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)انتك برودكت�س، انك(

وقد مت قبول الطلب برقم)102587( وبتاريخ: )2021/5/10م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: م�ض���تح�ضرات كيميائية لغاي���ات طبية؛ م�ض���تح�ضرات كيميائية �ضيدالنية؛ م�ض���تح�ضرات �ضيدالنية؛ م�ض���تح�ضرات 
كيميائية لت�ض���خي�س احلمل؛ م�ضتح�ضرات كائنات ع�ضوية دقيقة لالإ�ضتخدام الطبي والبيطري؛ م�ضتح�ضرات حيوية لغايات طبية؛ 
كوا�ض���ف كيميائية لغايات طبية اأو بيطرية؛ حماقن مملوءة م�ضبًقا لالأغرا�س الطبية؛ م�ضتح�ضرات اإنزميية لغايات طبية؛ اإنزميات 
لغاي���ات طبي���ة؛ جمففات )عوامل جتفيف( لغايات طبية؛ م�ض���تح�ضرات ت�ض���خي�س لغاي���ات طبية؛ ورق كا�ض���ف لالأغرا�س الطبية؛ 
كوا�ض���ف العالمات احليوية الت�ض���خي�ضية لالأغرا�س الطبية؛ م�ض���تح�ضرات بكتريية لالإ�ض���تخدام الطبي والبيطري؛ خاليا جذعية 

لغاي���ات طبية.. وامل�ضنفة بالفئه )5(

)من�ضور حممد العامري للتجارة والت�ضويق )من�ضور حممد �ضامل العامري(  

وق���د مت قبول الطلب برق���م)96961( وبتاريخ: )2020/7/15م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ض���روبات غري الكحولية ، م�ض���روبات م�ض���تخل�ضة م���ن الفواكه وع�ضائر الفواكه، 
�ض���راب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات ، كوكتيالت ع�ضري تفاح ، ع�ضائر فواكه ، زجنبيل ، ع�ضري العنب ، ماء �ضعري ، حليب اللوز 
، م�ضتح�ضرات التح�ضري املياه املعدنية ، م�ضروبات ع�ضري فواكه ، �ضراب اللوز، �ضراب ال�ضعري ، �ضراب الطاقة ، �ضراب الفواكه الفوري ، 
ع�ضري خ�ضروات ، ع�ضري بندورة )م�ض���روب( ، ع�ضري خ�ضروات )م�ض���روب (، ع�ضري كوكتيل ، �ضراب الزجنبيل ، ع�ضري العنب ، اقرا�س 

حماله بامل�ض���روبات الفواره ، م�ضروب م�ضل اللنب ، م�ضروب لب املاجنو. . وامل�ضنفة بالفئه )32(

)مركز اللوزي �ضوالر لبيع االلكرتونيات ومنظومات الطاقة ال�ضم�ضية(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)102650( وبتاريخ: )2021/5/25م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الواح الطاقة ال�ضم�ضية، ال�ضا�ضات، التلفونات، ال�ضواحن، اخلازنات، التو�ضيالت، الذواكر، بطاريات، البطاريات، معدات 
واجه���زة احلا�ض���ب االيل، اجهزة وادوات لو�ض���ل او فتح حتويل او تكثيف او تنظي���م او التحكم يف الطاق���ة الكهربائية، تلفزيونات، 
خازنات كهربائية، منظمات، حموالت كهربائية، بطاريات خاليا، حموالت امل�ضخات الزراعية، م�ض���تلزمات الطاقة، اجهزة كهربائية 
لتبديل التيار الكهربائي، الر�ض���يفرات، امل�ضجالت، اال�ضالك الكهربائية، املفاتيح الكهربائية، اجهزة قيا�س الطاقة، طابعات، اجهزة 
خ���زن الطاقة الكهربائية، اجهزة الفيديو، م�ض���تلزماتها، قارئ���ات اقرا�س، تلفزيونات، هوائيات، مك���رات ال�ضوت، اجهزة املراقبة، 

تو�ضيالت �ض���حن USB اجهزة اطفاء احلريق، انفرت���رات.. وامل�ضنفة بالفئه )9(



)فولفو تريدمارك هولدينغ اأيه بي(

وقد مت قبول الطلب برقم)103154( وبتاريخ: )2021/05/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 

العالمة على: خدمات امل�ض���ورة املتعلقة برتكيب املولدات ، معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�ضداأ ، خدمات تغيري البطاريات للمركبات 

ذات املحركات ، �ض���حن املركبات الكهربائية ، بناء املركبات املائية واليخوت والقوارب واملركبات البحرية و�ضيانتها واإ�ضالحها ،  بناء 

ال�ض���فن ح�ض���ب الطلب ، تركيب واإ�ضالح االأجهزة الكهربائية ، خدمات اإ�ضالح املركبات للطوارئ ، تزويد املركبات بغاز الهيدروجني ، 

تركي���ب واإ�ضالح اأجهزة االإنذار �ضد احلريق ، تركيب معدات التدفئ���ة والتهوية وتكييف الهواء و�ضيانتها واإ�ضالحها ، خدمات توفري 

املعلومات واالإ�ضت�ضارات املتعلقة باإ�ضالح املركبات ، فح�س املركبات قبل ال�ضيانة ، تركيب و�ضيانة واإ�ضالح اأجزاء الكمبيوتر الأنظمة 

االإت�ضال تركيب مولدات الكهرباء  ، تركيب واإ�ضالح و�ضيانة اأجهزة التكثيف ومكثفات البخار وم�ض���عات للمحركات واملكائن واأجهزة 

اإعادة ت�ض���خني الهواء واأنابي���ب مراجل الغلي ، فح�س املركبات قبل االإ�ض���الح ، تركيب و�ضيانة واإ�ضالح �ض���بكات الكمبيوتر ومعدات 

تكنولوجيا املعلومات ، تركيب اأجهزة توفري الطاقة ، خدمات اإزالة الت�ضوي����س يف االأجهزة الكهربائية ، تركيب اأجهزة ملنع ال�ض���رقة ، 

تركيب اأنظمة االإ�ضاءة والطاقة الكهربائية ، تركيب و�ضيانة واإ�ضالح اأجزاء الكمبيوتر ، تركيب و�ضيانة واإ�ضالح حموالت حمفزة ، 

االإن�ضاء البحري ، �ضيانة ال�ضفن واإ�ضالحها ، �ضيانة من�ضاآت توليد الطاقة واإ�ضالحها ، �ضيانة املحركات وترميمها و�ضبطها واإ�ضالحها 

، �ضيان���ة املول���دات  الكهربائية واإ�ضالحها ، �ضيانة واإ�ض���الح االأجزاء واللوازم للقوارب ، �ضيانة االأج���زاء واللوازم للمركبات  الرية 

ذات املح���ركات التجارية ، تركيب االآالت و�ضيانته���ا واإ�ضالحها ، خدمات التزويد بالوقود الطبيع���ي للمركبات ذات املركبات ، توفري 

معلوم���ات فيما يتعل���ق باإ�ضالح و�ضيانة مولدات الطاق���ة ، التلميع )تنظيف( ، اإ�ض���الح اأو �ضيانة مولدات الطاق���ة ، اإ�ضالح اأو �ضيانة 

اآالت واأجه���زة االإت�ض���االت ، اإ�ضالح اأو �ضيانة ال�ض���فن ، اإ�ض���الح اأو �ضيانة املح���ركات الكهربائية ، تاأج���ري االأدوات وامل�ضانع واملعدات 

لبناء والهدم والتنظيف وال�ضيانة ، تاأجري وا�ض���تئجار االأدوات ومعدات ور�ض���ات العمل للمركبات واملكائن واملحركات واالآالت ، اإعادة 

بن���اء املح���ركات املعطلة اأو التالف���ة جزئيًا ، تاأجري االآالت واالأدوات واالأجهزة الإن�ض���اء املباين ، جتديد حم���ركات املركبات ، جتديد 
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)فولفو تريدمارك هولدينغ اأيه بي(

وقد مت قبول الطلب برقم)103155( وبتاريخ: )2021/05/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املركبات واأجهزة النقل الري اأو املائي؛ مركبات برية م�ض���تقلة؛ مركبات م�ض���تقلة؛ اأجهزة �ضد �ضرقة املركبات؛ دفات 
لتوجيه القوارب؛ دا�ض���رات لل�ضفن؛ دا�ضرات مروحية للقوارب؛ دا�ض���رات للقوارب؛ قوارب؛ و�ضالت قارنة للمركبات الرية؛ قاب�ضات 
)كلت�ض���ات( للمركب���ات الرية؛ بطانات للقاب�س )الكلت����س( للمركبات الرية؛ م�ض���ننات ف�ضل التع�ض���يق للق���وارب؛ حمركات تدوير 
للمركبات الرية؛ مركبات نقل بدون �ض���ائق؛ �ضاحنات تفريغ؛ حمركات الديزل للمركبات الرية؛ مكائن للمركبات الرية؛ مركبات 
ذات حم���ركات تدار كهربائي���ًا؛ حمركات كهربائي���ة للمركبات؛ اأجهزة حتكم كهربائية )لل�ض���فن(؛ �ض���يارات كهربائية تعمل بخاليا 
الوقود؛ زوارق عبور؛ �ضناديق م�ضننات للمركبات الرية؛ مركبات هجينة؛ �ضيارات تعمل بالوقود الهيدروجني؛ حموالت عزم الدوران 
الهيدرولي���ة للمركب���ات الرية؛ دارات هيدرولي���ة للمركبات؛ مركبات برية؛ حم���ركات للمركبات الرية؛ مركب���ات للطرق الوعرة؛ 
قاب�ضات )كلت�ض���ات( طاقة للمركبات الرية؛ اأعمدة دا�ض���رات للقوارب؛ اأعمدة نقل الطاقة للمركبات الرية؛ اآليات دفع للمركبات 
الرية؛ جمموعات توليد الطاقة، مبا يف ذلك املكائن واملحركات للمركبات الرية؛ مركبات التحكم عن ُبعد )ما عدا الُلعب(؛ اأجهزة 
حتكم بال�ُض���فن؛ عجالت توجيه املركبات؛ اأجهزة حتكم ودفات لتوجيه ال�ُض���فن؛ جرارات؛ دوارات رياح للموازنة يف �ض���كل �ض���طحيات 
تعديل املوازنة للقوارب؛ اأجهزة دفع للمركبات؛ مقود املركبات؛ دا�ض���رات للمركبات؛ يخوت. وامل�ضنفة بالفئه )12( مع املطالبة بحق 

اال�ض���بقية: رقم اال�ضبقية: 018356943 تاريخ اال�ض���بقية: 2020/12/18م بلد اال�ضبقية:االحتاد االوربي.

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم )103154(

االآالت ال�ضناعي���ة ، جتدي���د االآالت واملح���ركات واملكائن املعطلة اأو التالفة جزئيًا ، اإ�ضالح اأجهزة ومن�ض���اآت تولي���د الطاقة ، اإ�ضالح 

املركب���ات الكهربائية و�ضيانته���ا ، اإ�ضالح اأو �ضيانة االآالت  واأجهزة توزي���ع والتحكم بالطاقة ، اإ�ضالح املعدات الكهربائية واملن�ض���اآت 

التقنية الكهربائية واملن�ض���اآت التقنية الكهربائية، اإ�ضالح من�ض���اآت التزويد بالطاقة ، اإ�ضالح مر�ضحات )فالتر( لالآالت اأو املحركات 

اأو املكائ���ن ، اإ�ض���الح اأو �ضيانة اآالت واأدوات القيا����س ، خدمات الدعم التقني ، وبخا�ضة ، امل�ض���ورة التقني���ة املتعلقة برتكيب املولدات 

واملكائن واملحركات البحرية ، �ضبط املحركات ، تغيري بطاريات املركبات ، تنظيف املركبات ، خدمات تزويد املركبات بالوقود ، �ضيانة 

املركب���ات ، خدمات اإ�ض���الح املركبات  .. وامل�ضنفة بالفئه )37( مع املطالبة بحق اال�ض���بقية: رقم اال�ض���بقية : 018356943 تاريخ 

اال�ض���بقية: 2020/12/18م بلد اال�ضبقية : االحتاد االأوربي
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)البوراتوريوم كوزمتيكزن دكتور ايرينا ايري�س �ضبولكا زد اورجاني�ضزونا اودبوويدزيالنو�ضيا(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)99684( وبتاريخ: )2020/12/19(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: م�ضتح�ضرات التجميل؛ كرميات الوجه واجل�ضم، م�ضتحلب الوجه واجل�ضم، لو�ضن الوجه واجل�ضم، جل الوجه واجل�ضم، 
رغوة الوجه واجل�ض���م، مق�ض���رات الوجه واجل�ض���م، زيوت الوجه واجل�ض���م، زيوت وبل�ضم الب�ض���رة، اأم�ضال غري طبية للوجه واجل�ضم، 
م�ضتح�ضرات تنظيف القدم والعناية بالقدم؛ �ضابون؛ م�ضتح�ضرات الغ�ضل واال�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات تنظيف ال�ضعر والعناية بال�ضعر، 
�ض���امبو، بل�ضم ال�ضعر، مكيفات ال�ض���عر، كرميات ال�ضعر، م�ضتحلب ال�ضعر، لو�ضن ال�ضعر، جل ال�ض���عر، رغوة لل�ضعر؛ م�ضتح�ضرات واأدوات 
التجميل لالأطفال، م�ض���تح�ضرات واأدوات التجميل ال�ض���تعمالها اأثناء الوالدة، منتجات العطور؛ عطور؛ مياه الزينة ومياه الكولونيا؛ 
زيوت اأ�ضا����س؛ مزيالت روائح اجل�ض���م لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي وم�ضادات التعرق؛ م�ض���تح�ضرات املكياج وم�ضتح�ضرات اإزالة املكياج؛ مواد 
اأ�ضا�س �ضائلة؛ م�ضتح�ضرات العناية بال�ضفاه ومكياج ال�ضفاه؛ م�ضتح�ضرات العناية باالأظافر وتلوين االظافر؛ م�ضتح�ضرات غري طبية 
لغ�ض���يل االماكن احل�ضا�ضة من اجل�ض���م والعناية بها امل�ضمولة يف هذه الفئة؛ م�ضتح�ضرات ت�ضمري الب�ض���رة وم�ضتح�ضرات للحماية من 
االإ�ض���عاع فوق البنف�ضجي؛ م�ضتح�ضرات الت�ضمري الذاتي؛ م�ضتح�ضرات اإزالة ال�ضعر؛ م�ضاحيق املكياج؛ م�ضاحيق اال�ضتحمام؛ امل�ضاحيق 
ال�ضحية امل�ض���مولة يف هذه الفئة؛ معاجني االأ�ض���نان وم�ض���تح�ضرات للعناية بالتجويف الفمي، مواد تواليت م�ض���مولة يف هذه الفئة، 

رغوة احلالقة، جل احلالقة، بل�ض���م ما بعد احلالقة.. وامل�ضنفة بالفئه )3(

)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي ام بي اإت�س اآند كو كيه جي( 

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)103084( وبتاري���خ: )2021/4/7م(. وفقَا لقان���ون العالمات 
التجاري���ة واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: الورق والورق املقوى وال�ض���لع امل�ضنوعة 

م���ن هذه امل���واد ) الورادة يف الفئة 16(؛ بطاقات تعليق املالب����س؛ املطبوعات وم���واد جتليد الكتب؛ �ض���ور فوتوغرافية )مطبوعة(؛ 
قرطا�ضية، واأقالم حر براأ�س كروي واأقالم حر �ضائل واأقالم ر�ضا�س؛ اللوازم املكتبية عدا االأثاث؛ مراة اأقالم الر�ضا�س كهربائية 
اأو غري كهربائية؛ م�ض���اطر ر�ض���م، خرامات )لوازم مكتبية(، ممحايات من املطاط، خّتامات حتبري االأختام، دفاتر قطع )قرطا�ضية(؛ 
اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ضتيك للتغليف؛ مواد تغليف )تبطني اأو ح�ضو( من الورق اأو الكرتون؛ ورق تغليف؛ اأوعية 
من البال�ضتيك اأو الورق اأو الورق املقوى للتعبئة؛ م�ضابك للنقود؛ ل�ضاقات. . وامل�ضنفة بالفئه )16( مع املطالبة بحق اال�ضبقية: رقم 

االأ�ض���بيقة: 018441080  تاريخ اال�ض���بقية:  2021/3/29  بلد اال�ضبقية:  االحتاد االأوربي 
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)ا�ضاب انرتنا�ضونال ا�س دي ان بي ات�س دي(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)99694( وبتاريخ: )2020/12/19(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: قفازات طبية؛ قفازات جراحية؛ قفازات املخترات الطبية؛ قفازات الالتيك����س الطبية؛ قفازات لال�ض���تعمال الطبي؛ 
قفازات لال�ض���تعمال يف طب اال�ض���نان؛ قف���ازات لغايات طبية؛ قف���ازات خمترية لال�ض���تعمال الطبي؛ قفازات مطاطية لال�ض���تعمال 
الطبي؛ قفازات الالتيك����س لال�ض���تعمال الطبي؛ قفازات ال�ض���تعمالها يف امل�ضت�ضفيات؛ قفازات ال�ض���تعمالها اثناء العمليات اجلراحية؛ 
قفازات مطاطية لال�ض���تعمال اجلراحي؛ قفازات الالتيك�س لال�ضتعمال اجلراحي؛ قفازات ت�ضتعمل مرة واحدة لال�ضتعمال اجلراحي؛ 
قفازات واقية لال�ض���تخدام الطبي؛ قفازات الالتيك����س ت�ض���تعمل يف طب اال�ض���نان؛ قفازات الالتيك����س املخرية لال�ضتخدام الطبي؛ 
قف���ازات واقية ت�ض���تعمل مرة واحدة لالأغرا�س الطبية؛ قفازات واقية للجراحني ال�ض���تعمالها اثن���اء العمليات اجلراحية؛ قفازات 
واقية ي�ض���تعملها االأ�ض���خا�س العاملني يف املجال الطبي؛ قفازات واقية ي�ضتعملها االأ�ض���خا�س العاملني يف جمال طب اال�ضنان؛ قفازات 
ت�ض���تعمل يف الطب البيطري؛ قفازات ت�ض���تعمل مرة واحدة يف الطب البيطري؛ قفازات واقية ال�ضتعمالها يف الطب البيطري؛ قفازات 
الالتيك����س ال�ض���تعمالها يف الطب البيطري؛ اقنعة طبية؛ اقنعة الوجه ال�ض���تعمالها يف اجلراحة؛ اقنعة الوجه لال�ضتخدام الطبي؛ 
كمامات التنف����س لالأغرا�س الطبية؛ اقنعة الوجه الواقية ال�ض���تعمالها يف جمال طب اال�ض���نان؛ اقنعة الوجه الواقية لال�ض���تعمال 
الطب���ي؛ اأقنع���ة للطاقم الطبي؛ اقنعة واقي���ة للجراحني اثناء العملي���ات اجلراحية؛ اقنعة الوجه لال�ض���تعمال الطبي للوقاية من 
البكتريي���ا؛ اقنعة الوجه لال�ض���تعمال اجلراح���ي للوقاية من البكترييا؛ اقنعة واقية لالأ�ض���خا�س العاملني يف جمال طب اال�ض���نان.. 

)10( بالفئه  وامل�ضنفة 

)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي ام بي اإت�س اآند كو كيه جي( 

وق���د مت قبول الطلب برق���م)103089( وبتاريخ: )2021/4/7م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الورق والورق املقوى وال�ضلع امل�ضنوعة من هذه املواد ) الورادة يف الفئة 16(؛ بطاقات تعليق املالب�س؛ املطبوعات ومواد 
جتلي���د الكت���ب؛ �ضور فوتوغرافي���ة )مطبوعة(؛ اللوازم املكتبية ع���دا االأثاث؛ مراة اأق���الم الر�ضا�س كهربائي���ة اأو غري كهربائية؛ 
م�ض���اطر ر�ض���م، خرامات )لوازم مكتبية(، ممحايات من املطاط، خّتامات حتبري االأختام، دفاتر قطع )قرطا�ض���ية(؛ اأكيا�س )مغلفات 
واأجربة( من الورق اأو البال�ض���تيك للتغليف؛ مواد تغليف )تبطني اأو ح�ض���و( من الورق اأو الكرتون؛ ورق تغليف؛ اأوعية من البال�ضتيك 
اأو الورق اأو الورق املقوى للتعبئة؛ م�ض���ابك للنقود؛ ل�ضاقات. . وامل�ضنفة بالفئه )16( مع املطالبة بحق اال�ض���بقية: رقم االأ�ض���بيقة: 

018440541  تاري���خ اال�ض���بقية:  2021/3/26  بلد اال�ض���بقية:  االحتاد االأوربي 
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103490( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي- مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ض���ة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)ما�ضرتكارد انرتنا�ضيونال انكوربوريتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)102703( وبتاريخ: )2021/04/18(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: االأجه���زة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ض���احية واأجه���زة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ض���ينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�ضري���ة واأدوات الوزن والقيا����س واال�ض���ارة واملراقبة )اال�ض���راف( واالنق���اذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�ض���ل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�ض���جيل اأو اإر�ض���ال اأو ن�ض���خ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ حامالت بيانات 
مغناطي�ضية واأقرا�س ت�ضجيل؛ ماكينات بيع اليه لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآالت ت�ضجيل النقد واآالت حا�ضبة ومعدات واأجهزة 
احلوا�ض���يب ملعاجلة البيانات؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق؛ برامج قابلة للتنزيل يف جمال الرعاية ال�ضحية والزراعة والتعليم والتجارة 

وامل�ضاعدات االن�ضانية. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103197( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي-  مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ضة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

وقد مت قبول الطلب برقم)103147( وبتاريخ: )2021/06/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة عل���ى: حفا�ضات االطفال، الورق والورق املق���وى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغ���ري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات 
واالختام واالغلفة الكرتونية، االكيا�س البال�ضتيكية واملناديل الورقية والورق واملنتجات امل�ضنوعة من الورق واالقالم والقرطا�ضية 
والل�ضق الكرتونية ومواد جتليد الكتب، ال�ضور الفوتوغرافية، القرطا�ض���ية، مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اولغايات منزلية، 
مواد الفنانيني، فرا�ض���ي الدهان او التلوين، االالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( مواد التوجية والتدري�س)عدا االجهزة( 

مواد التغليف البال�ض���تيكية)غري الواردة يف فئات اخرى ( حروف الطباعة، ورق اللعب. . وامل�ضنفة بالفئه )16( 
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103195( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي-  مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ضة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

وقد مت قبول الطلب برقم)103148( وبتاريخ: )2021/06/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة عل���ى: حفا�ضات االطفال، الورق والورق املق���وى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغ���ري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات 
واالختام واالغلفة الكرتونية، االكيا�س البال�ضتيكية واملناديل الورقية والورق واملنتجات امل�ضنوعة من الورق واالقالم والقرطا�ضية 
والل�ضق الكرتونية ومواد جتليد الكتب، ال�ضور الفوتوغرافية، القرطا�ض���ية، مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اولغايات منزلية، 
مواد الفنانيني، فرا�ض���ي الدهان او التلوين، االالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( مواد التوجية والتدري�س)عدا االجهزة( 

مواد التغليف البال�ض���تيكية)غري الواردة يف فئات اخرى ( حروف الطباعة، ورق اللعب. . وامل�ضنفة بالفئه )16(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103188( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي-  مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ضة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)ميتابوويرك جي ام بي ات�س(

وقد مت قبول الطلب برقم)101825( وبتاريخ: )2021/03/24(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: �ضناديق البطاريات ، �ض���واحن البطاريات ، بطاريات خازنة وبطاريات ، اجهزة اللح���ام وملحقاتها امل�ضنفة �ضمن هذة 
الفئة ، اجهزة قيا�س امل�ضافات ، اجهزة قيا�س املدى ، اجهزة الك�ضف عن املعادن ، مالب�س م�ضخنة كهربائية ، مالب�س واحذية وقفازات 
واغطية الراأ����س للوقاية من احلرارة واحلريق والرودة واملواد الكيميائية واال�ض���عاع ، احذية ومالب����س وقفازات واغطيةالراأ����س 
للوقاية من اال�ضابات او احلوادث ، مالب�س ا�ضالمة ، احذية ) واقية -( ، قفازات االمان ، قبعات واقية ، نظارات حماية ) ب�ضريات( 

، نظارات مانعة للوهج ، نظارات ال�ض���المة والب�ضريات ، نظارات واقية ، واقيات الراأ����س ، اقنعة واقية .. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103463( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي- مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ض���ة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)درايتك كورب(

وق���د مت قب���ول الطلب برق���م)102392( وبتاري���خ: )2021/04/24(. وفق���َا لقانون العالم���ات التجارية 
واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: حمول حمطة ال�ضبكة الرقمية اخلدمة املتكاملة؛ جهاز توجيه 
ال�ض���بكة الرقمية للخدمة املتكاملة؛ خط امل�ضرتك الرقمي غري املتماثل؛ خط م�ضرتك رقمي عايل ال�ضرعة؛ 
خط امل�ض���رتك الرقمي؛ اأجهزة توجيه يف بي اإن؛ اأجهزة توجيه ال�ضلكية؛ موجه التطور طويل املدى؛ اأجهزة 

توجيه األياف؛ اأجهزة توجيه النطاق العري�س؛ اأجهزة توجيه خط امل�ضرتك الرقمي؛ نقطة ولوج؛ مفتاح؛ مفتاح تبديل الطاقة عر 
اإيرثنت؛ جهاز تبادل لروتوكول االإنرتنت اخلا�س؛ برامج االإدارة املركزية؛ تطبيقات الهاتف املحمول؛ مودم االإنرتنت؛ معدات اإدارة 
ال�ضبكة؛ برامج اإدارة تكامل ال�ضبكة؛ برامج اإدارة ال�ضبكة؛ اأجهزة ال�ضبكة مراقبة فا�ضلة موازين احلرارة يو اإ�س بي؛ هوائيات ملعدات 

ال�ض���بكات؛ مودم؛ برجميات وبرامج الكمبيوتر؛ جدار حماية ال�ضبكة؛ معدات االإنرتنت.. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103487( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي- مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ض���ة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)قوانغدونغ برايت درمي روبوتيك�س كو.، ال تي دي(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)99773( وبتاري���خ: )2020/12/20(. وفقَا لقان���ون العالم���ات التجارية 
واملوؤ�ض���رات اجلغرافي���ة وتو�ضع العالمة عل���ى: االأجه���زة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ض���احية واأجهزة 

واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ض���ينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�ض���ارة واملراقبة )االإ�ضراف( 
واالإنق���اذ والتعلي���م، اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ض���جيل اأو 
اإر�ض���ال اأو ن�ض���خ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ض���جيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها 
من و�ض���ائط الت�ض���جيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�ضجيل النقد، اآالت حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، 

اأجه���زة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائ���ق.. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)103113( وبتاريخ: )2021/6/13م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: قاطرات كهربائية ذاتي���ة التوليد )قاطرات ديزل-كهربائي���ة(؛ مركبات كهربائية؛ املركب���ات التي يتم التحكم بها 
باأجهزة التحكم عن بعد، عدا عن الدمى؛ �ض���يارات هجينة؛ �ضيارات كهربائية؛ ال�ض���يارات؛ حمركات وقود للمركبات الرية؛ واقيات 
املطر لنوافذ للعربات؛ م�ضاحات الزجاج االأمامي لل�ضيارات البخارية؛ اأجهزة اإنذار رجوع املركبات اإىل اخللف؛ الدوائر الهيدروليكية 
للمركب���ات؛ �ضناديق الرتو����س )علب الرتو����س( للمركبات الري���ة؛ لوحات التابلوه بالعرب���ات؛ اأبواب للمركبات؛ قواب�س التع�ض���يق 
للمركبات الرية؛ اأجهزة منع ال�ض���رقة لل�ض���يارات؛ �ض���يارات بدون �ض���ائق )�ض���يارات ذاتية التحرك(؛ عجالت ال�ض���يارات؛ حمركات 
املركبات الرية؛ الدراجات ال�ضغرية خفيفة الوزن ذات حمركات �ضغرية؛ دراجات كهربائية اأحادية العجلة ذاتية التوازن؛ دراجات 
كهربائي���ة اأحادي���ة العجلة؛ دراجات دفع كهربائية مزودة بعجلت���ني ذاتية التوازن؛ دراجات دفع كهربائي���ة؛ دراجات الدفع ذاتية 
الت���وازن؛ دراج���ات الدفع )مركبات(؛ الدراج���ات الهوائية؛ دراجات اأحادية العجل���ة ذاتية التوازن؛ كرا�ض���ي املقعدين الكهربائية؛ 
اإطارات لعجالت املركبات؛ عدد اإ�ضالح االأنابيب الداخلية؛ طائرات بدون طيار مزودة ب�ض���مة الت�ضور الفوتوغرايف اجلوي؛ طائرات 
ب���دون طيار للت�ضوي���ر؛ املكابح للمركبات؛ م�ض���تلزمات التنجيد لفر����س املركبات؛ م�ضخات ه���واء )لوازم للمركب���ات(؛ مقاعد االأمان 
لالأطف���ال، للمركب���ات؛ اأغطية ملقاعد املركب���ات؛ هياكل املركبات؛ اأجهزة االإنذار �ضد ال�ض���رقة للمركبات؛ ع�ض���ي التحكم للمركبات؛ 

الزجاج االأمام���ي.. وامل�ضنفة بالفئه )12(

)رزق �ضالح حممد ح�ضن القر�ضبي ) ت�ضايل جامبو لتجارة الف�ضف�س واملك�ضرات ((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)102064( وبتاريخ: )2021/4/5م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات 
اجلغرافي���ة وتو�ضع العالمة على: مليم فواكة ،احللويات ، ع�ض���ل النحل والع�ض���ل اال�ض���ود ، البهارات والتوابل 

والب�ضكويت والفطائر وال�ضل�ضه وال�ضوكوالته واكعك والبفك واملقرم�ضات كاري واليفر وحلوه طحنيه ، كيك وال�ضاهي وكاكاو و االرز 
واحللويات واحللويات املثلجة ، الويفر والكعك واملكرونة والنب وامللح والف�ضار وحب الذرة ورقائق ال�ضوفان والكت�ضب ورقائق منتجات 
احلبوب و البهارات والزعفران ون�ضاء الطعام والفانيليا وتوابل حلويات وذرة حمم�ضه وذرة مطحونة وال�ضطة ، دقيق بطاط الطعام 

وتوابل املواد الغذائية وفانيليا منكهات ورقائق الذرة واالي�ضكرمي ولبان وعلكة ، و الفلفل وال�ضكاكر .. وامل�ضنفة بالفئه )30(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103191( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب- ال�ض���اي- ال�ض���كر- االرز- التابيوكا- ال�ض���اجو- النب اال�ضطناعي- الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب- 
اخلبز- الب�ضكويت- الفطائر- ال�ضوكوالته- احللويات واحللويات املثلجة- حالوة الطحينية - ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود- اخلمرية- 
امللح- اخلردل- اخلل- البهارات- التوابل- ال�ضل�ضة- املكرونة- الثلج- البفك- ال�ضعريية- كراميل )حلوى(- علكة- رقائق ذرة- ف�ضار 
)حب الذرة(- رقائق �ضوفان- كت�ضاب- مايونيز- دب�س للطعام- معجنات- مهلبية- زعفران )توابل(- �ضل�ضة طماطم- منكهات- �ضمع 
نحل- دقيق ال�ض���عري- حلوى- وجبات خفيفة ا�ضا�ض���ها احلبوب- رقائق )منتجات احلبوب(- كري )بهار(- ك�ضرتد- دب�س ال�ضكر- ذرة 
مطحونة- ن�ض���ا- ال�ض���كرمي- �ض���وكالتة خام- �ض���طة- خليط كيك- مرق دجاج- البوظة - املثلجات- كعك- كيك- �ض���كاكر- الويفر- 
م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالته- ب�ضكويت رقيق ه�س- منتجات مغطى بال�ضوكالتة- نعنع- �ضوكالته �ضائل- مليم فواكه- فانيال)منكهة(- 
جلوكوز للطعام- يان�ض���ون جنمي- مهلبية- �ض���مع نحل - طعم ا�ضا�ض���ة ال�ض���وفان- دقيق �ضوفان - �ضوفان مق�ض���ر- م�ضتح�ضرات منكهة 
للطعام- م�ضحوق كعك- حلويات لتزيني ا�ضجار عيد امليالد- مقبالت هندية )توابل(- م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة- 
توابل �ضلطة - اغذية ن�ضوية- اقرا�س �ضكرية )حلويات(- قطر ال�ضكر- �ضاي مثلج- �ضو�س )حلويات(- نعناع للحلويات- بيتزا- خبز 
افرجني- �ض���ميد- �ض���باغيتي )معكرونة رفيعة(- ا�ضابع �ضو����س-)حلويات(- �ضو�ض���ي- تبولة- كركم للطع���ام- لنب جممد )حلويات 
مثلجة(- اقرا�س �ضكرية- عوامل متا�ضك املثلجات- �ضل�ضة املاينز- فلفل مطحون- كمون- كبزرة- الق�ضر- البا�ضتا- �ضاي االع�ضاب- 

الزجنبيل .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)انتك برودكت�س ، انك(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)102584( وبتاريخ: )2021/5/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: م�ض���تح�ضرات كيميائية لغايات طبية ، م�ض���تح�ضرات كيميائية �ضيدالنية ، م�ض���تح�ضرات �ضيدالنية ، م�ض���تح�ضرات 
كيميائية لت�ض���خي�س احلمل ، م�ضتح�ضرات كائنات ع�ضوية دقيقة لالإ�ضتخدام الطبي والبيطري ، م�ضتح�ضرات حيوية لغايات طبية 
، كوا�ضف كيميائية لغايات طبية اأو بيطرية ، حماقن مملوءة م�ضبقًا لالأغرا�س الطبية ، م�ضتح�ضرات اإنزميية لغايات طبية ، اإنزميات 
لغاي���ات طبي���ة ، جمففات )عوامل جتفيف( لغايات طبية ، م�ض���تح�ضرات ت�ض���خي�س لغايات طبية ، ورق كا�ض���ف لالأغرا�س الطبية ، 
كوا�ض���ف العالمات احليوية الت�ض���خي�ضية لالأغرا�س الطبية ، م�ض���تح�ضرات بكتريية لالإ�ض���تخدام الطبي والبيطري ، خاليا جذعية 

لغايات طبية.. وامل�ضنفة بالفئه )5(
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)اإل جي الكرتونيك�س انك(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)102426( وبتاريخ: )2021/4/4م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: مكيفات الهواء؛ اأجهزة الهواء ال�ض���اخن وحتديدًا اأجهزة تدفئة الهواء اجلوي؛ اأجهزة الرتطيب؛ االأجهزة الكهربائية 
الإزالة الرطوبة لال�ض���تخدامات املنزلية؛ االأفران الكهربائية؛ منقيات املياه لال�ض���تخدامات املنزلية؛ اآالت تاأين املياه لال�ضتخدامات 
املنزلية؛ االأجهزة الغ�ض���ائية على �ض���كل فلرتات لتنقية املياه؛ جممعات احلرارة ال�ضم�ضية )ت�ض���خني(؛ اأجهزة تنقية الهواء؛ اأجهزة 
التهوية )تكييف الهواء( للت�ض���خني؛ اأ�ضواء ال�ضمامات الثنائية الباعثة لل�ضوء؛ اأفران الغاز؛ اأفران املطابخ الكهربائية؛ االأجهزة اأو 
امل�ض���تلزمات للطبخ؛ الثالجات الكهربائية؛ جمففات املالب����س الكهربائية؛ االآالت الكهربائية لتويل �ضوؤون املالب�س لتجفيف االألب�ضة 
لال�ضتخدامات املنزلية؛ االآالت الكهربائية لتويل �ضوؤون املالب�س التي تقوم اأي�ضا باإزالة الروائح الكريهة والتعقيم والتنظيف بالبخار 
لالألب�ض���ة لال�ضتخدامات املنزلية؛ اآالت جتفيف االألب�ض���ة الكهربائية املزودة بوظائف التعقيم واإزالة الروائح الكريهة ومنع التجعد 

لال�ض���تخدامات املنزلية؛ اأغطية تهوية؛ اأغطية تهوية لالأفران.. وامل�ضنفة بالفئه )11(

)اإل جي الكرتونيك�س انك(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)102429( وبتاريخ: )2021/4/4م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: مكيفات الهواء؛ اأجهزة الهواء ال�ض���اخن وحتديدًا اأجهزة تدفئة الهواء اجلوي؛ اأجهزة الرتطيب؛ االأجهزة الكهربائية 
الإزالة الرطوبة لال�ض���تخدامات املنزلية؛ االأفران الكهربائية؛ منقيات املياه لال�ض���تخدامات املنزلية؛ اآالت تاأين املياه لال�ضتخدامات 
املنزلية؛ االأجهزة الغ�ض���ائية على �ض���كل فلرتات لتنقية املياه؛ جممعات احلرارة ال�ضم�ضية )ت�ض���خني(؛ اأجهزة تنقية الهواء؛ اأجهزة 
التهوية )تكييف الهواء( للت�ض���خني؛ اأ�ضواء ال�ضمامات الثنائية الباعثة لل�ضوء؛ اأفران الغاز؛ اأفران املطابخ الكهربائية؛ االأجهزة اأو 
امل�ض���تلزمات للطبخ؛ الثالجات الكهربائية؛ جمففات املالب����س الكهربائية؛ االآالت الكهربائية لتويل �ضوؤون املالب�س لتجفيف االألب�ضة 
لال�ضتخدامات املنزلية؛ االآالت الكهربائية لتويل �ضوؤون املالب�س التي تقوم اأي�ضا باإزالة الروائح الكريهة والتعقيم والتنظيف بالبخار 
لالألب�ض���ة لال�ضتخدامات املنزلية؛ اآالت جتفيف االألب�ض���ة الكهربائية املزودة بوظائف التعقيم واإزالة الروائح الكريهة ومنع التجعد 

لال�ض���تخدامات املنزلية؛ اأغطية تهوية؛ اأغطية تهوية لالأفران.. وامل�ضنفة بالفئه )11(



124

)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد (

 
وق���د مت قبول الطلب برق���م)101579( وبتاريخ: )2021/2/2م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة عل���ى: املركبات واجهزة النقل الري او اجلوي او املائي ، مركبات ، درجات ناري���ة ، درجات هوائية ، مركبات جوية ، هياكل 
�ض���يارات، اطارات ، مركب���ات مائية وقطع غيارها ، عربات يدوية ، عج���الت ، زجاج املركبات ، قطع غيار �ض���يارات والدرجات النارية 
والهوائي���ة ، قاط���رات وقطع غياره���ا ، اطارات لعج���الت املركبات ، اطارات �ض���يارات ، اط���ارات هوائية ، اغلفة خارجي���ة لالإطارات 
الهوائية ، انابيب )تيوب( داخلية لالإطارات الهوائية ، عدد ا�ضالح لالأنابيب )تيوب( الداخلية ، مفار�س او اثاث للمركبات ، �ضيارات 
، �ضرات)حم���اور( عج���الت املركبات ، تيوبات، مفار����س او اثاث للمركبات ، مركبات كهربائية ، حاف���الت كهربائية حافالت خفيفة ، 
�ضاحنات ، �ضاحنات �ضغرية ، عربات ، عربات الدراجات ، ا�ضقف �ضيارات، عربات اطفال ، قوارب ، جماديف للقوارب ، دراجات هوائية 
ثالثية العجالت للنقل، مركبات خلط اخلر�ض���انة ، زوارق عبور ، رقع مطاطية ال�ضقة ال�ضالح االطارات الداخلية ، اطارات داخلية 

لالطارات امل�ضغوطة ، �ض���احنات ، بيوت متنقل���ه مبحركات ، عربات اطفال ، ج���رارات.. وامل�ضنفة بالفئه )12(

)كابو�ضيكي كاي�ضا هيتا�ضي �ضي�ضاكو�ضو )ويتاجرون اأي�ضا باإ�ضم هيتا�ضي، ليمتد.(

وقد مت قبول الطلب برقم)102759( وبتاريخ: )2021/05/04(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: اأجهزة واأدوات االإنقاذ والتعليم العلمية وامل�ض���تخدمة للبحث واملالحة وامل�ضاحة والت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائية 
وللمقاطع ال�ض���معية الب�ضرية والب�ضرية وللوزن والقيا����س واإر�ضال اال�ض���ارات والتتبع فح�س والتفتي�س؛ اأجهزة ومعّدات التو�ضيل اأو 
الت�ض���غيل اأو التحويل اأو التجميع اأو التنظيم اأو التحكم بتوزيع اأو ا�ض���تخدام الكهرباء؛ اجهزة واأدوات ت�ض���جيل واالإر�ض���ال ون�ض���خ اأو 
معاجلة ال�ضوت اأو ال�ضور اأو البيانات؛ الو�ض���ائط امل�ضجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�ضائط الت�ضجيل والتخزين الرقمية 
اأو التناظرية الفارغة؛ ماكينات بيع األية لالأجهزه التي تعمل بقطع النقد؛ اأالت ت�ض���جيل النقد واأجهزة احلوا�ضب واأجهزة احلا�ضوب 
واالأجهزة امللحقة باحلوا�ض���يب وبدالت للغوا�ضني واأقنعة للغوا�ضني و�ض���دادات اأدن للغوا�ضني ومالقط اأنفيه للغوا�ضني وال�ض���باحني 
وقفازات للغوا�ضني واأجهزة تنف�س لل�ضباحه حتت املاء؛ اجهزة اطفاء احلرائق؛ نظارات �ضم�ضية واجهزة تلفزيون. . وامل�ضنفة بالفئه 

)9(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103169( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: اللحوم واال�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد - خال�ضات اللحم - فواكة وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة - التونة 
- ه���الم )جيلي( ومربيات وفواكة مطبوخة بال�ض���كر - البي�س - احلليب واللنب ومنتجات االلب���ان - الزيوت والدهون املعدة لالكل - 
االغذي���ة املحفوظ���ة واملخلالت - زيت الزيتون - زيتون حمف���وظ - رقائق فواكة - رقائق بطاطا - ال�ضب����س - متور - زبيب - معجون 
بن���دورة - زبدة - ق�ض���دة خمفوقة - فواكة مثلجة - فواكة جممدة - �ض���لطات فواكة - فواكة مطبوخ���ة - ع�ضري خ�ضروات للطبخ - 
منتجات احلليب - - مك�ض���رات حم�ضرة - فول �ض���وداين حم�ضر - مهلبية - �ض���وربات - ع�ضري بندورة للطبخ - جبنة - زيت جوز الهند 
- ق�ض���طة  - جمري - �ض���من نباتي - البقوليات واملعلبات )فول - فا�ضوليا - بزاليا( - خوخ - انانا����س - حم�س - زيت للطبخ- زبادي 
-  كرمية الزبدة- زبدة الكاكاو- م�ض���روبات احلليب  - �ض���مك معلب- زيت ال�ضم�ض���م- حلوم معلبة- زيت نخيل للطعام- لب الفواكة- 
مرق- م�ضتح�ضرات العداد مرق اللحم- كافيار- زيت ذرة- خيار خملل- كفري )م�ضروب من احلليب (- عد�س حمفوظ- ب�ضل حمفوظ- 

فطائ���ر- بطاطا مفققلية- لنب رائب- مركزات املرق- لوز مطحون- �ض���ردين . . وامل�ضنفة بالفئه )29(

)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103457( وبتاريخ: )2021/07/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: املطبوعات ) االوراق الر�ض���مية- الفواتري- امل�ض���تندات- الكروت (الورق والورق املقوى واملنتج���ات امل�ضنوعة من هذه 
املواد وغري واردة يف فئات اخرى- املطبوعات -  مواد جتليد الكتب- ال�ضور الفوتوغرافية - القرطا�ض���ية- مواد الل�ضق امل�ض���تعملة يف 
القرطا�ض���ية او لغايات منزلية- مواد الفنانني- فرا�ض���ي الدهان او التلوين -  االالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( - مواد 
التوجية والتدري�س )عدا االجهزة(- مواد التغليف )غري الواردة يف فئات اخرى(- حروف الطباعة- ورق اللعب- حفاظات االطفال 
امل�ضنوعة من الورق وال�ضليوز- اكيا�س للنفايات من الورق او البال�ضتيك- املناديل- اكيا�س البال�ضتيكية- ورق �ضحي- مناديل من الورق 
للموائد- ورق تواليت- اكواب ورقية- كا�ض���ات ورقية- التقاومي-  الرا�ض���مات- فرا�ضي للر�ضامني- فرا�ضي كتابية .. وامل�ضنفة بالفئه 

)16(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103185( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ض���روبات غري الكحولية- م�ض���روبات م�ض���تخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه- 
�ض���راب وم�ضتح�ضرات اخرى لتح�ضري امل�ضروبات غري الكحولية- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية- رحائق فواكه )غري كحويل(- 
م�ض���روبات غري كحولية  - خال�ضات فواكه غري كحولية- م�ض���روبات ع�ضري فواكه غري كحولية- ع�ضري بندورة )م�ض���روب(- ع�ضائر 
خ�ضروات)م�ضروبات(- ماء الليثيا- ماء معدين فوار- م�ضروب  الطاقة  - مياه غازية- م�ضتح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية- م�ضروبات 
فاحتة لل�ضهية غري كحولية- م�ضروبات م�ضل اللنب- ع�ضري تفاح )غري كحويل(- كوكتيالت غري كحولية- اقرا�س حماله للم�ضروبات 
الفوارة- م�ض���احيق للم�ض���روبات الفوارة- خال�ضات لتح�ضري امل�ض���روبات- خال�ضات فواكه غري كحولية- ع�ضري عنب )غري خممر(- 

حليب اللوز )م�ض���روب(- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية  - �ضراب اللوز- �ضربات )م�ض���روبات(.. وامل�ضنفة بالفئه )32(

)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103466( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: اللحوم واالأ�ض���ماك وحلوم الدواجن وال�ضيد ، خال�ضات اللح���وم ، فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ض���كر ، البي�س واحلليب واللنب ومنتجات االلبان ، الزيوت والدهون ال�ضاحلة لالأكل ،االأغذية 
املحفوظ���ة واملخل���الت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة، رقائق بطاطا ، ال�ضب����س ، متور ، زبي���ب ، معجون بندورة ، زبدة 
، ق�ض���دة خمفوق���ة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممدة ، �ض���لطات فواكة ، فواك���ة مطبوخة ، ع�ضري خ�ضروات للطب���خ ، منتجات احلليب ، 
مك�ض���رات حم�ضرة ، فول �ض���وداين حم�ضر ، مهلبية ، �ض���وربات ، ع�ضري بندورة للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�ضطة ، جمري ، �ضمن 
نبات���ي ، البقوليات واملعلبات ) فول- فا�ضوليا- بزاليا( ، خوخ ، انانا����س ، حم����س ، زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، 
م�ضروبات احلليب ، �ضمك كعلب ، �ضمن نباتي ، زيت ال�ضم�ضم ، حلوم معلبة ، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكة ، مرق م�ضتح�ضرات العداد 
م���رق اللحم ، كافيار ، زيت ذرة ، خيار خملل ، كفري ) م�ض���روب من احلليب ( ، عد����س حمفوظ ، ب�ضل حمف���وظ ، فطائر بطاطا مقلية ، 

لنب رائب ، عد����س حمفوظ ، مركزات املرق ، زبدة الكاكاو ، لوز مطحون ، �ض���ردين .. وامل�ضنفة بالفئه )29(
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103183( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة على: املركبات واجهزة النقل الري واجلوي واملائي- مركب���ات بجميع انواعها- دراجات نارية -  دراجات هوائية- مركبات 
جوية- هياكل �ضيارات- اطارات بجميع انواعها- مركبات مائية وقطع غيارها- عربات يدوية- عجالت- زجاج املركبات - قطع غيار 
�ض���يارات والدراج���ات النارية والهوائية- قاط���رات وقطع غيارها- اطارات لعج���الت املركبات-  اطارات �ض���يارات- اطارات هوائية- 
اغلف���ة خارجية لالط���ارات الهوائية- انابيب )تيوب( داخلية لالطارت الهوائية- عدة ا�ضالح لالنبيب )تيوب( الداخلية- مفار����س 
او اثاث للمركبات- �ض���يارات �ضرات )حماور(- عجالت املركبات- تيوبات- مفار����س واث���اث للمركبات- مركبات كهربائية- حافالت- 
حاف���الت كهربائية- حافالت خفيفة- �ضاحنات-�ض���احنات �ضغرية- عربات- عربات الدراجات- ا�ض���قف �ض���يارات- عربات اطفال- 
ق���وارب- جماديف للقوارب- دراجات هوائية ثالثية العجالت للنقل- مركبات خلط اخلر�ض���انة- زوارق عبور- رقع مطاطية ال�ضقة 
ال�ض���الح االطارات الداخلي���ة- اطارات داخلية لالطارات امل�ضغوطة- �ض���احنات- بي���وت متنقلة مبحركات- ج���رارات .  . وامل�ضنفة 

بالفئه )12( 

)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103203( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ض���روبات غري الكحولية- م�ض���روبات م�ض���تخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه- 
�ض���راب وم�ضتح�ضرات اخرى لتح�ضري امل�ضروبات غري الكحولية- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية- رحائق فواكه )غري كحويل(- 
م�ض���روبات غري كحولية  - خال�ضات فواكه غري كحولية- م�ض���روبات ع�ضري فواكه غري كحولية- ع�ضري بندورة )م�ض���روب(- ع�ضائر 
خ�ضروات)م�ضروبات(- ماء الليثيا- ماء معدين فوار- م�ضروب  الطاقة  - مياه غازية- م�ضتح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية- م�ضروبات 
فاحتة لل�ضهية غري كحولية- م�ضروبات م�ضل اللنب- ع�ضري تفاح )غري كحويل(- كوكتيالت غري كحولية- اقرا�س حماله للم�ضروبات 
الفوارة- م�ض���احيق للم�ض���روبات الفوارة- خال�ضات لتح�ضري امل�ض���روبات- خال�ضات فواكه غري كحولية- ع�ضري عنب )غري خممر(- 

حليب اللوز )م�ض���روب(- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية  - �ضراب اللوز- �ضربات )م�ض���روبات(.. وامل�ضنفة بالفئه )32( 
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)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103201( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ض���روبات غري الكحولية- م�ض���روبات م�ض���تخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه- 
�ض���راب وم�ضتح�ضرات اخرى لتح�ضري امل�ضروبات غري الكحولية- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية- رحائق فواكه )غري كحويل(- 
م�ض���روبات غري كحولية  - خال�ضات فواكه غري كحولية- م�ض���روبات ع�ضري فواكه غري كحولية- ع�ضري بندورة )م�ض���روب(- ع�ضائر 
خ�ضروات)م�ضروبات(- ماء الليثيا- ماء معدين فوار- م�ضروب  الطاقة  - مياه غازية- م�ضتح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية- م�ضروبات 
فاحتة لل�ضهية غري كحولية- م�ضروبات م�ضل اللنب- ع�ضري تفاح )غري كحويل(- كوكتيالت غري كحولية- اقرا�س حماله للم�ضروبات 
الفوارة- م�ض���احيق للم�ض���روبات الفوارة- خال�ضات لتح�ضري امل�ض���روبات- خال�ضات فواكه غري كحولية- ع�ضري عنب )غري خممر(- 

حليب اللوز )م�ض���روب(- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية  - �ضراب اللوز- �ضربات )م�ض���روبات(.. وامل�ضنفة بالفئه )32(

)موؤ�ض�ضة �ضالح الو�ضابي للتجارة واال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)103144( وبتاريخ: )2021/06/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ض���روبات غري الكحولية- م�ض���روبات م�ض���تخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه- 
�ض���راب وم�ضتح�ضرات اخرى لتح�ضري امل�ضروبات غري الكحولية- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية- رحائق فواكه )غري كحويل(- 
م�ض���روبات غري كحولية  - خال�ضات فواكه غري كحولية- م�ض���روبات ع�ضري فواكه غري كحولية- ع�ضري بندورة )م�ض���روب(- ع�ضائر 
خ�ضروات)م�ضروبات(- ماء الليثيا- ماء معدين فوار- م�ضروب  الطاقة  - مياه غازية- م�ضتح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية- م�ضروبات 
فاحتة لل�ضهية غري كحولية- م�ضروبات م�ضل اللنب- ع�ضري تفاح )غري كحويل(- كوكتيالت غري كحولية- اقرا�س حماله للم�ضروبات 
الفوارة- م�ض���احيق للم�ض���روبات الفوارة- خال�ضات لتح�ضري امل�ض���روبات- خال�ضات فواكه غري كحولية- ع�ضري عنب )غري خممر(- 

حليب اللوز )م�ض���روب(- م�ض���تح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية  - �ضراب اللوز- �ضربات )م�ض���روبات(.. وامل�ضنفة بالفئه )32(
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)�ضمعدان للتجارة(

وقد مت قبول الطلب برقم)103273( وبتاريخ: )2021/06/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: طناجر، قدور ال�ضغط ، ادوات واواين واوعية لال�ض���تعمال املنزيل، فرا�ض���ي، مواد �ضنع الفرا�ضي، ادوات تنظيف، زجاج 
غري م�ض���غول وزجاج �ض���بة م�ض���غول ،واين زجاجية واواين خزف �ضيني واواين خزفية، ام�ض���اط وا�ضفنج، �ض���لك جلي، ادوات واواين 
واوعية لال�ض���تعمال املنزيل وللمطبخ)لي�ضت من معادن نفي�ضة او مطلية بها(ام�ضاط وا�ضفنج فرا�ضي)عدا فرا�ضي التلوين او الدهان( 
، مواد �ضنع الفرا�ض���ي ،  ادوات تنظيف، �ض���لك جلي زجاج غري م�ض���غول وزجاج �ضبة م�ضغول)عدا الزجاج امل�ض���تعمل يف املباين( اواين 
زجاجية واواين خزف �ضيني واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى، خيوط تنظيف اال�ض���نان، عيدان تنظيف اال�ض���نان، فرا�ض���ي 
ا�ض���نان، فر�ضاه اال�ضنان التي ت�ض���تخدم بني اال�ضنان، فر�س خا�ضة باطقم اال�ضنان، فر�س ا�ض���نان كهربائية، م�ضائد ح�ضرات، فرا�ضي 
لالحذي���ة، اخلالطات اليدوية، ال�ضحون والط�ض���وت وجاكت املياة و�ض���الت املهمالت بانيو اطفال وق�ضري���ة اطفال وحمافن، واباريق 
و�ضوء و�ضناديق �ض���بك للتعبئة و�ضناديق قطع غيار ومراكن زراعية وعالقة مالب�س ومالحات وحلل و�ضوك ومالعق و�ضكاكني وعلب 
وبرطمانات وجراكن ال�ض���تعماالت خمتلفة وقوارير وكا�ض���ات جميعها من البال�ض���تيك ولالغرا�س املنزلية)ادوات منزلية( �ض���وك، 

م�ضا�س ع�ضري، علب، �ضحون، مالعق، كا�ض���ات بال�ضتيكية.. وامل�ضنفة بالفئه )21(

)اوف- وايت ال ال �ضي(

وقد مت قبول الطلب برقم)102765( وبتاريخ: )2021/05/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الثياب وحتديدًا الثياب العلوية وال�ض���فلية كمالب�س؛ اأغطية الراأ����س؛ الب�ضة القدم؛ مالب�س الرقبة؛ اأحزمة اخل�ضر؛ 
مالب����س ال�ضباحة؛ املالب�س الداخلية؛ مالب�س داخلية ل�ض���د وت�ضكيل اجل�ضم؛ اأزياء اأقنعة الوجه على �ض���كل اأقنعة قما�ضية؛ اأقنعة 
الوجه املحبوكة بكونها اأغطية الراأ����س؛ اأقنعة الوجه القما�ض���ية بكونها اأغطية الراأ�س؛ ال�ض���رتات؛ الكنزات الريا�ضية الف�ضفا�ضة 
؛ الكنزات؛ ال�ض���رتات بدون اأكمام ؛ املعاطف ؛ ال�ض���رتات �ض���به الر�ضمية؛ البدالت؛ ال�ض���راويل؛ األب�ضة اجلينز؛ ال�ض���راويل الق�ضرية؛ 
القم�ض���ان؛ الف�ض���اتني ؛ التنانري؛ اللفحات؛ ال�ض���االت؛ اجلوارب؛ اجلوارب الن�ض���ائية الطويلة؛ حماالت ال�ض���راويل؛ القفازات؛ اأرواب 
اال�ضتحمام؛ اأغطية الوجه للنوم؛ ربطات املع�ضم كجزء من املالب�س؛ ع�ضبات الراأ�س؛ اأربطة الرا�س؛ اأغطية لف الراأ�س؛ املناديل التي 

تلف حول العنق؛ املناديل الكبرية املزرك�ض���ة. . وامل�ضنفة بالفئه )25(
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي ام بي اإت�س اآند كو كيه جي( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا  )2021/4/7م(.  وبتاريخ:  برقم)103083(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اأو بالتجزئة فيما يتعلق باملالب�س،  البيع باجلملة  املبيعات؛ خدمات  ا�ضت�ضارات  اإدارة االأعمال،  وتو�ضع العالمة على: خدمات 
التجميل  م�ضتح�ضرات  االأزياء،  اإك�ض�ضوارات  النظارات،  واليد،  اجليب  و�ضاعات  احلائط  و�ضاعات  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  لبا�س 
والعطور، �ضلع م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب 
�ضفرية، اأدوات ريا�ضية، واأدوات التدخني؛ خدمات الت�ضويق اأبحاث ال�ضوق وحتليل ال�ضوق؛ الدعاية واالإعالن؛ ترويج املبيعات؛ 
الو�ضائط االإلكرتونية  ال�ضلع واملواد الدعائية لغايات الدعاية واالإعالن، مبا يف ذلك عر  امل�ضاحات االإعالنية؛ توزيع  تاأجري 
وعر االإنرتنت؛ عر�س ال�ضلع وبخا�ضة يف املحالت التجارية وتزيني واجهات املحالت التجارية؛ تنظيم املعار�س لغايات جتارية 
للم�ضتهلكني؛  واال�ضت�ضارة  الن�ضح  خدمات  واالأعمال؛  للتجارة  ات�ضال  جهات  توفري  عر  االأعمال  عالقات  ترويج  اإعالنية؛  اأو 
تنظيم  االأزي��اء؛  جمال  يف  اال�ضت�ضارة  املهنية؛  االأعمال  ا�ضت�ضارات  االأعمال؛  تنظيم  ا�ضت�ضارات  االأعمال؛  وتوجيه  ا�ضت�ضارات 
اإدارة متاجر البيع بالتجزئة فيما يتعلق باملالب�س، لبا�س القدم، اأغطية  عرو�س االأزياء لغايات جتارية و�ضناعية ودعائية؛ 
الراأ�س و�ضاعات احلائط و�ضاعات اجليب واليد، النظارات، اإك�ض�ضوارات االأزياء، م�ضتح�ضرات التجميل والعطور، �ضلع م�ضنوعة 
من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب �ضفرية، اأدوات ريا�ضية، 
واأدوات التدخني؛ خدمات البيع باجلملة وبالتجزئة عر االإنرتنت وخدمات الطلب عر االإنرتنت فيما يتعلق باملالب�س، لبا�س 
القدم، اأغطية الراأ�س، و�ضاعات احلائط و�ضاعات اجليب واليد، النظارات، اإك�ض�ضوارات االأزياء، م�ضتح�ضرات التجميل والعطور، 
اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب �ضفرية،  �ضلع م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، 
اأدوات ريا�ضية، واأدوات التدخني؛ خدمات الطلب الريدي وخدمات الطلب املرمج عر االإنرتنت فيما يتعلق باملالب�س، لبا�س 
القدم، اأغطية الراأ�س، و�ضاعات احلائط و�ضاعات اجليب واليد، النظارات، اإك�ض�ضوارات االأزياء، م�ضتح�ضرات التجميل والعطور، 
اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب �ضفرية،  �ضلع م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، 
اأدوات ريا�ضية، واأدوات التدخني.. وامل�ضنفة بالفئه )35( مع املطالبة بحق اال�ضبقية: رقم االأ�ضبيقة:018441080  تاريخ 

اال�ضبقية:  2021/3/29  بلد اال�ضبقية:  االحتاد االأوربي 



131

)البوراتوريوم كوزمتيكزن دكتور ايرينا ايري�س �ضبولكا زد اورجاني�ضزونا اودبوويدزيالنو�ضيا(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2020/12/19( وبتاريخ:  برقم)99683(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: املنتجات وامل�ضتح�ضرات الطبية للعناية بالب�ضرة وحمايتها وتنظيفها؛ كرميات الوجه واجل�ضم لغايات 
لغايات طبية؛  للوجه واجل�ضم  لغايات طبية؛ جل  الوجه واجل�ضم  الوجه واجل�ضم الأغرا�س طبية؛ غ�ضول  طبية؛ م�ضتحلبات 
رغوة الوجه واجل�ضم لغايات طبية؛ مق�ضرات الوجه واجل�ضم لغايات طبية؛ زيوت الوجه واجل�ضم لغايات طبية؛ الزيوت الطبية 
والبل�ضم الطبي؛ م�ضل الوجه واجل�ضم لغايات طبية؛ منتجات طبية لالأقدام؛ اأمالح اال�ضتحمام لال�ضتخدام الطبي؛ م�ضتح�ضرات 
احل�ضا�ضة  للب�ضرة  طبية  وبل�ضم  وزيوت  وجل  وغ�ضول  وم�ضتحلبات  كرميات  هيئة  يف  طبية  م�ضتح�ضرات  الطبية؛  اال�ضتحمام 
والب�ضرة  املتو�ضعة  الدموية  ال�ضعريات  ذات  والب�ضرة  ال�ضباب  حلب  املعر�ضة  والب�ضرة  اجلافة  وللب�ضرة  للح�ضا�ضية  واملعر�ضة 
امل�ضابة بحب ال�ضباب الوردية والب�ضرة التي تعاين من تغري االألوان والب�ضرة بعد عالجات االأورام وللجلد امل�ضعع ب�ضبب العالج 
االإ�ضعاعي وللب�ضرة التي تعاين من م�ضاكل ال�ضدفية ولب�ضرة الن�ضاء احلوامل اأو ب�ضرة الن�ضاء بعد املخا�س؛ م�ضتح�ضرات طبية 
لب�ضرة االأطفال؛ م�ضتح�ضرات اجللد التاأتبي؛ منتجات طبية جللد فروة الراأ�س؛ منتجات طبية لل�ضعر؛ م�ضتح�ضرات فيتامينيه؛ 
مواد حمية غذائية الأغرا�س طبية؛ مكمالت غذائية لغايات طبية؛ مكمالت غذائية داعمة للتنحيف لغايات طبية؛ مكمالت 
واملعقمات  املطهرات  طبية؛  الأغرا�س  ع�ضبي  �ضاي  طبية؛  لغايات  بها  والعناية  واالأظافر  وال�ضعر  اجللد  حالة  لتعزيز  غذائية 
لال�ضتخدام املنزيل ومطهرات االأجهزة واالأدوات الطبية؛ �ضابون التعقيم واملنظفات املعقمة؛ معقمات غ�ضل اليدين؛ م�ضحات 
غ�ضوالت  معقم؛  �ضابون  �ضحية؛  لغايات  مطهرات  لطبية؛  لغايات  املنزيل  لال�ضتخدام  واملنظفات  واملعقمات  املطهرات  تعقيم؛ 
�ضحية؛  الأغرا�س  مبطهرات  م�ضربة  تنظيف  اأقم�ضة  واالأظافر؛  االيدي  تعقيم  م�ضتح�ضرات  ال�ضابون(؛  )بخالف  )مطهرة-( 
م�ضتح�ضرات تعقيم الهواء؛ عوامل وم�ضتح�ضرات ومواد م�ضادة للفريو�ضات والبكترييا والفطريات )بخالف ال�ضابون(؛ املنظفات 
للبكترييا، لو�ضنات  الكحول م�ضادة  اأ�ضا�ضها  للبكترييا، م�ضتح�ضرات وعوامل  امل�ضادة  املبيدة للجراثيم وامل�ضتح�ضرات والعوامل 
للبكترييا؛  م�ضاد  �ضابون  اليدين؛  وغ�ضول  للبكترييا  امل�ضادة  الوجه  منظفات  للبكرتيا،  م�ضادة  للجلد  معقمة  وبخاخات  وجل 

مناديل م�ضربة مب�ضتح�ضرات م�ضادة للجراثيم.. وامل�ضنفة بالفئه )5(
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)اآي�ضر اإنكوربوريتد(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2021/05/30( وبتاريخ:  برقم)103109(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع العالمة على: اآالت، عدد اآالت، اأدوات تعمل بالكهرباء؛ حمركات ومكائن )ماعدا اخلا�ضة باملركبات الرية(؛ مكونات 

باليد؛  تدار  التي  اليدوية  االأدوات  بخالف  زراعية،  اأدوات  الرية(؛  باملركبات  اخلا�ضة  )ماعدا  احلركة،  ونقل  االآلة  اإقران 

للت�ضييد؛ م�ضخات،  بالبخار؛ معدات  اآلية؛ مكن�ضة؛ غ�ضاالت؛ مكن�ضة كهربية؛ مكان�س تنظيف  البي�س؛ ماكينات بيع  حا�ضنات 

�ضاغطات ومراوح؛ اأجهزة اآلية )روبوتات( �ضناعية؛ مولدات تيار؛ معدات حتريك ونقل؛ اآليات فتح وغلق؛ معدات رفع، م�ضاعد 

و�ضالمل كهربائية؛ ناقالت و�ضيور نقل؛ ماكينات تعبئة؛اآالت وعدد اآلية ملعاجلة املواد وللت�ضنيع؛ اآالت واأجهزة تقطيع، وحفر 

و�ضحج )�ضنفرة( و�ضحذ ومعاجلة ال�ضطح؛ مثاقب كهربية وحمافر كهربية؛ منا�ضري كهربية؛ مطاحن واآالت جر�س؛ اآالت ت�ضكيل 

وقولبة؛ اآالت واأدوات واأجهزة للربط والتجميع؛ معدات حلام؛ اآالت تر�ضيح، اأجهزة ف�ضل، اأجهزة طرد مركزية؛ اآالت طالء؛ 

اآالت اإدارة املخلفات واإعادة تدويرها؛ اآالت الطباعة وجتليد الكتب؛ غ�ضاالت مالب�س كهربية؛ غ�ضاالت اأطباق اأوتوماتيكية؛ 

مكان�س كهربية؛ غ�ضاالت مالب�س كهربية لتعطري، وكي وتعقيم املالب�س لالأغرا�س املنزلية؛ خراطيم للمكان�س الكهربية؛ اأكيا�س 

للمكان�س الكهربية؛ مكان�س كهربية من نوع القائم؛ اأجهزة اآلية )اآالت(؛ منافخ دوارة كهربية؛ م�ضخات هواء م�ضغوط؛ �ضاغطات 

دوارة كهربية؛ �ضاغطات للثالجات؛ جمففات دوارة )غري م�ضخنة(؛ خالطات كهربية لال�ضتخدامات املنزلية؛ مكان�س كهربية 
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اآلية؛ اأجهزة كهربية الإعداد الطعام؛ مكان�س بخارية لال�ضتخدامات املنزلية؛ مكان�س كهربية حممولة باليد؛ مكان�س كهربية 

اأالت  اإنتاج املعادن؛  اآالت  اإنتاج املواد ومعاجلتها؛  اآالت  الن�ضيج واجللود؛  للغ�ضاالت الكهربية؛ معدات حياكة  لالأ�ضرة؛ حمركات 

اإنتاج الن�ضيج؛ اآالت ت�ضنيع الورق؛ اآالت واأجهزة معاجلة واإعداد الطعام وامل�ضروبات؛ حمركات ومكائن )ماعدا اخلا�ضة باملركبات 

الرية(؛ وحدات ت�ضغيل، بخالف تلك اخلا�ضة باملركبات الرية؛ اأدوات التحكم امليكانيكية بالنظام؛ اأدوات التحكم بالنظام 

اإلكرتونية  حتكم  مفاتيح  للمحركات؛  هيدروليكية  حتكم  مفاتيح  لالآالت؛  هيدروليكية  حتكم  مفاتيح  امل�ضغوط؛  بالهواء  تدار 

للمحركات؛ دواليب وم�ضارات لالآالت؛ اآالت توزيع؛ اآالت البيع؛ اآالت ر�س؛ مكان�س، واآالت التنظيف والغ�ضيل وغ�ضاالت املالب�س؛ 

ت�ضتمل  التي  اآنفا،  املذكورة  ال�ضلع  لكافة  اأجزاء وملحقات  املالب�س؛ معدات تنظيف خارجي ومعدات تنظيف؛  مكاوي ومكاب�س 

املناجم، ماكينات  الزراعي،  الكيماوي،  للمجال  اآالت  البال�ضتيكية؛  واملواد  املعادن واخل�ضب  اآالت ملعاجلة  الفئة احلالية؛  عليها 

)ماعدا  احلركة،  ونقل  االآلة  اإقران  مكونات  اآلية؛  عدد  للتعبئة،  اآالت  للت�ضييد،  اآالت  امل�ضروبات،  ل�ضنع  اآالت  الن�ضيج،  ت�ضنيع 

اأجهزة تفقي�س البي�س؛ ماكينات بيع  اأدوات زراعية، بخالف االأدوات اليدوية التي تدار باليد؛  اخلا�ضة باملركبات الرية(؛  

الطعام،  الإعداد  كهربية  اأجهزة  البخار،  با�ضتخدام  تنظيف  اأدوات  اأي  للمطابخ،  اأو  املنزلية  لالأغرا�س  كهربية  اأدوات  اآلية؛ 

فتاحات كهربية  الفتح،  اأو  الكب�س  اأو  الطحن  اأو  للتقطيع  اأجهزة كهربية  �ضكاكني كهربية،  املنزلية،  للغايات  خالطات كهربية 

)اأدوات  املطابخ  اأدوات  يدوًيا،  تدار  التي  تلك  بخالف  قهوة،  مطاحن  املنزلية،  لال�ضتخدامات  كهربية  فواكه  مكاب�س  للعلب، 

لال�ضتخدامات  الهواء  بتفريغ  الطعام  غلق  الإحكام  كهربية  و�ضائل  املنزيل،  لال�ضتخدام  للتنظيف  كهربية  اأجهزة  كهربية(، 

املنزلية؛ مطاحن لال�ضتخدامات املنزلية، بخالف تلك التي تدار باليد؛ اآالت العجن؛ اأجهزة اللحام الكهربائية؛ خفاقات البي�س، 

الكهربائية، الأغرا�س منزلية؛ قطاعات )اآالت(؛ اآالت �ضنع املعكرونة؛ اآالت تقطيع اخلبز؛ اآالت تقطيع اللحوم )مفارم اللحوم(؛ 

املخافق، الكهربائية؛ اآالت تق�ضري؛ اآالت تقطيع وب�ضر اخل�ضروات؛ اآالت ل�ضق البطاقات؛ اآالت جتهيز امل�ضروبات الغازية؛ اآالت 

املكان�س  ال�ضحون،  غ�ضاالت  الغ�ضيل؛  ع�ضر  اآالت  لالأقم�ضة؛  دوارة  بخار  مكاب�س  بال�ضمع؛  التلميع  اأو  لل�ضقل  كهربية  واأجهزة 

واأجهزة  اآالت  املركزي؛  بالطرد  جمففات  غ�ضاالت؛  الكهربية؛  املكان�س  اأكيا�س  وبخا�ضة  الكهربية،  املكان�س  لوازم  الكهربائية، 

�ضقل وتلميع؛ اآالت الكي؛ اآالت اخلياطة؛ مرافق قدمية ملاكينات اخلياطة؛ غ�ضاالت عالية ال�ضغط؛ اآالت جز احل�ضائ�س؛ منا�ضري؛ 

اآالت التخل�س من النفايات )الف�ضالت(؛ اآالت واأجهزة لغ�ضيل ال�ضجاد وللتنجيد؛ مكاوي حلام تعمل بالغاز؛ عدد اآلية كهربية، 

البال�ضتيكية؛  وامل��واد  واخل�ضب  املعدن،  ملعاجلة  اآالت  من  اأج��زاء  ال�ضلكي؛  برغي  مفك  ال�ضلكي،  مثقاب  الثقب،  اآالت  وبخا�ضة 

م�ضد�ضات الغراء، الكهربائية؛ اأوعية �ضرف لالأ�ضرطة الال�ضقة )اآالت(؛ اآالت درز؛ مولدات كهربائية )دينامو(؛ م�ضد�ضات ر�س 
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الدهان؛ مكائن نفخ؛ اأجهزة رافعة؛ اآالت �ضقل كهربية، بخالف تلك اخلا�ضة باالأغرا�س املنزلية؛ ملمعات كهربية لالأحذية؛ 

مق�ضات كهربية؛ مكاب�س كهربية )اآالت(؛ اآالت ت�ضوية؛ اآالت تقطيع �ضناعية؛ اآالت تخرمي وتثقيب؛ اآالت اللحام الكهربية؛ 

اآالت اجلر�س؛ اأدوات ب�ضتنة زراعية )اآالت(؛ م�ضخات تهوية لالأحوا�س املائية؛ اأجهزة ت�ضغيل امل�ضاعد؛ اأدوات )اآالت( للر�س؛ 

كافة ال�ضلع املذكورة اآنفا، التي ت�ضتمل عليها الفئة 7؛ اأربطة ال�ضقة للبكرات؛ مولدات التيار املرتدد؛ من�ضات منع االحتكاك 

لالآالت؛ اأجهزة منع التلوث للمحركات واملكائن؛ حماور دواليب االآالت؛ حلقات كريات املحامل؛ حمامل الكريات؛ كتائف ارتكاز 

لالآالت؛  �ضيور للناقالت؛ مولدات كهربائية )دينامو( للدراجة الهوائية؛ حامالت �ضفرات )اأجزاء من اآالت(؛ �ضفرات )اأجزاء 

من اآالت(؛ جممعات اآلية لق�ضور املراجل؛ اأنابيب املراجل )اأجزاء من اآالت(؛ �ضناديق للقوالب )ت�ضتخدم يف الطباعة(؛ بطانات 

امل�ضتخدمة  عن  عدا  املكابح  قطع  باملركبات؛  اخلا�ضة  تلك  بخالف  املكابح،  لبادات  باملركبات؛  اخلا�ضة  تلك  بخالف  املكابح، 

اآالت(؛ فرجونات كربونية )كهربائية(؛ مغذيات  للمركبات؛ فرا�ضي )اأجزاء من  امل�ضتخدمة  املكابح عدا عن  للمركبات؛ نعول 

للمكربنات؛ مكربنات؛ اأغطية مما�ضق الغزل )اأجزاء اآالت امل�ضق(؛ وقاء لعربات النقل )اأجزاء اآالت(؛ لفائف اآالت الرت�ضيح؛ 

املحوالت املحّفزة؛ �ضفرات قطاعات الق�س؛ اأزاميل لالآالت؛ ظروف )اأجزاء اآالت(؛ �ضمامات مطقطقة )اأجزاء االآالت(؛ مكثفات 

البخار )اأجزاء االآالت(؛ كابالت التحكم لالآالت، املحركات اأو املكائن؛ اآليات التحكم لالآالت، املحركات اأو املكائن؛ مفاتيح حتكم 

روؤو�س اال�ضطوانات  املكائن؛  اأو  املحركات  الهواء لالآالت،  املكائن؛ مفاتيح حتكم تدار ب�ضغط  اأو  املحركات  هيدروليكية لالآالت، 

لالأبواب،  فتح   مفاتيح  الكهربائية؛  لالأبواب،  اإغالق  مفاتيح  واملكائن؛  للمحركات  ا�ضطوانات  لالآالت؛  ا�ضطوانات  للمحركات؛ 

الكهربائية؛ حماب�س ت�ضريف؛ ظروف املثاقب )اأجزاء اآالت(؛ لقم حفر )اأجزاء اآالت(؛ روؤو�س حفر )اأجزاء اآالت(؛ االأوعية 

اال�ضطوانية )اأجزاء من اآالت(؛ �ضيور املولدات الدينامو؛ فرجونات للمولدات الدينامو؛ اإلكرتودات الآالت اللحام؛ اأجهزة �ضرف 

عوادم للمحركات واملكائن؛ خزانات متدد )اأجزاء االآالت(؛ �ضيور مراوح للمحركات واملكائن؛ مراوح للمحركات واملكائن؛ اأجهزة 

التلقيم )اأجزاء من اآالت(؛ اأجهزة التغذية ملراجل املكائن؛ املر�ضحات )اأجزاء من االآالت اأو املحركات(؛ مر�ضحات لتنظيف هواء 

التريد، للمكائن؛ معدات للمراجل االآلية؛ مداخن للمراجل االآلية؛ جهاز تنظيم ال�ضرعة، بخالف اخلا�س باملركبات الرية؛ 

اآالت(؛  اأملا�ضات للزجاج )اأجزاء من  الوقود ملحركات االحرتاق الداخلي؛ مقت�ضدات وقود للمحركات واملكائن؛  اأجهزة حتويل 

�ضمعات التوهج للمحركات العاملة بالديزل؛ �ضناديق ت�ضحيم )اأجزاء اآالت(؛ حلقات ت�ضحيم )اأجزاء االآالت(؛ دواليب لل�ضحذ 

)اأجزاء  اآالت(؛ مبادالت حرارية  )اأجزاء  اآالت(؛ عاّلقات  )اأجزاء  لالآالت؛ مطارق  االآالت(؛ دالئل موجهات حركة  )اأجزاء 

االأبواب  لفتح وغلق  اآالت(؛ مفاتيح هيدروليكية  اآالت(؛ مبايت )اأجزاء  اأغطية )اأجزاء  االآلية؛  العدد  اأجهزة تثبيت  اآالت(؛ 
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)اأجزاء االآالت(؛ معدات االإ�ضعال ملحركات االحرتاق الداخلي؛ مغنيطات اإ�ضعال؛ حماقن؛ اأجهزة حتبري الآالت الطباعة؛ و�ضالت 

منع ت�ضريب )اأجزاء من مكائن(؛ مرافق بدء االإدارة واحلركة للدراجات النارية؛ ال�ضكاكني )اأجزاء من اآالت(؛ �ضكاكني الآالت 

جز الع�ضب؛ اأعمدة اإدارة لالأنوال؛ م�ضحمات )اأجزاء اآالت(؛ دواليب تنظيم ال�ضرعة؛ دواليب االآالت؛ جمموعات الرتو�س االآلية؛ 

م�ضاعب ت�ضريف العادم للمكائن؛ قوالب ت�ضتخدم يف الطباعة؛ ِحجارة الرحى؛ قوالب )اأجزاء االآالت(؛ كامتات �ضوت للمحركات 

كبا�ضات  ذات  مكاب�س  للمكائن؛  مكاب�س  اال�ضطوانات؛  مكاب�س  حمركات(؛  اأو  اآالت  )اأج��زاء  مكاب�س  مكاب�س؛  حلقات  واملكائن؛ 

غاط�ضة )اأجزاء اآالت(؛ مفاتيح تدار ب�ضغط الهواء لفتح االأبواب وغلقها )اأجزاء االآالت(؛ خمف�ضات ال�ضغط )اأجزاء االآالت(؛ 

اأ�ضطوانات  الطباعة؛  كلي�ضيهات  الطباعة؛  ا�ضطوانات  االآالت(؛  )اأجزاء  ال�ضغط  �ضمامات  االآالت(؛  )اأجزاء  ال�ضغط  منظمات 

الآالت الطباعة؛ اأغ�ضية للم�ضخات؛ امل�ضخات )قطع االآالت، املحركات واملكائن(؛ خرامات الآالت التخرمي؛ رافعات ذات جرائد 

م�ضننة وترو�س؛ م�ضعاعات )التريد( للمحركات واملكائن؛ اأم�ضاط الآالت اجلرف؛ بكرات )اأجزاء اآالت(؛ بكرات الأنوال احلياكة؛ 

بكرات ميكانيكية للخراطيم املرنة؛ منظمات )اأجزاء اآالت(؛ حمامل؛ ج�ضور دوارة؛ اأ�ضطوانات دلفنة؛ ن�ضد للمنا�ضري )اأجزاء 

اآالت(؛  )اأجزاء  اآالت(؛ مكوكات  )اأجزاء  لالأحذية  الت�ضحيم؛ قوالب  ذاتية  اآالت(؛ حمامل  )اأجزاء  للمنا�ضري  �ضفرات  اآالت(؛ 

اإ�ضعال ملحركات االحرتاق  اأو اأجزاء اآالت(؛ �ضنادات منزلقة )اأجزاء اآالت(؛ ح�ضنات الآالت احلياكة؛ �ضمعات  غرابيل )اآالت 

الداخلي؛ �ضابطات ال�ضرعة لالآالت واملكائن واملحركات؛ نواب�س )زنركات()اأجزاء اآالت(؛ منا�ضب )قواعد( لالآالت؛ اأجهزة 

ت�ضغيل واإقالع للمحركات واملكائن؛ اأع�ضاء �ضاكنة )اأجزاء االآالت(؛ �ضناديق ح�ضو )اأجزاء اآالت(؛ ال�ضواحن الفائقة؛ طاوالت 

ة الآالت احللب )اأكواب �ضفط(؛ عدد  لالآالت؛ طارات الآالت التطريز؛ �ضدادات )اأجزاء اآالت ومكائن اأو حمركات(؛ اأكواب ما�ضّ

)اأجزاء اآالت(؛ ال�ضاغطات الرتبينية؛ رفادات )اأجزاء من مكاب�س الطباعة(؛ قطع ملحقة باملكان�س الكهربائية لن�ضر العطور 

واملطهرات؛ اأكيا�س املكان�س الكهربائية؛ خراطيم املكان�س الكهربائية؛ ال�ضمامات )اأجزاء اآالت(؛ �ضخانات ماء )اأجزاء اآالت(؛ 

اأجهزة  اأجهزة حلام؛ مكاوي حلام كهربية؛  الكهربي؛  بالقو�س  اأجهزة حلام  الكهربائي؛  بالقو�س  القطع  اأجهزة  ق�ضبان احلفر؛ 

كهربية الإحكام الغلق املواد البال�ضتيكية )التعبئة(؛ معدات زراعية، جرف االأر�س، ت�ضييد، ال�ضتخراج النفط والغاز والتنقيب 

ومكائن )ماعدا  بالنظام؛ حمركات  امليكانيكية  التحكم  اأدوات  وللب�ضتنة؛  بالغابات  زراعية وخا�ضة  واأجهزة  اآالت  املناجم؛  يف 

اخلا�ضة باملركبات الرية(؛ منا�ضري كهربية؛ مولدات تيار؛ مفاتيح فتح  لالأبواب، الكهربائية؛ مفاتيح اإغالق لالأبواب، الكهربائية 

. . وامل�ضنفة بالفئه )7(
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي ام بي اإت�س اآند كو كيه جي(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2021/04/07( وبتاريخ:  برقم)103133(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اأو بالتجزئة فيما يتعلق باملالب�س،  البيع باجلملة  املبيعات؛ خدمات  ا�ضت�ضارات  اإدارة االأعمال،  وتو�ضع العالمة على: خدمات 
التجميل  م�ضتح�ضرات  االأزياء،  اإك�ض�ضوارات  النظارات،  واليد،  اجليب  و�ضاعات  احلائط  و�ضاعات  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  لبا�س 
والعطور، �ضلع م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب 
ترويج  واالإع��الن؛  الدعاية  ال�ضوق؛  وحتليل  ال�ضوق  اأبحاث  الت�ضويق؛  خدمات  التدخني؛  واأدوات  ريا�ضية،  اأدوات  �ضفرية، 
الو�ضائط  عر  ذلك  يف  مبا  واالإع��الن،  الدعاية  لغايات  الدعائية  وامل��واد  ال�ضلع  توزيع  االإعالنية؛  امل�ضاحات  املبيعات؛تاأجري 
االإلكرتونية وعر االإنرتنت؛ عر�س ال�ضلع وبخا�ضة يف املحالت التجارية وتزيني واجهات املحالت التجارية؛ تنظيم املعار�س 
لغايات جتارية اأو اإعالنية؛  ترويج عالقات االأعمال عر توفري جهات ات�ضال للتجارة واالأعمال؛ خدمات الن�ضح و اال�ضت�ضارة 
للم�ضتهلكني؛  ا�ضت�ضارات وتوجيه االأعمال؛ ا�ضت�ضارات تنظيم االأعمال؛ ا�ضت�ضارات االأعمال املهنية؛ اال�ضت�ضارة يف جمال االأزياء؛ 
البيع بالتجزئة فيما يتعلق باملالب�س، لبا�س القدم،  اإدارة متاجر  تنظيم عرو�س االأزياء لغايات جتارية و�ضناعية ودعائية؛ 
اإاك�ض�ضوارات االأزياء، م�ضتح�ضرات التجميل والعطور، �ضلع  اأغطية الراأ�س و�ضاعات احلائط و�ضاعات اجليب واليد، النظارات، 
م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب �ضفرية، اأدوات 
ريا�ضية، واأدوات التدخني؛ خدمات البيع باجلملة وبالتجزئة عر االإنرتنت وخدمات الطلب عر االإنرتنت فيما يتعلق باملالب�س، 
التجميل  م�ضتح�ضرات  االأزياء،  اإك�ض�ضوارات  النظارات،  واليد،  اجليب  و�ضاعات  احلائط  و�ضاعات  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  لبا�س 
والعطور، �ضلع م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب 
�ضفرية، اأدوات ريا�ضية، واأدوات التدخني؛ خدمات الطلب الريدي وخدمات الطلب املرمج عر االإنرتنت فيما يتعلق باملالب�س، 
التجميل  م�ضتح�ضرات  االأزياء،  اإك�ض�ضوارات  النظارات،  واليد،  اجليب  و�ضاعات  احلائط  و�ضاعات  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  لبا�س 
والعطور، �ضلع م�ضنوعة من اجللد، حقائب، بيا�ضات )اأغطية( االأ�ضّرة، من�ضوجات منزلية، اأدوات منزلية، قرطا�ضية، حقائب 

�ضفرية، اأدوات ريا�ضية، واأدوات التدخني.. وامل�ضنفة بالفئه )35(


