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)اخل�سر	حم�سن	حممد	ح�سني(	

وتو�سع	 اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/8م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91927(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:التونة،	اللحوم	والأ�سماك	وحلوم	الدواجن	وال�سيد	،	خال�سات	اللحم	،	فواكه	وخ�سروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة	،	
هالم	)جيلي(	ومربيات	وفواكه	مطبوخة	بال�سكر،	البي�ض	،	احلليب	واللنب	ومنتجات	الألبان	،الزيوت	والدهون	املعدة	لالأكل،	الأغذية	
املحفوظة	واملخلالت،	زيت	�سم�سم	،	زيوت	طبخ	،	�سردين،	زبدة	،	جمربي،	�سلطات	خ�سار،	متور،	دهن	جوز	الهند،	بي�ض	حلزون	،	فواكه	
مثلجة،	�سلطات	فواكه	،	فواكه	معلبة،	حم�ض	،	مربيات	،	�سمن	نباتي،	حلوم	معلبة،	زيتون	حمفوظ	،	فول	�سوداين،	خملالت،	زيت	نخيل	
الطعام	،	بي�ض	م�سحوق	،	لب	الفواكه	،	زبيب	،	زيت	الزيتون	،	رقائق	بطاطا	،	هالم	جيلي	فواكه	،	معجون	بندورة	،	معجون	الطماطم	،	

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

)خالد	علي	احمد	ال�سانع(

	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92592(	وبتاريخ:	)2019/10/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:الدوات	والأوعية	املنزلية	ال�سغرية	،	ال�سحون	والط�سوت	وجاكات	املياه	،	الأدوات	املنزلية،	طناجر	،	قدور	ال�سغظ	،	
اأدوات	واواين	واأوعية	لال�ستعمال	املنزيل	،	فرا�سي،	مواد	�سنع	الفرا�سي	،	ادوات	تنظيف	،	زجاج	غري	م�سغول	وزجاج	�سبة	م�سغول	،	اواين	
زجاجية	واأواين	خزف	�سيني	واواين	خزفيه،	ام�ساط	و	ا�سفنج	،	�سلك	جلي،	ادوات	واواين	واأوعية	لال�ستعمال	املنزل	وللمطبخ	)لي�ست	
اأو	الدهان(	مواد	�سنع	الفرا�سي،	ادوات	تنظيف،	زجاج	غري	م�سغول	 من	معادن	نفي�سه	او	مطلية	بها(،	فرا�سي	)عدا	فرا�سي	التلوين	

وزجاج	�سبه	م�سغول	)عدا	الزجاج	امل�ستعمل	يف	املباين(.	وامل�سنفة	بالفئه	)21(

)	ناو�ض	ليتهاو�ض(
	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91761(	وبتاريخ:	)2019/8/25م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:ال�سابون؛	العطور؛	الزيوت	العطرية؛	م�ستح�سرات	التجميل؛	كرميات	وجل	)�سائل	هالمي(	وغ�سول	)لو�سن(؛	مزيالت	
الب�سرة؛	 لتبيي�ض	 التجميل	 ال�سعر؛	مناديل	تنظيف؛	م�ستح�سرات	 �سامبو	وغ�سول	)لو�سن(	 ال�سخ�سي؛	 الكريهة	لال�ستخدام	 الروائح	
م�ستح�سرات	التجميل	لتنظيف	اجللد؛	م�ستح�سرات	التجميل	لأغرا�ض	التخ�سي�ض؛	م�ستح�سرات	لت�سمري	الب�سرة	والوقاية	من	اأ�سعة	
ال�سم�ض؛	منتجات	لإزالة	ال�سعر؛	م�ستح�سرات	ايكولوجية	)	م�ستح�سرات	فن	العناية	بالب�سرة	والتي	تعمل	على	م�ساعدة	اجللد	لتقوية	

نف�سه	والتاأقلم	مع	البيئة(	ت�ستخدم	لتعزيز	منو	خاليا	اجللد	واملعدة	لال�ستخدام	يف	اغرا�ض	التجميل..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(
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)عبده	اأحمد	لطف	الذيب(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92590(	وبتاريخ:	)2019/10/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:م�ستح�سرات	تبيي�ض	الأقم�سة	ومواد	اأخرى	ت�ستعمل	يف	غ�سل	وكي	املالب�ض،	م�ستح�سرات	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط	
،	�سابون	،	عطور	،	زيوت	عطرية	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	غ�سول	)لو�سن(	لل�سعر،	ال�سابون	،	البودر،	مواد	
جتميل،	م�ستح�سرات	التجميل	ال�سائلة	،	حممر	الوجه	،	طالء	الأظافر	ال�سفاف	وامللون	،	�سبغة	الأظافر	،	م�ستح�سرات	ترطيب	ب�سرة	
الوجه	،	لو�سن	)للج�سم(،	معاجني	اأ�سنان	،	�سامبو	لل�سعر،	ودهانات	خا�سة	باجل�سم	،	الكرميات	اخلا�سة	بال�سعر	،	البخور	،	قطرة	احلناء	
،	زيوت	ال�سعر،	بل�سم	لل�سعر	،	مزيالت	ال�سعر	،	�سبغات	ال�سعر	،	اأقنعة	جتميلية	،	م�سادات	للعرق،	اأحمر	ال�سفاه	،	جل	لل�سعر	،	فازلني	،	

منظفات	لالإ�ستخدام	املنزيل،	مطهرات،	ماء	الورد..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(	

)عبده	اأحمد	لطف	الذيب(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92589(	وبتاريخ:	)2019/10/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:م�ستح�سرات	تبيي�ض	الأقم�سة	ومواد	اأخرى	ت�ستعمل	يف	غ�سل	وكي	املالب�ض،	م�ستح�سرات	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط	
،	�سابون	،	عطور	،	زيوت	عطرية	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	غ�سول	)لو�سن(	لل�سعر،	ال�سابون	،	البودر،	مواد	
جتميل،	م�ستح�سرات	التجميل	ال�سائلة	،	حممر	الوجه	،	طالء	الأظافر	ال�سفاف	وامللون	،	�سبغة	الأظافر	،	م�ستح�سرات	ترطيب	ب�سرة	
الوجه	،	لو�سن	)للج�سم(،	معاجني	اأ�سنان	،	�سامبو	لل�سعر،	ودهانات	خا�سة	باجل�سم	،	الكرميات	اخلا�سة	بال�سعر	،	البخور	،	قطرة	احلناء	
،	زيوت	ال�سعر،	بل�سم	لل�سعر	،	مزيالت	ال�سعر	،	�سبغات	ال�سعر	،	اأقنعة	جتميلية	،	م�سادات	للعرق،	اأحمر	ال�سفاه	،	جل	لل�سعر	،	فازلني	،	

منظفات	لالإ�ستخدام	املنزيل،	مطهرات،	ماء	الورد..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)ذى	كارتون	نيتوورك،	اإنك.،	�سركة	من	ديالوير(	

وتو�سع	 اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91961(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
والإنرتنت	 ال�سناعية	 والأقمار	 التلفاز	 الرتفيهية	عرب	 واملحتويات	 الربامج	 توفري	 الرتفيه	وحتديدًا	خدمات	 العالمة	على:خدمات	
وال�سبكات	الال�سلكية	وغريها	من	�سبكات	الت�سالت	الإلكرتونية؛	خدمات	توفري	الإ�سدارات	الإلكرتونية	عرب	النرتنت	الغري	قابلة	
للتحميل؛	خدمات	توفري	املواقع	الإلكرتونية	التي	تعر�ض	املحتويات	ال�سوتية	املرئية	واملعلومات	الرتفيهية	والألعاب	الإلكرتونية	عرب	
الإنرتنت؛	خدمات	توفري	املو�سيقى	اإلكرتونيًا	عرب	الإنرتنت	بكونها	غري	قابلة	للتحميل	وتوفري	مقاطع	الفيديو	اإلكرتونيًا	عرب	الإنرتنت	
بكونها	غري	قابلة	للتحميل	و	عرو�ض	الأداء	الرتفيهية	احلّية؛	خدمات	حدائق	املالهي	؛	خدمات	اإنتاج	الأفالم	واملحتويات	الرتفيهية	

الرقمية	والتلفزيونية..	وامل�سنفة	بالفئه	)41(
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)احمد	ح�سن	على	دبوان(

	
وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92327(	وبتاريخ:	)2019/9/28م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:�سوكولتة؛	حلويات؛	حلوى؛	ب�سكويت	)بجميع	اأنواعه(؛	كعك؛	مكرونة	)با�ستا(؛	مكرونة	)طويلة(؛	نودلز	)مكرونة	
رفيعة(؛	مكرونة	رفيعة	�سريعة	التح�سري؛	�سباغيتي	)معكرونة	طويلة(؛	�سعريية	رقيقة؛	اخلمرية،	م�سحوق	خبازة	واملكونات	الأخرى	
اخلا�سة	باخلبازة،	�سل�سة	ال�سلطة،	املايونيز،	اخلل،	الكات�سب	وال�سل�سات	)التوابل(،	منتجات	العجني	اجلاهزة	للطبخ،	العجني	املجمد،	
املثلجة،	 الفواكه،	احللويات	 امل�سنوعة	من	 املجمدة	 الألبان،	احللويات	 امل�سنوعة	من	غري	 املجمدة	 اي�سكرمي،	احللويات	 خبز	جممد،	
القهوة،	ال�ساى،	الكاكاو،	ال�سكر،	الأرز،	التابيوكا،	�ساغو،	القهوة	الإ�سطناعية،	اخلبز،	املعجنات،	الع�سل	الأ�سود،	امللح،	اخلردل،	الدقيق	
امل�سنوع	من	احلبوب،	التوابل،	م�سروبات	الطعام	)من	احلبوب	امل�ستنبتة	والأع�ساب(،	�سل�سة	اللحم،	�ساي	الأع�ساب،	الع�سل..	وامل�سنفة	

بالفئه	)30(

)حممد	حميد	علي	عبده	احلبي�سي	)	احلبي�سي	ل�سترياد	وت�سويق	الأغذية	((	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91842(	وبتاريخ:	)2019/8/27م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:النب	،ال�ساي	،الكاكاو	،ال�سكر	،الأرز	،النب	ال�سطناعي،	الدقيق	وامل�ستح�سرات	امل�سنوعة	من	احلبوب	،	املكرونة	،ال�سعريية	
،	ال�سل�سة	،	ع�سل	النحل	والع�سل	الأ�سود	،	احللويات،	اخلمرية،	رقائق	احلبوب،	رقائق	الذرة،	الف�سار	،	رقائق	ال�سوفان،	البفك	امل�سنع	من	
احلبوب،	املقرم�سات،	اخلبز	،	الب�سكويت،	الفطائر	والكعك،	الكيك	،	ال�سوكولته،	م�ستح�سرات	احللويات،	احللويات	الطحينية	وحلوى	
الكراميل	وحلوى	الق�سطة،	كرمي	كراميل،	حلوى	البودجن،	املهلبية	والكا�سرتد،	الفانيليا،	منكهات	لالأطعمة	،	العلك،	ال�سكاكر،	احللويات	
املثلجة	،	امللح	،	الفلفل	،	اخلردل،	اخلل	،	البهارات،	التوابل،	ال�سميد،	الن�سا،	ال�سطة،	الثلج	واملثلجات	،	الأي�سكرمي	واحللويات	املثلجة،	

املك�سرات	املعاجلة	�سناعيا	واملك�سرات	اململحة	وغري	اململحة،	الكات�سب	،	املايونيز..	وامل�سنفة	بالفئه	)30(

)حممد	حميد	علي	عبده	احلبي�سي	)	احلبي�سي	ل�سترياد	وت�سويق	الأغذية	((	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)91858(	وبتاريخ:	)2019/8/27م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:التونة،	اللحوم	والأ�سماك	وحلوم	الدواجن	وال�سيد،	خال�سات	اللحم،	فواكه	وخ�سروات	حمفوظة	وجمففة	ومطهوة،	
هالم	)جيلي(	ومربيات	وفواكه	مطبوخة	بال�سكر،	البي�ض	واللنب	ومنتجات	الألبان	،الزيوت	والدهون	املعدة	لالأكل،الأغذية	املحفوظة	
واملخلالت،	زيت	�سم�سم،	،زيوت	طبخ	،	�سردين،	زبدة،	اجلنب،	جمربي،	�سلطات	خ�سار،	متور	دهن	جوز	الهند،	بي�ض	حلزون،	فواكه	مثلجة،	
بي�ض	 للطعام،	 نخيل	 زيت	 �سوداين،	 فول	 زيتون	حمفوظ،	 معلبة،	 نباتي،	حلوم	 �سمن	 مربيات،	 معلبة،	حم�ض،	 فواكه	 فواكه،	 �سلطات	
م�سحوق،	لب	الفواكه،	زبيب،	زيت	الزيتون	،	رقائق	بطاطا	،	هالم	جيلي	فواكه،	معجون	بندورة،	معجون	طماطم،	احلليب،	الزبادي..	

وامل�سنفة	بالفئه	)29(
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)ال�سركة	العاملية	للمواد	الغذائية	ذ.م.م(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92507(	وبتاريخ:	)2019/10/12م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:�سوكولتة؛	حلويات؛	حلوى؛	ب�سكويت	)بجميع	اأنواعه(؛	كعك؛	مكرونة	)با�ستا(؛	مكرونة	)طويلة(؛	نودلز	)مكرونة	
رفيعة(؛	مكرونة	رفيعة	�سريعة	التح�سري؛	�سباغيتي	)معكرونة	طويلة(؛	�سعريية	رقيقة؛	اخلمرية،	م�سحوق	خبازة	واملكونات	الأخرى	
اخلا�سة	باخلبازة،	�سل�سة	ال�سلطة،	املايونيز،	اخلل،	الكات�سب	وال�سل�سات	)التوابل(،	منتجات	العجني	اجلاهزة	للطبخ،	العجني	املجمد،	
املثلجة،	 الفواكه،	احللويات	 امل�سنوعة	من	 املجمدة	 الألبان،	احللويات	 امل�سنوعة	من	غري	 املجمدة	 اي�سكرمي،	احللويات	 خبز	جممد،	
القهوة،	ال�ساى،	الكاكاو،	ال�سكر،	الأرز،	التابيوكا،	�ساغو،	القهوة	الإ�سطناعية،	اخلبز،	املعجنات،	الع�سل	الأ�سود،	امللح،	اخلردل،	الدقيق	
امل�سنوع	من	احلبوب،	التوابل،	م�سروبات	الطعام	)من	احلبوب	امل�ستنبتة	والأع�ساب(،	�سل�سة	اللحم،	�ساي	الأع�ساب،	الع�سل،	ف�سار.	.	

وامل�سنفة	بالفئه	)30(

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

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92508(	وبتاريخ:	)2019/10/12م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:�سوكولتة؛	حلويات؛	حلوى؛	ب�سكويت	)بجميع	اأنواعه(؛	كعك؛	مكرونة	)با�ستا(؛	مكرونة	)طويلة(؛	نودلز	)مكرونة	
رفيعة(؛	مكرونة	رفيعة	�سريعة	التح�سري؛	�سباغيتي	)معكرونة	طويلة(؛	�سعريية	رقيقة؛	اخلمرية،	م�سحوق	خبازة	واملكونات	الأخرى	
اخلا�سة	باخلبازة،	�سل�سة	ال�سلطة،	املايونيز،	اخلل،	الكات�سب	وال�سل�سات	)التوابل(،	منتجات	العجني	اجلاهزة	للطبخ،	العجني	املجمد،	
املثلجة،	 الفواكه،	احللويات	 امل�سنوعة	من	 املجمدة	 الألبان،	احللويات	 امل�سنوعة	من	غري	 املجمدة	 اي�سكرمي،	احللويات	 خبز	جممد،	
القهوة،	ال�ساى،	الكاكاو،	ال�سكر،	الأرز،	التابيوكا،	�ساغو،	القهوة	الإ�سطناعية،	اخلبز،	املعجنات،	الع�سل	الأ�سود،	امللح،	اخلردل،	الدقيق	
امل�سنوع	من	احلبوب،	التوابل،	م�سروبات	الطعام	)من	احلبوب	امل�ستنبتة	والأع�ساب(،	�سل�سة	اللحم،	�ساي	الأع�ساب،	الع�سل،	ف�سار.	.	

وامل�سنفة	بالفئه	)30(

)عبده	اأحمد	لطف	الذيب(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92588(	وبتاريخ:	)2019/10/21م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:م�ستح�سرات	تبيي�ض	الأقم�سة	ومواد	اأخرى	ت�ستعمل	يف	غ�سل	وكي	املالب�ض،	م�ستح�سرات	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط	
،	�سابون	،	عطور	،	زيوت	عطرية	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	غ�سول	)لو�سن(	لل�سعر،	ال�سابون	،	البودر،	مواد	
جتميل،	م�ستح�سرات	التجميل	ال�سائلة	،	حممر	الوجه	،	طالء	الأظافر	ال�سفاف	وامللون	،	�سبغة	الأظافر	،	م�ستح�سرات	ترطيب	ب�سرة	
الوجه	،	لو�سن	)للج�سم(،	معاجني	اأ�سنان	،	�سامبو	لل�سعر،	ودهانات	خا�سة	باجل�سم	،	الكرميات	اخلا�سة	بال�سعر	،	البخور	،	قطرة	احلناء	
،	زيوت	ال�سعر،	بل�سم	لل�سعر	،	مزيالت	ال�سعر	،	�سبغات	ال�سعر	،	اأقنعة	جتميلية	،	م�سادات	للعرق،	اأحمر	ال�سفاه	،	جل	لل�سعر	،	فازلني	،	

منظفات	لالإ�ستخدام	املنزيل،	مطهرات،	ماء	الورد..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(
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)ميت�سوبي�سي	كوربوري�سن(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92198(	وبتاريخ:	)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	

العالمة	على:بناء	ال�سفن؛	ت�سنيع	اأنظمة	اآلت	الطائرات	والف�ساء	اجلوي؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لل�سفن،	جهاز	دفع	ال�سفن	

مثل	مروحة	مت�سادة	الدوران،	هياكل	ال�سلب	مثل	اجل�سور،	معدات	تهوية	النفق،	خزانات	فولذية،	بوابات	هيدروليكية،	مكد�سات	

كات	 كات	الطائرات،	حمرِّ فولذية،	اأنظمة	وقوف	ال�سيارات	الآلية،	مرفاع	نقل	تداول	حاوية	اآيل؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	ملحرِّ

الأ�سطول	البحري،	اأنظمة	ف�سائية،	قذائف؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	للمراجل،	الرتبينات	البخارية،	الرتبينات	

ال�سناعية؛	خدمات	 الكيميائية،	والوحدات	 الوحدات	 الربية	والبحرية،	 كات	لال�ستخدامات	 املحرِّ املائية،	 الرتبينات	 الغازية،	

الإن�ساء	والرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لوحدات	توليد	القدرة،	وحدات	الطاقة	النووية،	الأنظمة	القائمة	املتحركة	للمالعب	

اآلت	 اآلت	ت�سنيع	احلديد	وال�سلب،	 اآلت	الإن�ساء،	الآلت	الكيميائية،	 الكبرية؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لالآلت	الزراعية،	

قولبة	حقن	اللدائن؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	للم�سخات،	النافخ	الهوائي،	اأجهزة	النقل؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لآلت	

عجنية	الورق	والورق،	اآلت	الطباعة،	اآلت	حتويل	الورق،	اآلت	تغليف	الأطعمة؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لوحدات	

منع	تلوث	الهواء،	هياكل	التحكم	البيئي،	وحدات	التربيد،	وحدات	تكييف	الهواء؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لأدوات	الآلت،	

الروبوتات	ال�سناعية،	ال�سواحن	الرتبينية،	�سواحن	رافعة	�سوكية،	اجلرارات،	مركبات	خا�سة؛	خدمات	الإ�سراف	على	الإن�ساء	

التجارية	 واملباين	 الفنادق،	 بالتجزئة،	 والبيع	 ال�سكنية،	 املباين	 وجتديد	 اإن�ساء	 واإعادة	 اإن�ساء،	 الإن�ساء؛	 تخطيط	 وخدمات	

التحتية؛	خدمات	الرتكيب	 اإدارة	الإن�ساء	مل�ساريع	الإن�ساءات	املدنية	والبنية	 اإن�ساء	الأعمال	املدنية؛	 وال�سناعية	واملوؤ�س�سية؛	

معدات	 املتحركة،	 والأر�سفة	 ال�ساعد،	 وال�سلم	 وامل�ساعد،	 الكهربائية،	 والأجهزة	 الهواء،	 تكييف	 لأجهزة	 وال�سيانة	 والإ�سالح	

التجميد،	معدات	الت�سخني،	جهاز	اإ�ساءة	والهواتف؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لأجهزة	احلا�سوب،	الآلت	واملعدات	

املكتبية؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لأجهزة	العر�ض	ال�سينمائي،	اأجهزة	الت�سوير،	الأ�سالك	اأو	الكابالت	الكهربائية،	
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م�ستقبالت	الال�سلكي،	م�ستقبالت	التلفاز،	اأجهزة	الإلكرتونيات،	اأجهزة	الإنذار	باحلريق،	جر�ض	اإنذار	�سد	ال�سطو،	اأجهزة	قيا�ض	

اإ�سارات	وجهاز	كهربائي	للمركبات،	ت�سخي�ض	البناء،	الأعمال	 اإر�سال	 اإ�ساءة،	جهاز	طبي،	جهاز	حماكاة،	جهاز	 اأو	اختبار،	جهاز	

الكهربائية،	اأعمال	الت�سالت	الكهربائية؛	�سيانة	واإ�سالح	املركبات،	�سقل	املركبات،	تزليق	املركبات،	ت�سحيم	املركبات،	غ�سيل	

املركبات،	تنظيف	املركبات،	املعاجلة	�سد	ال�سداأ	للمركبات،	حمطات	خدمة	املركبات،	تاأجري	املركبات،	اإعادة	ت�سكيل	املركبات،	

اإ�سالح	و�سيانة	اآلت	 اإ�سالح	و�سيانة	اآلت	ت�سغيل	املعادن،	 اإ�سالح	و�سيانة	الطابعات	ثالثية	الأبعاد؛	 تركيب	معدات	املركبات؛	

واأجهزة	الت�سالت	الإلكرتونية،	واإ�سالح	و�سيانة	اآلت	التوزيع	والتحكم	يف	الكهرباء،	واإ�سالح	و�سيانة	مولِّدات	الطاقة،	واإ�سالح	

و�سيانة	اآلت	الت�سالت	ال�سلكية	والال�سلكية،	وتركيب	اأنظمة	�سبكات	الت�سالت.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)37(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92198(

)فخر	الدين	اآدم	علي	ابراهيم(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/22م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92130(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:زيوت	ودهان	لل�سعر	،	كرمي	ودهان	لل�سعر،	حمام	زيت	لل�سعر،	�سامبو	،	غ�سول	لو�سن	لل�سعر،	مثبت	�سعر،مزيل	
�سعر،	عطور	وزيوت	عطرية،	م�ستح�سرات	فرد	وجتعيد	وت�سريح	لل�سعر،	م�ستح�سرات	تبيي�ض	الأقم�سة	ومواد	اأخرى	ت�ستعمل	يف	
غ�سل	وكي	املالب�ض	،	م�ستح�سرات	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط،	�سابون،	م�ستح�سرات	جتميل،	معاجني	اأ�سنان،	البخور،	،	العودة	
وعطر	العودة	،	عود	الند،	،	م�ستح�سرات	العناية	باجل�سم	والوجه	والب�سرة	وال�سعر	،	احلناء	واحلناء	الع�سبي،	�سبغة	احلنا،	ماء	
لالإ�ستخدام	 الكريهة	 الروائح	 العطور،	مزيل	 من	 امل�سنعة	 املنتجات	 للج�سم،	 ،	معطر	 العطور	 ل�سناعة	 م�سك	 امل�سك،	 	، 	، الكولونيا	
م�سربة	 ورقية	 مناديل	 للج�سم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�سن	 زهور)عطور(،	 خال�سات	 اجل�سم(،	 ال�سخ�سي)معطر	
بغ�سولت	لو�سن،	م�ستح�سرات	تبخري	)عطور(	،	خ�سب	معطر	،	زيت	الورد،	مزيل	عرق،	بودرة	معطرة	للج�سم،	ماء	معطر،	،	اأ�سباغ	
كحل	 وال�سعر،	 والوجه	 للج�سم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�سعر،	 والوجه	 للج�سم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�سعر،	 للج�سم	 جتميلية	
للعني،	بودرة	اأطفال،	كرمي	اأ�سا�ض،	مكياجات،	م�سكره	،	م�ستح�سرات	جتميل	الرمو�ض،رمو�ض	م�ستعارة،	اأقالم	حواجب،	اأحمر	�سفاه،	
اأ�سباغ	لالأظافر	وملمعات	اأظافر،	م�ستح�سرات	جتميل	الرمو�ض،	رمو�ض	م�ستعارة	،	اأقالم	حواجب،	اأحمر	�سفاه،	وملمعات	اأظافر،	
التجاعيد	والكلف	 الب�سرة	وكرميات	ملواجهة	 لتبيي�ض	 ال�سم�ض،	م�ستح�سرات	وكرميات	 الوقاية	من	 ،	دهان)جل(،	م�ستح�سرات	

والنم�ض	،	كرمي	لت�سقق	الأرجل،	ملمعات	لالأحذية	،	اأقنعة	جتميلية..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(
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)ميت�سوبي�سي	كوربوري�سن(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92199(	وبتاريخ:	)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	

العالمة	على:بناء	ال�سفن؛	ت�سنيع	اأنظمة	اآلت	الطائرات	والف�ساء	اجلوي؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لل�سفن،	جهاز	دفع	ال�سفن	

مثل	مروحة	مت�سادة	الدوران،	هياكل	ال�سلب	مثل	اجل�سور،	معدات	تهوية	النفق،	خزانات	فولذية،	بوابات	هيدروليكية،	مكد�سات	

كات	 كات	الطائرات،	حمرِّ فولذية،	اأنظمة	وقوف	ال�سيارات	الآلية،	مرفاع	نقل	تداول	حاوية	اآيل؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	ملحرِّ

الأ�سطول	البحري،	اأنظمة	ف�سائية،	قذائف؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	للمراجل،	الرتبينات	البخارية،	الرتبينات	

ال�سناعية؛	خدمات	 الكيميائية،	والوحدات	 الوحدات	 الربية	والبحرية،	 كات	لال�ستخدامات	 املحرِّ املائية،	 الرتبينات	 الغازية،	

الإن�ساء	والرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لوحدات	توليد	القدرة،	وحدات	الطاقة	النووية،	الأنظمة	القائمة	املتحركة	للمالعب	

اآلت	 اآلت	ت�سنيع	احلديد	وال�سلب،	 اآلت	الإن�ساء،	الآلت	الكيميائية،	 الكبرية؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لالآلت	الزراعية،	

قولبة	حقن	اللدائن؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	للم�سخات،	النافخ	الهوائي،	اأجهزة	النقل؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لآلت	

عجنية	الورق	والورق،	اآلت	الطباعة،	اآلت	حتويل	الورق،	اآلت	تغليف	الأطعمة؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لوحدات	

منع	تلوث	الهواء،	هياكل	التحكم	البيئي،	وحدات	التربيد،	وحدات	تكييف	الهواء؛	خدمات	الإ�سالح	وال�سيانة	لأدوات	الآلت،	

الروبوتات	ال�سناعية،	ال�سواحن	الرتبينية،	�سواحن	رافعة	�سوكية،	اجلرارات،	مركبات	خا�سة؛	خدمات	الإ�سراف	على	الإن�ساء	

التجارية	 واملباين	 الفنادق،	 بالتجزئة،	 والبيع	 ال�سكنية،	 املباين	 وجتديد	 اإن�ساء	 واإعادة	 اإن�ساء،	 الإن�ساء؛	 تخطيط	 وخدمات	

التحتية؛	خدمات	الرتكيب	 اإدارة	الإن�ساء	مل�ساريع	الإن�ساءات	املدنية	والبنية	 اإن�ساء	الأعمال	املدنية؛	 وال�سناعية	واملوؤ�س�سية؛	

معدات	 املتحركة،	 والأر�سفة	 ال�ساعد،	 وال�سلم	 وامل�ساعد،	 الكهربائية،	 والأجهزة	 الهواء،	 تكييف	 لأجهزة	 وال�سيانة	 والإ�سالح	

التجميد،	معدات	الت�سخني،	جهاز	اإ�ساءة	والهواتف؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لأجهزة	احلا�سوب،	الآلت	واملعدات	

املكتبية؛	خدمات	الرتكيب	والإ�سالح	وال�سيانة	لأجهزة	العر�ض	ال�سينمائي،	اأجهزة	الت�سوير،	الأ�سالك	اأو	الكابالت	الكهربائية،	
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م�ستقبالت	الال�سلكي،	م�ستقبالت	التلفاز،	اأجهزة	الإلكرتونيات،	اأجهزة	الإنذار	باحلريق،	جر�ض	اإنذار	�سد	ال�سطو،	اأجهزة	قيا�ض	

اإ�سارات	وجهاز	كهربائي	للمركبات،	ت�سخي�ض	البناء،	الأعمال	 اإر�سال	 اإ�ساءة،	جهاز	طبي،	جهاز	حماكاة،	جهاز	 اأو	اختبار،	جهاز	

الكهربائية،	اأعمال	الت�سالت	الكهربائية؛	�سيانة	واإ�سالح	املركبات،	�سقل	املركبات،	تزليق	املركبات،	ت�سحيم	املركبات،	غ�سيل	

املركبات،	تنظيف	املركبات،	املعاجلة	�سد	ال�سداأ	للمركبات،	حمطات	خدمة	املركبات،	تاأجري	املركبات،	اإعادة	ت�سكيل	املركبات،	

اإ�سالح	و�سيانة	اآلت	 اإ�سالح	و�سيانة	اآلت	ت�سغيل	املعادن،	 اإ�سالح	و�سيانة	الطابعات	ثالثية	الأبعاد؛	 تركيب	معدات	املركبات؛	

واأجهزة	الت�سالت	الإلكرتونية،	واإ�سالح	و�سيانة	اآلت	التوزيع	والتحكم	يف	الكهرباء،	واإ�سالح	و�سيانة	مولِّدات	الطاقة،	واإ�سالح	

و�سيانة	اآلت	الت�سالت	ال�سلكية	والال�سلكية،	وتركيب	اأنظمة	�سبكات	الت�سالت.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)37(

�سفحة	2	تابع	طلب	ت�سجيل	العالمة	التجارية	رقم	)92199(

)فخر	الدين	اآدم	علي	ابراهيم(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/22م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92129(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:زيوت	ودهان	لل�سعر	،	كرمي	ودهان	لل�سعر،	حمام	زيت	لل�سعر،	�سامبو	،	غ�سول	لو�سن	لل�سعر،	مثبت	�سعر،مزيل	
�سعر،	عطور	وزيوت	عطرية،	م�ستح�سرات	فرد	وجتعيد	وت�سريح	لل�سعر،	م�ستح�سرات	تبيي�ض	الأقم�سة	ومواد	اأخرى	ت�ستعمل	يف	
اأ�سنان،	البخور،	العودة	 ،	م�ستح�سرات	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط،	�سابون،	م�ستح�سرات	جتميل،	معاجني	 غ�سل	وكي	املالب�ض	
وعطر	العودة	،	عود	الند،	،	م�ستح�سرات	العناية	باجل�سم	والوجه	والب�سرة	وال�سعر	،	احلناء	واحلناء	الع�سبي،	�سبغة	احلنا،	ماء	
لالإ�ستخدام	 الكريهة	 الروائح	 العطور،	مزيل	 من	 امل�سنعة	 املنتجات	 للج�سم،	 ،	معطر	 العطور	 ل�سناعة	 م�سك	 امل�سك،	 	، 	، الكولونيا	
م�سربة	 ورقية	 مناديل	 للج�سم،	 معطرة	 وزيوت	 ودهانات	 وكرميات	 لو�سن	 زهور)عطور(،	 خال�سات	 اجل�سم(،	 ال�سخ�سي)معطر	
بغ�سولت	لو�سن،	م�ستح�سرات	تبخري	)عطور(	،	خ�سب	معطر	،	زيت	الورد،	مزيل	عرق،	بودرة	معطرة	للج�سم،	ماء	معطر،	،	اأ�سباغ	
كحل	 وال�سعر،	 والوجه	 للج�سم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�سعر،	 والوجه	 للج�سم	 كرمي	 للبقع،	 مزيالت	 وال�سعر،	 للج�سم	 جتميلية	
للعني،	بودرة	اأطفال،	كرمي	اأ�سا�ض،	مكياجات،	م�سكره	،	م�ستح�سرات	جتميل	الرمو�ض،رمو�ض	م�ستعارة،	اأقالم	حواجب،	اأحمر	�سفاه،	
اأ�سباغ	لالأظافر	وملمعات	اأظافر،	م�ستح�سرات	جتميل	الرمو�ض،	رمو�ض	م�ستعارة	،	اأقالم	حواجب،	اأحمر	�سفاه،	وملمعات	اأظافر،	
التجاعيد	والكلف	 الب�سرة	وكرميات	ملواجهة	 لتبيي�ض	 ال�سم�ض،	م�ستح�سرات	وكرميات	 الوقاية	من	 ،	دهان)جل(،	م�ستح�سرات	

والنم�ض	،	كرمي	لت�سقق	الأرجل،	ملمعات	لالأحذية	،	اأقنعة	جتميلية..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(
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)�سحار	�ستار	للتجارة(.	بطلب	ت�سجيل	الت�سميم	ال�سناعي	التايل:

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم:	953.	وتاريخ	:	2019/9/17م.	وبالفئة	:)9(.
عن	املنتج	ال�سناعي:	عبوة	بال�ستيكية	لتعبئة	املاء.

و�سف	النموذج	:	عبوة	بال�ستيكية	�سفافة	لتعبئة	املاء	باأحجام	خمتلفة	و�سط	العبوة	،	ر�سم	قطرة	ب�سكل	
دمعه	و�سط	حزامني	منبعجني	من	اجلانبني	الأمين	والأي�سر	كما	يوجد	ثمانية	خطوط	دائرية	ال�سكل	ذات	

حلقات	مت�ساوية.
عنا�سر	احلماية	:	ر�سم	القطرة	التي	ب�سكل	دمعه	مع	احلزامني	املنبعجني	من	اجلانبني	الأمين	والأي�سر	فقط.

)ذى	كارتون	نيتوورك،	اإنك.،	�سركة	من	ديالوير(

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	 وبتاريخ:	 ب��رق��م)91962(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:الت�سجيالت	ال�سوتية	وال�سوتية	املرئية؛	ال�سماعات	املحمولة	وم�سغالت	الأقرا�ض	امل�سغوطة	وامل�سجالت	
ال�سخ�سية	 واحلوا�سيب	 الأذنني	 و�سماعات	 الراأ�ض	 و�سماعات	 الطرفية	 الإلكرتونية	 بالأجهزة	 التو�سيل	 واأجهزة	 ال�سخ�سية	
واحلوا�سيب	ال�سخ�سية	العاملة	باللم�ض	ولبادات	الفاأره	وفاأرات	احلوا�سيب	ولوحات	املفاتيح	للحوا�سيب	واأجهزة	الذاكرة	لنقل	
البيانات	الت�سل�سلية	العاملية	واأجهزة	اإ�سدار	املو�سيقى	الغنائية	امل�سّجلة	والهواتف	الال�سلكية	واأجهزة	الهاتف	والآلت	احلا�سبة	
واإطارات	 الزينة	 ومغنطي�سات	 الفوتوغرايف(	 )للت�سوير	 والأفالم	 الفوتوغرايف(	 )للت�سوير	 وكامريات	 واحلوا�سيب	 وامل�ساطر	
ال�سور	الرقمية؛	اخلوذ	الواقية	لالألعاب	الريا�سية	واأنابيب	التنف�ض	لل�سباحة	حتت	املاء	واأقنعة	ال�سباحة	ونظارات	ال�سباحة؛	
الفيديو	 األعاب	 تخزين	 ولفافات	 احلا�سوب	 برجميات	 للتحميل؛	 القابلة	 وال�سور	 املرئية	 وال�سوتية	 واملرئية	 ال�سوتية	 امللفات	
الفيديو؛	 العاب	 الذاكرة	لأجهزة	 الهاتف	املحمول	وبطاقات	 للتحميل	لأجهزة	 القابلة	 الفيديو	والربجميات	 األعاب	 وبرجميات	
�سواحن	 اللوحية؛	 املحمولة	والأجهزة	 للهواتف	 ال�سم�سية	 بالطاقة	 التحكم	للعاب	احلا�سوب؛�سواحن	بطاريات	تعمل	 مقاب�ض	
بطاريات	للهواتف	املحمولة	والأجهزة	اللوحية؛	�سناديق	واقية	للهواتف	املحمولة	والأجهزة	اللوحية؛	مقاب�ض	ثابتة	وحممولة	

لالجهزة	اللكرتونية	املحمولة	وحتديدا	الهواتف	املحمولة	والأجهزة	اللوحية..	وامل�سنفة	بالفئه	)9(
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)م�سطفى	�سعيد	حممد	�سعيد(	

وتو�سع	 اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/7م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92446(	 الطلب	 قبول	 وقد	مت	
العالمة	على:منتجات	الثاث	)معدين	،	مكتبي	،	مدر�سي	،	منزيل(	املنتجات	امل�سنوعة	من	اخل�سب	اأو	الفلني	اأو	الق�سب	اأو	اخليزران	اأو	
ال�سف�ساف	اأو	ال�سندان	اأو	العظام	اأو	العاج	اأو	ال�سدف	اأو	الكهرمان	اأو	املر�سوم	،	خزانات	،	مقاعد	،	�سدف	،	منا�سب	،	طاولت	،	عربات	
	، ،	دعامات	 ،	م�ساند	 ،	و�سائد	 ،	لوحات	عر�ض	 ،	�سالمل	 ،	�سناديق	 ،	ن�سد	 ،	دواليب	 باأنواعها	 ا�سرة	 	، ،	�سالل	 ،	�ستائر	 )الثاث(	كرا�سي	
�سدادات	،	هياكل	خ�سبية	او	ال�سمع	او	اجلب�ض	او	البال�ستيك	،	ا�سغال	خ�سبية	،	خزانات	منوعة	،	مرجان	،	اربطة	،	�سدادات	،	منا�سب	
للمالب�ض	،اقفا�ض	،	حوامل	،	مكاتب	،	كنب	،	بيوت	حيوانات	،	م�سائد	،	طاولت	،	مراوح	،	قواعد	،	عالقات	،	مقاب�ض	،	ح�سر	،	فر�سات	،	

من�سات	،	اطارات	وقوالب	،	رفوف	،	ق�سبان.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)20(

)�سانيل	ليمتد(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/20م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91726(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
البيع	 ومتاجر	 الأق�سام	 متعددة	 الكبرية	 املتاجر	 يف	 بالتجزئة	 البيع	 وخدمات	 بالتجزئة	 البيع	 على:خدمات	 العالمة	 وتو�سع	
باجلملة	التي	تبيع	بالتجزئة	وخدمات	الطلب	بالربيد	وخدمات	التجزئة	للت�سوق	اللكرتوين	املتعلقة	ببيع	العطور	وم�ستلزمات	
املرحا�ض	وم�ستح�سرات	العناية	بالب�سرة	وم�ستح�سرات	العناية	بال�سعر	وم�ستح�سرات	العناية	بالأظافر	وم�ستح�سرات	العناية	
بفروة	الراأ�ض	واملاكياج	والزيوت	العطرية	وم�ستح�سرات	التجميل	والنظارات	ال�سم�سية	وعلب	النظارات	والنظارات	ال�سم�سية	
والنظارات	الريا�سية	الواقية	وجموهرات	ح�سب	الطلب	واملجوهرات	وال�ساعات	وحقائب	اليد	وحمافظ	اجليب	وحقائب	�سغرية	
مل�ستح�سرات	التجميل	)غري	جمهزة(	وحمافظ	جلدية	م�سطحة	للوثائق	والأوراق	ومكونات	الأمتعة	واملحافظ	وحمافظ	النقود	
والأحزمة	اجللدية	واحلقائب	وحقائب	اأكيا�ض	النقود	و	حمافظ	بطاقات	الئتمان	وحافظات	البطاقات	وعلب	وحقائب	املاكياج	
واأطواق	 ومالب�ض	 املفاتيح	 وحامالت	 واملاكياج	 واحللي	 واملجوهرات	 الإلكرتونية	 والأجهزة	 للحقائب	 واأكمام	 قما�سية	 وحقائب	
ور�سن	و�سروج	للركوب	للحيوانات	الأليفة	واملالب�ض	واألب�سة	القدم	واأجهزة	واأدوات	الت�سالت	بعيدة	املدى	واحلوا�سيب	والأجهزة	
والأقم�سة	 الن�سيجية	 وامل��واد	 ومناديل	 الو�سائد	 واأغطية	 وال�سرير	 للحمام	 وبيا�سات	 الن�سيج	 ومكونات	 وملحقاتها	 الطرفية	
ال�سعر	املزخرفة	وربطات	 ال�سعر	وما�ساكات	 ال�سعر	والزخارف	وما�ساكات	 واملحارم	واملطرزات	والأ�سرطة	والأزرار	واإك�س�سوارات	
الولء؛	خدمات	 وبطاقات	 )�سو�سته(	 وال�سحابات	 لالأحذية	 وحلي	 لالأحذية	 واأبازمي	 لالأحزمة	 وم�سابك	 للب�ض	 و�سارات	 لل�سعر	
اإدارة	وتنظيم	الأعمال؛	خدمات	توفري	املعلومات	وتقدمي	الن�سائح	املتعلقة	بكل	ما	ذكر	 اإ�ست�سارات	 الرتويج	للمبيعات؛	خدمات	

�سابقًا؛	خدمات	الإعالنات	والرتويج	املتعلقة	بهذه	الب�سائع..	وامل�سنفة	بالفئه	)35(
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)ديلفي	تيكنولوجيز	اآي	بيه	ليمتد(	

وقد	مت	قبول	الطلب	برقم)92010(	وبتاريخ:	)2019/9/11م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	اجلغرافية	وتو�سع	
العالمة	على:منتجات	الكيماويات	لال�ستخدام	يف	ال�سناعة	والعلوم	والت�سوير	الفوتوغرايف	واأي�سًا	يف	الزراعة	والب�ستنة	واحلراجة	،	
الراتينجات	ال�سطناعية	غري	املعاجلة	والبال�ستيك	غري	املعالج	،	مركبات	مكافحة	احلرائق	منع	احلرائق	،	م�ستح�سرات	ال�سقي	واللحام	
،	املواد	ل�سباغة	جلود	احليوانات	واجللود	اخلام	،	املواد	الال�سقة	لال�ستخدام	يف	ال�سناعة	،	املعاجني	وح�سوات	املعجون	الخرى	،	مزيج	
الت�سميد	وروث	الت�سميد	والأ�سمدة	،	امل�ستح�سرات	احليوية	لال�ستخدام	يف	ال�سناعة	والعلوم	،	امل�ستح�سرات	الكيماوية	لال�ستخدام	مع	

حمركات	ال�سيارات	واملركبات	،	�سوائل	املعايرة	،	�سوائل	املكابح.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)1(

)�سوميتومو	ربر	اند�سرتيز،	ليمتد(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/10/5م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92441(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:املواد	الكيميائية	لال�ستخدام	يف	ال�سناعة	والعلوم	والت�سوير	الفوتوغرايف،	وكذلك	يف	الزراعة	والب�ستنة	
احلرائق،	 من	 والوقاية	 احلرائق	 اإطفاء	 تركيبات	 املعالج؛	 البال�ستيك	غري	 املجهزة،	 ال�سطناعية	غري	 الراتنجات	 واحلراجة،	
م�ستح�سرات	الت�سليب	واللحام،	مواد	لدباغة	جلود	احليوانات	واجللود،	مواد	ل�سقة	لال�ستخدام	يف	ال�سناعة،	معجون	وغريها	
من	احل�سو،	لوا�سق،	ال�سماد	ال�سماد	الطبيعي،	الروث؛	امل�ستح�سرات	البيولوجية	لال�ستخدام	يف	ال�سناعة	والعلوم،	مواد	ل�سقة	
،لأغطية	الأر�سيات،	مواد	ل�سقة	للبالط،	اإ�سافات	للمواد	الال�سقة،	وكالء	الرتابط	ل�ستخدامها	يف	البناء،	الروابط	للخر�سانة	
والرتاكيب	 الأ�سمنت	 لال�ستخدام	يف	حت�سري	 البوليمرات	 ا�سمنتيه،	 منتجات	 علي	 ا�سافات	 واملالط،	 اجل�ض	 مع	 خليط	 والبناء،	
الأ�سمنتية،	اإ�سافات	ملواد	احل�سو،اجل�ض	ملنع	الت�سريب	لال�ستخدام	يف	�سناعات	البناء	والت�سييد،	مانعات	الت�سرب	لغلق	الأ�سطح؛	
اإ�سافات	كيميائية	 ال�سرياميك؛	 ال�سناعة،	مواد	ل�سقة	لطالء	 للت�سرب	لال�ستخدام	يف	 للبالط،	معاجني	مانعة	 الت�سرب	 مانعات	
البوليمر،	 الطالء	 ال�سائل،	 الطالء	 الت�سريب؛	 منع	 الطالء	 يف	 لال�ستخدام	 �سناعية	 ل�سقة	 مواد	 ال�سطح،	 وطالءات	 للدهانات	
الال�سقة،	 املواد	 رذاذ	 والأ�سمنت،	 الت�سريب	 الال�سقة	واحل�سو	لإ�سالح	 املواد	 تكوين	 البناء،	 �سناعة	 لال�ستخدام	يف	 واقي	 طالء	
اأو	املنزلية(،	املذيبات	لل�سمغ،	 اأو	القرطا�سية	 املذيبات	لإزالة	املواد	الال�سقة،	مواد	ل�سقة	�سطحية	)لي�ض	لال�ستخدام	الطبي	
مذيبات	الدهانات،	املذيبات	لال�ستخدام	يف	رذاذ	جوي،	راتنجات	اليبوك�سي،	املواد	الال�سقة	لالأغرا�ض	ال�سناعية،	مواد	ل�سقة	

لال�ستخدام	يف	ال�سناعة؛	املواد	الال�سقة	لالحتكاك؛	حملول	البوليمر.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)1(
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)جياين	فري�سات�سي	ا�ض.	اآر	.	ال.(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/21م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91759(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	

وتو�سع	العالمة	على:املالب�ض؛	الب�سة	القدم؛	اأغطية	الراأ�ض	وحتديدًا	مالب�ض	من	اجللد	املقلد؛	املالب�ض	اجللدية؛	مالب�ض	�سائقي	

الدراجات	النارية؛	مالب�ض	راكبي	الدراجات؛	مالب�ض	ممار�سة	التمارين	البدنية؛	الف�ساتني	امل�سائية؛	اأرواب	ال�ستحمام؛	ربطات	

الري�ض	 و�ساحات	 الف�سفا�سة؛	 اخلارجية	 املالب�ض	 الداخلية؛	 املالب�ض	 امل�ستديرة؛	 امل�سطحة	 القبعات	 )اأو�سحة(؛	 امللونة	 الراأ�ض	

اجلوارب؛	 ال�سبا�سب؛	 الطويلة؛	 الن�سائية	 اجلوارب	 داخلية(؛	 )مالب�ض	 املزينة	 الن�سائية	 الداخلية	 املالب�ض	 رقبة(؛	 )مالب�ض	

القم�سان	ذات	الأكمام	الق�سرية؛	القم�سان؛	اجلاكيتات	املح�سوة	)مالب�ض(؛	القبعات	الر�سمية؛	املعاطف؛	القلن�سوات	)مالب�ض(؛	

احزمة	للمالب�ض؛	اأحزمة	النقود	)مالب�ض(؛	املالب�ض	ال�سيقة؛	الياقات	)مالب�ض(؛	ياقات	قابلة	للفك؛	اأغطية	الراأ�ض	لالرتداء؛	

البدلت؛	األب�سة	ال�ساطئ؛	ربطات	العنق؛	ربطات	العنق	احلريرية؛	ربطات	الراأ�ض	للمالب�ض؛	مناديل	اجليب	املرّبعة؛	اجلاكيتات	

املاء؛	 من	 الواقية	 املالب�ض	 )مالب�ض(؛	 القفازات	 اجل�سم؛	 م�سدات	 الق�سرية؛	 الف�ساتني	 التنانري؛	 للجوارب؛	 اأربطة	 )مالب�ض(؛	

اجلاكيتات	الواقية	من	املاء؛	الألب�سة	اجلاهزة	لالرتداء؛	املالب�ض	املحبوكة؛	قم�سان	�سوفية	)مالب�ض(؛	اأغطية	تدفئة	ال�ساقني؛	

لتدفئة	 اأغطية	 ؛	 ال�سباحة	 مالب�ض	 املحبوكة؛	 اجلوارب	 للريا�سة؛	 قم�سان	 املوحدة؛	 الأزي��اء	 )�سراويل(؛	 ال�سيقة	 ال�سراويل	

الأذنني	)مالب�ض(؛	الأو�سحة	التي	تو�سع	على	الذراع؛	الو�ساحات	التي	تو�سع	على	الكتفني؛	الطرحات؛	اأغطية	العينني	للنوم؛	

واقيات	الياقات؛	ال�سراويل	الق�سرية	الداخلية؛	�سراويل	ال�سباحة؛	ال�سرتات	بدون	اأكمام؛	البنطلونات؛	ال�سرت	املزودة	بقلن�سوات؛	

بالعباءات؛	 ال�سبيهة	 املعاطف	 )مالب�ض(؛	 املعا�سم	 اأربطة	 البيجامات؛	 القم�سان؛	 ياقات	 )مالب�ض(؛	 الفراء	 املبطنة؛	 املعاطف	

ال�ستحمام؛	الحذية؛	 �سنادل	 ال�سنادل؛	 الن�سائية؛	 ال�سدر	 للجوارب؛	حمالت	 للجوارب؛	حمالت	 اأربطة	 ال�سوفية؛	 الكنزات	

�سبا�سب	ال�ستحمام؛	اأحذية	ممار�سة	التمارين	البدنية؛	اأحذية	لل�ساطئ؛	الحذية	الريا�سية؛	ال�سالت؛	النطاقات	لالرتداء؛	

التي	 الن�سائية	 الداخلية	 املالب�ض	 التحتية؛	 التنانري	 اخلارجية؛	 املالب�ض	 اخلفيفة؛	 املعاطف	 اخلمارات؛	 الداخلية؛	 ال�سراويل	

تلب�ض	حتت	املالب�ض	)املالب�ض	التحتية(؛	القطع	التي	تو�سع	على	القم�سان	من	جهة	ال�سدر؛	اجلزمات	الق�سرية؛	اجلزم؛	�سالت	

)األب�سة(؛	 احلجابات	 موحدة؛	 اأزياء	 )األب�سة(؛	 من	قطعة	 اأكرث	 من	 املكونة	 املالب�ض	 ؛	 الق�سرية	 الأكمام	 ذات	 القم�سان	 الفراء؛	

مظلالت	القبعات	)األب�سة	راأ�ض(؛	اأحذية	خ�سبية.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)25(
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)جياين	فري�سات�سي	ا�ض.	اآر	.	ال.(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/21م(.	 وبتاريخ:	 برقم)91757(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:املالب�ض؛	الب�سة	القدم؛	اأغطية	الراأ�ض	وحتديدًا	مالب�ض	من	اجللد	املقلد؛	املالب�ض	اجللدية؛	مالب�ض	�سائقي	
الدراجات	النارية؛	مالب�ض	راكبي	الدراجات؛	مالب�ض	ممار�سة	التمارين	البدنية؛	الف�ساتني	امل�سائية؛	اأرواب	ال�ستحمام؛	ربطات	
الري�ض	 و�ساحات	 الف�سفا�سة؛	 اخلارجية	 املالب�ض	 الداخلية؛	 املالب�ض	 امل�ستديرة؛	 امل�سطحة	 القبعات	 )اأو�سحة(؛	 امللونة	 الراأ�ض	
اجلوارب؛	 ال�سبا�سب؛	 الطويلة؛	 الن�سائية	 اجلوارب	 داخلية(؛	 )مالب�ض	 املزينة	 الن�سائية	 الداخلية	 املالب�ض	 رقبة(؛	 )مالب�ض	
القم�سان	ذات	الأكمام	الق�سرية؛	القم�سان؛	اجلاكيتات	املح�سوة	)مالب�ض(؛	القبعات	الر�سمية؛	املعاطف؛	القلن�سوات	)مالب�ض(؛	
احزمة	للمالب�ض؛	اأحزمة	النقود	)مالب�ض(؛	املالب�ض	ال�سيقة؛	الياقات	)مالب�ض(؛	ياقات	قابلة	للفك؛	اأغطية	الراأ�ض	لالرتداء؛	
البدلت؛	األب�سة	ال�ساطئ؛	ربطات	العنق؛	ربطات	العنق	احلريرية؛	ربطات	الراأ�ض	للمالب�ض؛	مناديل	اجليب	املرّبعة؛	اجلاكيتات	
املاء؛	 من	 الواقية	 املالب�ض	 )مالب�ض(؛	 القفازات	 اجل�سم؛	 م�سدات	 الق�سرية؛	 الف�ساتني	 التنانري؛	 للجوارب؛	 اأربطة	 )مالب�ض(؛	
اجلاكيتات	الواقية	من	املاء؛	الألب�سة	اجلاهزة	لالرتداء؛	املالب�ض	املحبوكة؛قم�سان	�سوفية	)مالب�ض(؛	اأغطية	تدفئة	ال�ساقني؛	
لتدفئة	 اأغطية	 ال�سباحة؛	 مالب�ض	 املحبوكة؛	 اجلوارب	 للريا�سة؛	 قم�سان	 املوحدة؛	 الأزي��اء	 )�سراويل(؛	 ال�سيقة	 ال�سراويل	
الأذنني	)مالب�ض(؛	الأو�سحة	التي	تو�سع	على	الذراع؛	الو�ساحات	التي	تو�سع	على	الكتفني؛	الطرحات؛	اأغطية	العينني	للنوم؛	
واقيات	الياقات؛	ال�سراويل	الق�سرية	الداخلية؛	�سراويل	ال�سباحة؛	ال�سرتات	بدون	اأكمام؛	البنطلونات؛	ال�سرت	املزودة	بقلن�سوات؛	
بالعباءات؛	 ال�سبيهة	 املعاطف	 )مالب�ض(؛	 املعا�سم	 اأربطة	 البيجامات؛	 القم�سان؛	 ياقات	 )مالب�ض(؛	 الفراء	 املبطنة؛	 املعاطف	
ال�ستحمام؛	الحذية؛	 �سنادل	 ال�سنادل؛	 الن�سائية؛	 ال�سدر	 للجوارب؛	حمالت	 للجوارب؛	حمالت	 اأربطة	 ال�سوفية؛	 الكنزات	
�سبا�سب	ال�ستحمام؛	اأحذية	ممار�سة	التمارين	البدنية؛	اأحذية	لل�ساطئ؛	الحذية	الريا�سية؛	ال�سالت؛	النطاقات	لالرتداء؛	
التي	 الن�سائية	 الداخلية	 املالب�ض	 التحتية؛	 التنانري	 اخلارجية؛	 املالب�ض	 اخلفيفة؛	 املعاطف	 اخلمارات؛	 الداخلية؛	 ال�سراويل	
تلب�ض	حتت	املالب�ض	)املالب�ض	التحتية(؛	القطع	التي	تو�سع	على	القم�سان	من	جهة	ال�سدر؛	اجلزمات	الق�سرية؛	اجلزم؛	�سالت	
)األب�سة(؛	 احلجابات	 موحدة؛	 اأزياء	 )األب�سة(؛	 من	قطعة	 اأكرث	 من	 املكونة	 املالب�ض	 ؛	 الق�سرية	 الأكمام	 ذات	 القم�سان	 الفراء؛	

مظلالت	القبعات	)األب�سة	راأ�ض(؛	اأحذية	خ�سبية..	وامل�سنفة	بالفئه	)25(
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)احل�سن	علي	نا�سر	ال�سري(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/23م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92331(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:منتجات	املالب�ض	اجلاهزة	واملالب�ض	الداخلية	،	الب�سة	القدم	،	�سراويل	داخلية	،	�سراويل	اأطفال	،	اأحذية	
،	واملعاطف	والتنانري	والبدلت	واجلرازي	 ،	املالب�ض	واملعني	بها	البنطلونات	واجلاكيتات	واملعاطف	الفوقية	 ،	م�سدات	 ،	قم�سان	
برمودا	 و�سورت	 والف�ساتني	 والبلوزات	 �سرت	 وتي	 مالب�ض(	 من	 )اأجزاء	 اجلاهزة	 اجللدية	 والبطانات	 والقم�سان	 	، وال�سدريات	
وبدلت	 ال�ستحمام	 وبدلت	 ال�ساطئ	 ومالب�ض	 املطر	 ومعاطف	 ريا�سية	 وبدلت	 واجلينز	 والبلوفرات	 والبيجامات	 و�سورتات	
القم�سان	والبنطلونات	 بها	 الر�سع	واملعني	 املالب�ض	لالأطفال	 	، للريا�سة(	 الريا�سية	)لال�ستخدام	احل�سري	 املالب�ض	 	، ال�سباحة	
واملعاطف	والف�ساتني	،	املالب�ض	الداخلية	واملعني	بها	البك�سورات	)�سراويل	مالكم(	وحمالت	ال�سدر	و�سراويل	حتتية	وال�سراويل	
،	جوارب	،	لبا�ض	القدم	واملعني	بها	الحذية	با�ستثناء	اأحذية	العظام	وال�سنادل	واأبوات	�سد	املاء	واأحذية	امل�سي	واأبوات	واأحذية	
الريا�سة	و�سبا�سب	،	اأجزاء	الأحذية	واملعني	بها	قطع	كعب	عال	ونعال	الأحذية	والأجزاء	العلوية	لالأحذية	،	اأغطية	الراأ�ض	
واملعني	بها	القبعات	وقبعات	بحجم	اجلمجمة	وقبعات	الريا�سة	والطواقي	وقبعات	البورية	،	قفازات	)مالب�ض(	،	جوارب	طوياه	
،	اأحزمة	)مالب�ض(	،	القمي�سول	�سرتة	ن�سوية	،	عباءات	،	الأو�سحة	،	اأو�سحة	الرقبة	،	�سالت	،	الياقات	،	ربطات	العنق	،	ربطات	،	

اأحزمة	حمالة	للجوارب	.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)25(

)بروميتيون	تاير	جروب	ا�ض.	ار.	ال.(	

اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/10/21م(.	 وبتاريخ:	 برقم)92558(	 الطلب	 قبول	 مت	 وقد	
وتو�سع	العالمة	على:املركبات؛	اأجهزة	النقل	الربي	اأو	اجلوي	اأو	املائي؛	املركبات	وقطع	الغيار	والتجهيزات	اخلا�سة	باملركبات؛	
الإطارات	 الإط��ارات؛	 لإ�سالح	 املطاطية	 املواد	 والط��ارات؛	 باملركبات	 اخلا�سة	 املطاطية	 املنتجات	 املركبات؛	 لإطارات	 مدا�سات	
الهوائية	امل�سغوطة؛	الإطارات	الهوائية	امل�سغوطة	و�سبه	امل�سغوطة	و/او	ال�سلبة؛	عجالت	املركبات؛	زخارف	العجالت؛	اإطارات	
مانعة	 �سال�سل	 الداخلية؛	 الإط��ارات	 لإ�سالح	 ل�سقة	 مطاطية	 رقع	 بالإطارات؛	 خا�سة	 رغوة	 امل�سغوطة؛	 لالإطارات	 داخلية	
لالنزلق؛	هياكل	�سيارات؛	�سال�سل	لل�سيارات؛	�سا�سيهات	�سيارات؛	اأثقال	توازن	لعجالت	املركبات؛	بطانات	مكابح	املركبات؛	مركبات	
اإ�سالح	الإطارات	الداخلية	للمركبات؛	خممدات	ال�سدمات	لل�سيارات؛	 اإطارات	املركبات؛	ِعدد	 اأدوات	مانعة	لنزلق	 كهربائية؛	
اأنابيب	 بدون	 اإط��ارات	 الإط��ارات؛	 تلبي�ض	 لإع��ادة	 مدا�سات	 املركبات؛	 لعجالت	 اإط��ارات	 للمركبات؛	 لل�سدمات	 نواب�ض	خممدة	
)تيوبل�ض(	للدراجات	الهوائية؛	�سمامات	لإطارات	املركبات؛	جنوط	لعجالت	ال�سيارات.	وامل�سنفة	بالفئه	)12(	مع	املطالبة	بحق	
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