلالقة ، كرميات ملا بعد احلالقة ، مرهم عطري ملا بعد احلالقة ،عطور .. وامل�سنفة بالفئه )3(
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) )دور�سيت فيليج بيكري ليمتد 

وقد مت قبول الطلب برقم)93355( وبتاريخ: )2019/11/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
مع  النب  خلطات  الهندباء؛  و  القهوة  خلطات  القهوة؛  وم�ستخل�سات  القهوة  وخال�سات  القهوة  والتوابل؛  النكهات  على:  العالمة 
وال�ساي  ال�ساي  امل�سروبات؛  لتح�سري  اأع�ساب  للقهوة؛ م�ستح�سرات  الهندباء ت�ستخدم جميعها كبدائل  والهندباء وخلطات  الهندباء 
ال�ساي؛الكاكاو  وخلطات  التح�سري  �سريع  وال�ساي  ال�ساي  وم�ستخل�سات  ال�ساي  وخال�سات  الأع�ساب  و�ساي  الأخ�سر  وال�ساي  الأ�سود 
ومنتجات الكاكاو وم�سحوق الكاكاو و�سوكولتة ال�سرب؛ م�سروب ال�سوكولتة بنكهة التويف؛ امل�سروبات املح�سرة من ال�سوكولتة اأو 
حتتوي عليها؛ امل�سروبات املح�سرة من الكاكاو اأو حتتوي عليه؛ امل�سروبات الغذائية اململحة؛ امل�سروبات اململحة؛ الكا�سرتد؛ م�سحوق 
املنتجات  املعجنات؛  اخلبز؛  ومنتجات  اخلبز  البق�سماط؛  الدقيق؛  من  امل�سنوعة  امل�ستح�سرات  الدقيق؛  اخلبز؛  بودرة  الكا�سرتد؛ 
املعجنات؛  البيتزا؛  النودلز؛  البا�ستا؛  �سل�سات  البا�ستا؛  ال�سباغيتي؛  املعكرونة؛  الغذائية؛  املعاجني  اأو  الن�سوية  الأطعمة  املخبوزة؛ 
الب�سكويت  باملربى؛  املح�سي  الب�سكويت  املحلى؛  الب�سكويت  اململح؛  الب�سكويت  الب�سكويت؛  الغريبة؛  الكعكات؛  الفطائر؛  احللويات؛ 
املح�سي؛ الب�سكويت الذي يحتوي على ال�سوكولتة؛ الب�سكويت املح�سي مبواد منكهة؛ الب�سكويت الذي يحتوي على الزبدة؛ ب�سكويت 
الب�سكويت؛  األواح  الزبدة؛  ب�سكويت  التويف؛  على  يحتوي  الذي  الب�سكويت  املار�سميلو؛  على  يحتوي  الذي  والب�سكويت  ال�سوكولتة 
واألواح  املخبوز  اخلفيف  الب�سكويت  اخلفيف؛  الب�سكويت  ال�سوكولتة؛  ا�سا�سها  التي  املنتجات  و  ال�سوكولتة  الكيك؛  األواح  الكيك؛ 
اإعداد  م�ستح�سرات  ال�سل�سات؛  للع�سل؛  كبدائل  ل�ستخدامها  ال�سكر  من  كبري  ب�سكل  اأو  كليا  تتكون  التي  امل�ستح�سرات  احلبوب؛ 
ال�سل�سات؛ املواد الغذائية القابلة للدهن؛ البهارات؛ ال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو؛ ال�سراب املركز؛ الع�سل والدب�س؛ دب�س ال�سكر؛ 
ال�سوكولتة القابلة للدهن؛ التويف القابل للدهن؛ التوفة والتويف؛ امللح؛ اخلردل؛ الفلفل؛ اخلل؛ البوظة وحلويات البوظة؛ احللويات 
املثلجة ؛ الفطائر؛ املايونيز؛ توابل ال�سلطة؛ الوجبات املح�سرة التي اأ�سا�سها البا�ستا؛ الوجبات اجلاهزة التي اأ�سا�سها الأرز؛ ال�سطائر؛ 
ال�سل�سات احلارة من الفاكهة اأو اخل�سراوات مع اخلل والبهارات وال�سكر وال�سلطة الكرميية؛ احللويات وحلوى البودينغ؛ امل�ستح�سرات 
الغذائية ل�ستخدامها يف �سنع احللويات والبودينغ؛ الزينة العلوية للحلوى والزينة العلوية حللوى البودينغ؛ امل�ستح�سرات الغذائية 
ل�ستخدامها يف �سنع حلوى البودينغ والزينة العلوية لها؛ كعكات الفواكه وامل�ستح�سرات الغذائية امل�ستخدمة ل�سناعتها؛ م�سحوق 
ل�سنع املثلجات البوظة؛ خلطات الكيك اجلاهزة؛ دقيق الذرة.. وامل�سنفة بالفئه )30( مع املطالبة بحق ال�سبقية: رقم ال�سبقية:  

3400622  تاريخ ال�سبقية:  2019/5/20  بلد ال�سبقية:  اململكة املتحدة 



)نائف عبدالرحمن احمد العليمي(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)94725( وبتاريخ: )2020/2/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
ال�سحية،  والأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة 
جتهيزات  واأجزائها،  املنف�سلة  الهواء  تكييف  اأجهزة  املاء،  ومربدات  واملجمدات  الثالجات  الإلكرتونية،  املبخرات  الهواء،  مكيفات 
�سحية، معدات لل�سرف ال�سحي وتوفري املياه؛ اأنابيب مياه للتجهيزات ال�سحية، افران، طباخات ، �سخانات ، اجهزة معدات طهي ، قدور 
طهي كهربية بال�سغط ، املواقد ، الغالية الكهربية ،افران امليكروويف،مواقد تعمل بالغاز،جمففات ال�سعر الكهربائية ،ملبات كهربائية 
وم�سابيح كهربائية،منظم غاز،مواقد غاز،مرجل غاز،لوازم تنظيم و�سالمة، املراوح، �سوايات؛فواني�س لال�ساءة؛ البوجتاز،ا�ست�سوارات 
كهربائيه،مكائن نزع ال�سعر،ممل�سات �سعر ،مكائن تق�سري اظافر كهربائيه،قداحات،مكنات كهربائية،اجهزة حتمي�س،اباريق كهربائية 
ة، فلرت مياه، اأجهزة وتركيبات  للقهوة،اجهزة والت لتنقية املياه ،اجهزة اعادة ت�سخني الهواء باأنواعها ، م�ساعل ا�ساءة، دفايات لالأ�سرِّ
�سحية. حنفيات خلط ملوا�سري املياه،معدات للحمام ، معدات هواء ل�سخان احلمام ،من�ساأت للحمام ،من�ساأت حلمام ال�ساونا ، بطانات 
للحمام،مغاط�س  الن�سفي،�سخانات  لال�ستحمام  بانيو  ا�ستحمام،  احوا�س  )بانيو(،  ا�ستحمام  موا�سري احلمام،احوا�س  للحمام،مثبتات 
الد�س،حنفيات  حلمام  )مق�سورات(  �سحية(،حجرات  )تراكيب  نظيفة  حجرات   ، املعدنيه،�سفاطات  باملياه  للحمام  )اوعية( 
للموا�سري،اجهزة جتفيف اليدين عند املغا�سل،حنفيات خلط ملوا�سري املياه، فوهات مانعه لنت�سار ماء احلنفيات،حنفيات)�سنابري(
خلطوط النابيب،خزانات �سغط للماء،معدات حلمام ال�ساونا،اجهزة ومن�ساأت �سحيه،مقاعد تواليت، حمامات الد�س،مغا�سل،اجهزة 
مياه(،  مراحي�س)دورات  متنقله،  تواليت،مراحي�س  )�سنابري(،احوا�س  (،حنفيات  )للت�سخني  �سم�سية  جممعات  املاء،  ع�سر  لزالة 
من  ،اجزاء  لليدين  املياه،مغا�سل  حلنفيات  )جلب(  �سد  اخلزانات،حلقات  يف  بامل�ستوى  للتحكم  �سمامات   ،) �سحيه  )تراكيب  مباول 
ادوات �سحيه،اوعية غ�سيل،دورات مياه، �سبكات تو�سيل املياه،�سبكات توزيع املياه،�سبكات تر�سيح املياه،من�ساآت رح�س باملاء ،�سخانات 
لأنابيب  منظمة  اأوالغا،ملحقات  املياه  واأنابيب  لأجهزة  منظمة  ال�سحية،ملحقات  للتجهيزات  مياه  نابيب  املياة؛  ل�سحب  ماء،اجهزة 
املياه، اأكواع من البال�ستيك لالأنابيب(،اأنابيب معدنية م�سلعة مرنة )اأجزاء جتهيز �سحي(،اأنابيب معدنية مموجة )اأجزاء جتهيز 

�سحي(، اأنابيب مرنة لتجهيزات ال�سباكة يف احلمامات.. وامل�سنفة بالفئه )11(
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)ترين تيكنولوجيز بي اإل �سي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96213( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اآلت  املنزيل؛  ولال�ستخدام  الهواء  لتكييف  الكهرو�ستاتيكية  الهواء  مر�سحات  املياه؛  �سخانات  HVAC؛  وحدات  على:  العالمة 
املربدات  املحمولة؛  الكهربائية  ال�سخانات  الغمرية؛  ال�سخانات  التجاري؛  لال�ستخدام  الكهربائية  ال�سخانات  التربيد؛  وتركيبات 
الهواء؛  لتكييف  تركيبات  وامل�سروبات؛  الأغذية  تربيد  وحدات  اأي  التربيد،  معدات  وتخزينه؛  التجاري  الطعام  لتح�سري  العالية 
والتدفئة  للتربيد  العادم، جميعها  تهوية  وا�ستعادة احلرارة؛ مراوح  الطاقة  الرطوبة؛ مراوح  الهواء؛ مرطبات؛ مزيالت  معاجلات 
وتهوية املباين التجارية وال�سناعية املحلية ولال�ستخدام يف العمليات ال�سناعية؛ نا�سرات للتدفئة وتكييف الهواء؛ وحدات تنظيف 
الهواء؛ مكثفات بارومرتية لتكثيف الأبخرة عن طريق مالم�سة ال�سوائل؛ مبخرات التربيد؛ جهاز تر�سيح وامت�سا�س ماء ال�سابورة 
واجلمة اخلارجي لال�ستخدام يف منطقة احتواء حملية لإزالة الزيت وامللوثات الأخرى من النفايات ال�سائلة؛ مكثفات الغاز، بخالف 
قطع غيار الآلت؛ مكثفات الثالجة؛ ملفات كقطع غيار من تركيبات التقطري اأو التدفئة اأو التربيد؛ مراوح لأجهزة تكييف الهواء؛ 
املراوح الكهربائية؛ منفاخ الهواء ال�ساخن؛ الأفران؛ مكيفات الهواء؛ امل�سخات احلرارية؛ املبادلت احلرارية، ولي�ست قطع غيار من 
الآلت، امللفات كقطع غيار من التقطري؛ اأجهزة واآلت تنقية الهواء؛ وحدات تر�سيح املياه وتنقيتها وا�ستبدال اخلراطي�س واملر�سحات 
منها؛ تركيبات وقطع غيار تنقية املياه جلميع ما �سبق ذكره؛ املراجل )لي�ست لالآلت(؛ املحارق )بخالف مواقد العطور(؛ �سخانات 
والنا�سرات  واملر�سحات  الهواء  حمث  اأجهزة  وال�سناعية؛  والتجارية  املنزلية  ال�ستخدامات  جلميع  واملاء  والهواء  املائع  ومربدات 
واخلالطات وامل�سخنات باحلمل احلراري؛ اأجهزة الهواء الطرفية؛ اأجهزة حجم الهواء املتغري؛ مكثفات املربدات؛ املبخرات؛ �سفاطات 
)تهوية اأو تكييف هواء(؛ وحدات التكثيف؛ اأجهزة امللف املروحية؛ املراوح واملنافيخ؛ مكيفات الهواء، واملبادلت احلرارية لال�ستخدام 
يف نقل احلرارة لال�ستخدامات ال�سناعية والتجارية؛ قطع الغيار والرتكيبات والأجهزة، وجميعها للتربيد والتهوية؛ اأجهزة التبخري؛ 
املذكورة  ال�سلع  التحكم جلميع  التجهيزات واأجهزة  الكهرو�ستاتيكية؛  الهواء  الغاز والنفط والوقود ال�سطناعي؛ مر�سحات  حمارق 

اأعاله.. وامل�سنفة بالفئه )11(
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)ترين تيكنولوجيز بي اإل �سي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96219( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اآلت  املنزيل؛  ولال�ستخدام  الهواء  لتكييف  الكهرو�ستاتيكية  الهواء  مر�سحات  املياه؛  �سخانات  HVAC؛  وحدات  على:  العالمة 
املربدات  املحمولة؛  الكهربائية  ال�سخانات  الغمرية؛  ال�سخانات  التجاري؛  لال�ستخدام  الكهربائية  ال�سخانات  التربيد؛  وتركيبات 
الهواء؛  لتكييف  تركيبات  وامل�سروبات؛  الأغذية  تربيد  وحدات  اأي  التربيد،  معدات  وتخزينه؛  التجاري  الطعام  لتح�سري  العالية 
والتدفئة  للتربيد  العادم، جميعها  تهوية  وا�ستعادة احلرارة؛ مراوح  الطاقة  الرطوبة؛ مراوح  الهواء؛ مرطبات؛ مزيالت  معاجلات 
وتهوية املباين التجارية وال�سناعية املحلية ولال�ستخدام يف العمليات ال�سناعية؛ نا�سرات للتدفئة وتكييف الهواء؛ وحدات تنظيف 
الهواء؛ مكثفات بارومرتية لتكثيف الأبخرة عن طريق مالم�سة ال�سوائل؛ مبخرات التربيد؛ جهاز تر�سيح وامت�سا�س ماء ال�سابورة 
واجلمة اخلارجي لال�ستخدام يف منطقة احتواء حملية لإزالة الزيت وامللوثات الأخرى من النفايات ال�سائلة؛ مكثفات الغاز، بخالف 
قطع غيار الآلت؛ مكثفات الثالجة؛ ملفات كقطع غيار من تركيبات التقطري اأو التدفئة اأو التربيد؛ مراوح لأجهزة تكييف الهواء؛ 
املراوح الكهربائية؛ منفاخ الهواء ال�ساخن؛ الأفران؛ مكيفات الهواء؛ امل�سخات احلرارية؛ املبادلت احلرارية، ولي�ست قطع غيار من 
الآلت، امللفات كقطع غيار من التقطري؛ اأجهزة واآلت تنقية الهواء؛ وحدات تر�سيح املياه وتنقيتها وا�ستبدال اخلراطي�س واملر�سحات 
منها؛ تركيبات وقطع غيار تنقية املياه جلميع ما �سبق ذكره؛ املراجل )لي�ست لالآلت(؛ املحارق )بخالف مواقد العطور(؛ �سخانات 
والنا�سرات  واملر�سحات  الهواء  حمث  اأجهزة  وال�سناعية؛  والتجارية  املنزلية  ال�ستخدامات  جلميع  واملاء  والهواء  املائع  ومربدات 
واخلالطات وامل�سخنات باحلمل احلراري؛ اأجهزة الهواء الطرفية؛ اأجهزة حجم الهواء املتغري؛ مكثفات املربدات؛ املبخرات؛ �سفاطات 
)تهوية اأو تكييف هواء(؛ وحدات التكثيف؛ اأجهزة امللف املروحية؛ املراوح واملنافيخ؛ مكيفات الهواء، واملبادلت احلرارية لال�ستخدام 
يف نقل احلرارة لال�ستخدامات ال�سناعية والتجارية؛ قطع الغيار والرتكيبات والأجهزة، وجميعها للتربيد والتهوية؛ اأجهزة التبخري؛ 
املذكورة  ال�سلع  التحكم جلميع  التجهيزات واأجهزة  الكهرو�ستاتيكية؛  الهواء  الغاز والنفط والوقود ال�سطناعي؛ مر�سحات  حمارق 

اأعاله. . وامل�سنفة بالفئه )11(
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)ت�سوجنكينج اأميتي ما�سيرني كو.، ليمتد (

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96419( وبتاريخ: )2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اآلت  الأعالف؛  ح�سادات  املائية؛  الأحياء  تربية  لأحوا�س  تهوية  م�سخات  )اآلت(؛  ع�سب  جمزات  زراعية؛  اآلت  على:  العالمة 
حلب؛ اآلت ق�س كهربائية للحيوانات؛ اآلت جنارة؛ منا�سري )اآلت(؛ اآلت �سنع الورق املقوى املموج؛ اآلت ل�سنع حفا�سات على �سكل 
تخمري؛  اآلت  الكهروميكانيكية؛  الطعام  اعداد  اآلت  ال�ساي؛  جتهيز  اآلت  معايرة؛  اآلت  اأنللوال؛  طباعة؛  اآلت  الورق؛  من  �سراويل 
ل�سنع  اآلت  نق�س؛  اآلت  الطوب؛  �سنع  اآلت  الهوائية؛  الدراجات  جتميع  اآلت  درز؛  اآلت  اجللود؛  ت�سنيع  اآلت  التبغ؛  معاجلة  اآلت 
البطاريات الكهربائية؛ اآلت ت�سنيع احلبال؛ اآلت ت�سنيع املينا؛ اآلت ل�سنع امل�سابيح؛ اآلت تعبئة؛ اآلت �سنع قوالب الفحم؛ اآلت 
اآلت  الأ�سمدة؛  �سنع  اآلت  الزجاج؛  عمل  اآلت  غراء؛  اآلت  مركزي؛  طرد  طواحني  املالب�س(؛  )غ�سل  غ�سالت  الكهربائية؛  املطبخ 
كهروميكانيكية لل�سناعات الكيميائية؛ حفارات مناجم؛ قّطاعات )اآلت(؛ اآلت �سخ اآبار النفط؛ اآلت خلط؛ اأجهزة �سحق؛ رافعات 
)اأجهزة رفع(؛ مطارق تدار بالهواء امل�سغوط؛ اآلت تهذيب؛ اآلت �سباكة؛ اآلت ت�سنيع الأدوات املعدنية؛ حمركات بخارية؛ اجهزة 
ا�سعال ملحركات الحرتاق الداخلي؛ من�ساأت تعمل بالرياح لتوليد الكهرباء؛ اآلت ل�سنع البر؛ اآلت ل�سنع ال�سحابات؛ من�سات لالآلت؛ 
اآلت قطع؛ اآلت ل�سنع الأ�سالك والكابالت؛ اأدوات )اأجزاء من اآلت(؛ اآلت واأجهزة تلميع )كهربائية(؛ روؤو�س حفر )اأجزاء اآلت(؛ 
ُعدد حتمل باليد، بخالف التي تدار يدويا؛ مطاحن زاوية تعمل بالطاقة؛ اآلت لت�سنيع املكونات اللكرتونية؛ اآلت لنتاج الأدوات 
اللكرتونية؛ اآلت ت�ستخدم يف �سناعة الأدوات اللكرتونية؛ اآلت ت�ستخدم يف ت�سنيع قطع الغيار اللكرتونية؛ اآلت لغ�سل املكونات 
اللكرتونية باملواد الكيميائية؛ اآلت لغ�سل املكونات اللكرتونية باملذيبات؛ اآلت لنتاج الأجهزة الب�سرية؛ اآلت لف�سل الغاز؛ اآلت 
ر�س الطالء؛ مولدات؛ حمركات بخالف امل�ستخدمة يف املركبات الربية؛ م�سخات )اآلت(؛ �سمامات )اأجزاء اآلت(؛ اآلت تدار بالهواء 
امل�سغوط؛ ا�سطوانات تعمل بالهواء امل�سغوط )اأجزاء اآلت(؛ اآليات دف بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية؛ حمامل )اأجزاء اآلت(؛ 
�سيور لالألآت؛ اآلت حلام كهربائية؛ اآلت واأجهزة كهربائية للتنظيف؛ غ�سالت عالية ال�سغط؛ مكان�س كهربائية؛ مكاب�س تر�سيح؛ 

بكرات اأبواب كهربائية؛ ملمعات اأحذية كهربائية؛ اآلت طالء كهربائية؛ مفاتيح اأبواب كهربائية. . وامل�سنفة بالفئه )7(



131

)ت�سوجنكينج اأميتي ما�سيرني كو.، ليمتد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)96422( وبتاريخ: )2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتحميل(؛ عدادات، اأجهزة فح�س الدمغات الربيدية؛ اأجهزة ك�سف العمالت املعدينة 
املزيفة؛ موزعات تذاكر؛ اآلت اقرتاع؛ اأجهزة م�سح �سبكية العني لتحديد هوية الأ�سخا�س لأغرا�س اأمنية؛ اأجهزة حتديد الهوية 
بالب�سمات؛ اآلت ت�سوير ) فوتوغرافية، الكرتو�ستاتية، حرارية(؛ اأجهزة واأدوات وزن؛ اأجهزة قيا�س؛ لوحات اإعالنات الكرتونية؛ 
م�سواة  اأجهزة  م�ساحة؛  واأدوات  اأجهزة  فوتوغرايف(؛  )ت�سوير  كامريات  بالفيديو؛  للمراقبة  الكرتونية  اأجهزة  مالحية؛  اأدوات 
)اأدوات حتديد اخلطوط الأفقية(؛ اأجهزة �سبط ال�سرعة للمركبات؛ اأجهزة قيا�س ال�سغط؛ اأجهزة واأدوات كيميائية؛ اأجهزة قيا�س 
اأ�سباه مو�سالت؛  الكهرباء )اأ�سالك، كابالت(؛  واأدوات ب�سرية؛ مواد خلطوط  اأجهزة  لغايات طبية؛  لي�ست  ليزر  اأجهزة  كهربائية؛ 
اأغطية  كهربائية؛  حتكم  لوحات  كهربائية؛  مقاب�س  كهربائية؛  و�سالت  كهربائية؛  مفاتيح  مكثفات؛  الكرتونية؛  رقائق  بطاقات 
للمخارج الكهربائية؛ �سا�سات فيديو؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ األياف ب�سرية )خيوط تو�سيل ال�سوء(؛ اأجهزة تنظيم احلرارة؛ ق�سبان 
لال�ستخدام  واقية من احلوادث  اأجهزة  �سناعية؛  لغايات  اإ�سعاعية  اأجهزة  اإطفاء احلريق؛  اأجهزة  اأجهزة حتليل كهربائي؛  للربق؛ 
ال�سخ�سي؛ مالب�س واقية من احلوادث، وال�سعاع واحلريق؛ اأقنعة واقية؛ قفازات للوقاية من احلوادث؛ واقيات ركب للعمال؛ اأجهزة 
اأجهزة �سحن بطاريات كهربائية؛ �سور كرتونية متحركة؛  اأقفال كهربائية؛ نظارات؛ بطاريات كهربائية؛  كهربائية ملنع ال�سرقة؛ 
اأحذية �سالمة لال�ستخدام ال�سناعي؛ مقاب�س كهربائية؛ قواطع �سناعية كهربائية؛ �سدادات اأذن للغوا�سني؛ اأقفال كهربائية؛ اأقفال 
اأبواب بب�سمة اليد؛ كامريات منظار �سناعية؛ كامريات روؤية خلفية لل�سيارات؛ جم�سات؛ اأجهزة اإنذار؛ كبائن ملكربات ال�سوت؛ طابعات 
ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب؛ اإمدادات الطاقة لالأجهزة املحمولة، وهي البطاريات القابلة لعادة ال�سحن؛ اآلت القيا�س؛ مقايي�س 
ت�سخدم يف احلمامات؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ �سبكة مفاتيح الكمبيوتر؛ ج�سور �سبكة الكمبيوتر؛ اأجهزة توجيه النرتنت؛ اأجهزة 
ار�سال وا�ستقبال الال�سلكي؛ حمولت اإ�سارات الراديو؛ اأجرا�س كهربائية لالأبواب؛ هواتف داخلية؛ هواتف فيديو؛ �سا�سات فيديو؛ 

اأجهزة حتليل الهواء؛ موجهات ل�سلكية. . وامل�سنفة بالفئه )9(
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)نائف عبدالرحمن احمد العليمي(

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/7م(.  وبتاريخ:  برقم)96882(  الطلب  قبول  مت  وقد 
ال�سكك  خلطوط  معدنية  مواد   ، معدنية  متنقلة  مباين   ، معدنية  بناء  مواد   ، منها  خليط  وكل  نفي�سة  غري  معادن  على:  العالمة 
احلديدية ، كبالت وا�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ، م�سنوعات حدتدة ، خردوات معدنية �سغرية ، موا�سري وانابيب 
معدنية ، خزائن حفظ الوئائق وال�سياء الثمينة ، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة فري واردة يف فئات اخرى ، خدمات معادن 
، م�سامري ملولبة ، م�سامري ملولبة )م�سطحة( ، م�سامري ملولبة معدنية ، م�سامري �سغرية الرا�س ،موا�سري متفرعة معدنبة ، مقاب�س 
 ، معدنية  �سدادات   ، معدنية  مباين   ، للمباين  معدنية  لوازم   ، للبناء  معدنية  تقوية  مواد   ، معدنية  بناء  هياكل   ، للمكان�س  معدنية 
و�سالت معدنية غري كهربائية للكبالت ، م�سابك معدنية للكبالت واملوا�سري ، كبالت معدنية غري كهربائية ، قواعد معدنية للرباميل 
، براميل معدنية ، حنفيات معدنية للرباميل ، ا�سالك نحا�س غري معزولة ، م�سامري خابورية ، كابالت معدنية )قامطات( ، اجرا�س 
ابواب )غري كهربائية ، مزاليج لالبواب ، اقفال )غري كهربائية ( ، مقاب�س معدنية لالبواب ، مواد ت�سريف معدنية ، �سقالت بناء 
معدنية ، �سالمل معدنية ، قواطع معدنية ، موا�سري ماء )معدنية( ، موا�سري وانابيب معدنية ، مواد البناء املعدنية ، النابيب واملوا�سري 
املعدنية ، اخلامات املعدنية والقنوات املعدنية وخطوط النابيب امل�سنوعة من املعدن اخلا�سة بنقل املواد املرتبطة بانتاج الطاقة 
، وب�سكل خا�س النفط وم�ستقاتها والغاز ،�سمامات معدنية انابيب فولذية براغي ربط معدنية للكبالت ، �سمامات معدنية ملوا�سري 
 ، معدنية  وفلكات  حلقات   ، املعدنية  انابيب   ، للموا�سري  معدنية  و�سالت   ، معدنية  موا�سري   ، معدنية  �سباكة  قوالب   ، �سندانات   ، املاء 
م�سامري ملولبة معدنية ، م�سامري ملولبة م�سطحة ، م�سامري �سغرية الرا�س ، مواد بناء معدنية ، حنفيات معدنية للرباميل ، م�سامري 
 ، ابواب  مف�سالت   ، لالبواب  مطارق   ، لالبواب  معدنية  مقاب�س   ، كهربائية  غري  لالبواب  ومغالق  اقفال   ، لبواب  مزاليج   ، خابورية 
م�سنوعات حدادة لالبواب ، اقفال ذات حلقات ، احجار ال�سنفرة واحلفر ، ورق ال�سنفرة ، املغالق واملنا�سري ،ادوات الور�س وال�سكاريب 
وامل�سامري ومواد النجارة ، ا�سالك ، خالطات وحنفيات مياه ، براغي وم�سامري ، احوا�س معدنية خللط طني البناء ، موا�سري وانانبي 
معدنية ، خالطات وحنفيات معدنية موادبناء معدنية ، القفال املعدنية ، مغلق معدنية لالوابواب احلديد واخل�سب امل�سامري احلديد 
، العربيات اليدوية م�سنوعات حدادة ، خردوات معدنية �سغرية منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ، مباين 
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