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)هواوي تكنولوجيز كو. ، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)106825( وبتاريخ: )2022/01/17(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: تاأجري اأنظمة املالحة؛ خدمات تغليف الهدايا وتعبئة الهدايا؛ توفري معلومات حركة املرور؛ خدمات املالحة؛ خدمات 
املالحة جي بي ا����س؛ خدم���ات قطر املركبات املعطلة؛ جتديد اآلت البيع؛ النقل اجلوي؛ خدمات الإ�ض���تخدام امل�ض���رك لل�ض���يارات؛ 
تاأجري ال�ض���يارات؛ توفري املعلومات املتعلقة بخدمات التخزين؛ تخزين الأمتعة؛ توزيع الطاقة؛ تو�ضيل الأزهار؛ خدمات النقل )نقل 
الر�ض���ائل اأو الب�ضائع(؛ حرا�ض���ة امل�ضافرين؛ تخطيط طريق ال�ض���فر؛ ترتيب النقل لرحالت ال�ض���فر؛ توفري تعليمات القيادة لغايات 
ال�ض���فر؛ النقل بوا�ض���طة خطوط الأنابيب؛ ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عن طريق تطبي���ق على النرنت. مع عدم حماية 

كلمة maps. وامل�ضنفة بالفئة )39(

)عبيد هادي عبداهلل ال�ضوملي - موؤ�ض�ضة ابو �ضالح لال�ضترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)106053( وبتاريخ: )2021/12/01(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالم���ة عل���ى: املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ض���اتني والغابات والغالل غ���ري الواردة يف فئات اأخرى ، احليوان���ات احلية ، الفواكه 
واخل�ضروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�ضة باحليوانات ، ال�ضعري ، مواد غذائية للحيوانات 
، بقول طازجة ، توت ، فواكه طازجة ، طعام للطيور ، ثفل الفول ال�ض���وداين للحيوانات ، بذور حبوب غري معاجلة ، اأ�ض���جار خم�ض�ضة 
لعيد امليالد ، حم�ضيات ، حبوب كاكاو خام ، جوز الهند ، جوز الكول ، لب النارجيل ، بي�س خم�ضب للتفقي����س ، م�ض���تح�ضرات لت�ض���مني 
الل لالإ�ض���تهالك احليواين ، ليمون ، عد����س طازج ، اأرز غري معالج  الل )حبوب( ، غِّ احليوانات ، زهور جمففة للتزيني ، زهور طبيعية ، غِّ

، جذور �ضاحلة لالأكل ، �ضم�ض���م ، قرع ، ق�ضب �ض���كر ، خ�ضروات طازجة ، قمح .. وامل�ضنفة بالفئة )31(

)اوكاي كوزميتيك �ضانايي يف دي�س تيكاريت انونيم �ضريكيتي(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)98656( وبتاريخ: )2020/10/24(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: م�ض���تح�ضرات التبيي�س والتنظيف ، منظفات غري امل�ض���تخدمة يف عمليات الت�ضنيع والأغرا�س الطبية ، مبي�س لغ�ض���يل 
املالب�س ، ملينات لالأقم�ضة ت�ضتخدم يف الغ�ضيل والكي ، مزيالت البقع ، منظفات غ�ضالة ال�ضحون؛ مواد عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ 
عات  معطرات؛ مزيالت الرائحة لال�ض���تخدام ال�ض���خ�ضي واحليوانات؛ �ضابون؛ م�ض���تح�ضرات العناية بالأ�ض���نان؛ منظفات اأ�ضنان ، ُمَلمِّ
اأطقم الأ�ض���نان ، م�ض���تح�ضرات تبيي�س الأ�ضنان ، غ�ض���ولت للفم لي�ض���ت طبية لأغرا�س؛ م�ضتح�ضرات جلخ؛ قما����س )�ضنفرة(؛ ورق 
�ض���نفرة؛ حجر اخلفاف؛ معاجني كا�ض���طة؛ م�ضتح�ضرات تلميع اجللود ، الفينيل ، املعادن واخل�ضب ، ملمعات وكرميات للجلد ، الفينيل ، 

املعادن واخل�ض���ب ، �ضمع للتلميع.. وامل�ضنفة بالفئة )3(
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)كيا كوربوري�ضن(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)108077( وبتاري���خ: )2022/03/16(. وفق���َا لقان���ون العالمات 
التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع العالم���ة على: حقائب م�ض���تح�ضرات التجميل املحمولة 

)تب���اع فارغة(؛ بطائق من اجللد؛ جلود حيوانات م�ضنعة و�ض���به م�ضنع���ة وجلود اأخرى؛ جلد وجلد مقل���د؛ حقائب؛ حقائب اأمتعة؛ 
حقائب �ض���فر؛ حقائ���ب ريا�ضة؛ حقائب كتب؛ حمافظ؛ حقائب مفاتيح جلدية؛ علب بطاق���ات العمل؛ بطائق الأمتعة؛ حقائب اليد؛ 
�ضناديق م�ضنوعة من اجللد؛ حاويات تغليف م�ضنوعة من اجللد؛  حقائب )مغلفات ، اأكيا����س( من اجللد للتغليف؛ زرك�ض���ة من اجللد 
لالأثاث؛ اأحزمة للتزلج؛ �ضم�ض���يات )املظالت ال�ضم�ض���ية(؛ مظالت ، �ضم�ض���يات ، وع�ضي امل�ضي؛ اأكيا����س العلف للحيوانات؛ �ضمامات من 
اجلل���د؛ اأجلم���ة للخي���ول؛ اأجلمة لتوجي���ة الأطفال اأحزم���ة جلدية.. وامل�ضنف���ة بالفئة )18( م���ع املطالبة بحق ال�ض���بقية: رقم 

ال�ض���بقية:0221455-2021-40 تاريخ الأ�ض���بقية :2021/11/1م بلد الأ�ض���بقية :كوريا اجلنوبيه

)كيا كوربوري�ضن(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)108070( وبتاري���خ: )2022/03/16(. وفق���َا لقان���ون العالمات 
التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: الأجه���زة والأدوات الطبية؛ اأدوات طبية؛ 

الأطراف؛ العينني والأ�ض���نان ال�ضناعية؛ بدلت روبوتية هيكلية خارجية لالأغرا�س الطبية؛ �ضرات تقومي العمود الفقري؛ اأجهزة 
تدليك لال�ض���تخدام ال�ض���خ�ضي؛ اأجهزة اإعادة تاأهيل اجل�ضم لالأغرا�س الطبية؛ موازين احلرارة الطبية؛ اأجهزة قيا�س دهون اجل�ضم 
لال�ضتخدام الطبي؛ اأدوات تقومي العظام؛ مقايي�س ن�ضبة اجللكوز يف الدم؛ روباتات النانو لالأ�ضتخدام الطبي؛ الروبوتات اجلراحية؛ 
اأجهزة واأدوات طب الأ�ض���نان؛ بطانيات لالأغرا�س الطبية؛ خيط لال�ضتخدام الطبي؛ زجاجات )ر�ضاعات( اأطفال؛ ق�ضريات الأ�ضرة؛ 
مالب�س طبية؛ قفازات لالأغرا�س الطبية؛ اأقنعة �ضحية لالأغرا�س الطبية. وامل�ضنفة بالفئة )10( مع املطالبة بحق ال�ضبقية: رقم 

ال�ضبقية:0221464-2021-40 تاريخ الأ�ض���بقية :2021/11/1م بلد الأ�ضبقية :كوريا اجلنوبيه

)زهينجتاي جروب كورب(

وقد مت قبول الطلب برقم)108022( وبتاريخ: )2022/03/30(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: تطبيقات برامج الكمبيوتر ، قابلة للتحميل؛ اأجهزة اأت�ضال داخلي؛ كابالت ، كهربائية؛ اأ�ض���الك ، كهربائية؛ ريو�ضتات 
)ناظم���ات التيار(؛ حمولت )كهرباء(؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛ مفاتيح ، كهربائية؛ حمولت ، كهربائية؛ حمولت الطاقة 
الكهربائي���ة؛ اأجهزة التحكم الكهربائية؛ �ضنادي���ق توزيع )كهربائية(؛ اأدوات واقية من التغ���ري املفاجئ يف الفلطية؛ لوحة مفاتيح 
فلطية عالية ومنخف�ضة ، مبعنى ، منظمات فلطية ، وحدات مراقبة فولطية؛ من�ض���اآت منع ال�ض���رقة ، كهربائية؛ اأقفال ، كهربائية؛ 
�ضا�ضات فيديو؛ عدادات؛ اأدوات القيا�س؛ �ضبه مو�ضالت؛ دارات متكاملة؛ اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي؛ مانعات ال�ضواعق؛ 

بطاريات ، كهربائية؛ األواح �ضم�ض���ية لإنت���اج الكهرباء. وامل�ضنفة بالفئة )9(
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)معاذ امني �ضعيد �ضالم(

وقد مت قب���ول الطلب برقم)108210( وبتاريخ: )2022/03/16(. وفق���َا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�ض���رات اجلغرافي���ة وتو�ضع العالمة على: م�ض���تح�ضرات �ضيدلية وبيطرية ، م�ض���تح�ضرات �ضحية 

لغاي���ات طبية ، مواد حمية معدة لال�ض���تعمال الطب���ي واأغذية للر�ضع والأطفال ، ل�ضقات طبية ومواد �ضماد ، مواد ح�ض���و الأ�ض���نان 
و�ض���مع طب الأ�ض���نان ، مطهرات ، حفاظات ملر�ضى �ضل�س البول حفاظات �ضحية ن�ض���ائية، ل�ضقات للجروح الب�ضيطة ، �ضراويل للحي�س 
، �ض���راويل �ضحية ، غ�ضولت )لو�ض���ن( لغايات �ضيدلنيه ، اأغذيه لالطفال والر�ضع ، واأغذية طبيه ، م�ضتح�ضرات �ضيدلنيه للعناية 
بالب�ضرة ، مرهم  ، مراهم حلروق ال�ضم�س ، مراهم م�ضكنة ، زيوت طبية ، فوط �ضحية ، جل معقم ، فازلني طبي ، بل�ضم طبي ، معقمات 
، لو�ضن اأطفال ، م�ضتح�ضرات عالج احلروق ، قطن معقم ، غ�ضولت )لو�ضن( ، ل�ضقات طبية ومواد �ضماد ، م�ضتح�ضرات �ضحيه للعناية 

باجل�ض���م ، مكمالت غذائية للمر�ضى والطفال ، كرميات طبيه. وامل�ضنفة بالفئة )5(

)معاذ امني �ضعيد �ضالم(

وقد مت قبول الطلب برقم)108209( وبتاريخ: )2022/03/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: اأدوات جتميل ، عطورات وزيوت عطرية ، م�ضتح�ضرات 

جتميل ، غ�ض���ول لو�ضن لل�ض���عر وغ�ضول لو�ض���ن ملا بعد احلالقة ، منظفات ا�ض���نان ، �ضابون م�ضاد للعرق ، كرميات ،�ضامبو،م�ضتح�ضرات 
جتميلية لال�ض���تحمام وم�ض���تح�ضرات تبيي�س الأقم�ض���ة ، مواد اأخرى ت�ض���تعمل يف غ�ضل وكي املالب�س ، م�ض���تح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ض���ط ، �ضابون و�ضابون طبي،معاجني ا�ضنان، كرميات وم�ض���تح�ضرات الوقايه من ال�ضم�س ،غ�ضول الوجه)جتميليه( ،�ضبغات 
�ض���عر ، ، م�ض���تح�ضرات لإزالة الألوان ، كرميات تبيي�س الب�ضرة  ملمعات اأطقم الأ�ض���نان ، اأ�ضباغ جتميلية  ماء الكونيليا ، م�ضتح�ضرات 
جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، لوا�ضق لتثبيت الرمو�س امل�ضتعارة ، م�ضتح�ضرات جتميل الرمو�س ، رمو�س م�ضتعارة ، اأ�ضباغ لل�ضعر  

م�ض���تح�ضرات اإزالة املكياج ، زيوت لأغرا�س التنظيف ، زيوت لأغرا�س التجميل ، فازلني لأغرا�س التجميل. وامل�ضنفة بالفئة )3(

)كيا كوربوري�ضن(
وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)108081( وبتاري���خ: )2022/03/16(. وفق���َا لقان���ون العالمات 
التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: اخلدمات امل�ضرفية والتاأمني؛ توفري املعلومات 
املتعلقة بال�ض���وؤون املالية والنقدية؛ التمويل املتعلق بال�ض���يارات؛  متويل اإيجار ال�ضيارات؛ اخلدمات 

امل�ضرفية والإقرا�س وال�ضم�ض���رة  يف الرهن العقاري؛ خدمات ال�ضمان املايل لتعوي�س النفقات املتكبدة نتيجة تعطل ال�ض���يارة؛ متويل 
البيع بالتق�ضيط؛ خدمات ال�ضت�ضارات وال�ضم�ضرة املتعلقة بالتاأمني على املركبات؛ معلومات التاأمني على ال�ضيارات؛ �ضم�ضرة التاأمني على 
ال�ضيارات؛ خدمات التاأمني على ال�ضيارات؛ ال�ضوؤون املالية؛ توفري املعلومات املتعلقة بالعقارات؛ ال�ضتعالم عن الئتمان والإ�ضت�ضارات؛ 
خدمات ال�ضم�ض���رة املالي���ة للجمارك؛ تثمني الف���ن وتقييم الفن العتي���ق؛ تثمني املعادن النفي�ض���ة؛ توفري املعلوم���ات املتعلقة بتقييم 
ال�ض���يارات؛ خدمة تقييم ال�ض���يارة.. وامل�ضنفة بالفئة )36( مع املطالبة بحق ال�ض���بقية: رقم ال�ض���بقية:40-2021-0221448 
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)ومييد كو. ، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)108236( وبتاريخ: )2022/04/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: ت�ضميم ، اإن�ض���اء ، �ضيانة وا�ض���ت�ضافة تطبيقات الهاتف املحمول؛ تطوير نظام الكمبيوتر املتعلق بالتمويل على اأ�ضا����س 
تقنية �ضل�ضلة الكتل احل�ضابية؛ تطوير من�ضة الإنرنت على ا�ضا�س تقنية �ضل�ضلة الكتل احل�ضابية؛ تطوير برجميات احلا�ضوب؛ توفري 
النظام الأ�ضا�ض���ي كخدمة )بي ايه ايه ا�س(؛ اإن�ض���اء النظام الأ�ضا�ضي كخدمة )بي ايه ايه ا�س(؛ ت�ضميم ، اإن�ضاء ، �ضيانة وا�ضت�ضافة 
املواق���ع الإلكرونية؛ اإن�ض���اء من�ضات الإنرنت للتجارة الإلكرونية؛ برجمة احلا�ض���ب الآيل؛ تطوير برجمي���ات الكمبيوتر؛ تطوير 
برجميات املتعلقة بالعملة الإفرا�ضية والعمالت امل�ض���فرة؛ خدمات ال�ضت�ض���ارات الفنية احلا�ض���وبية يف جمال العمالت الفرا�ضية 

، وتقنية �ضل�ضلة الكتل احل�ضابية.. وامل�ضنفة بالفئة )42(
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)جياجن�ضيو دوجنت�ضينج باور تولز كو. ، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2021/11/08( وبتاريخ:  برقم)105997(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: اأجهزة قيا�س؛ اأ�ضرطة قيا�س؛ م�ضاطر للنجارين؛ مراقم حتديد لأغرا�س النجارة؛ اأدوات قيا�س الزاويا؛ 
 ، مراقبة  اأجهزة  دقيقة(؛  قيا�س  )اأجهزة  وميكرومرات  امليكرومرات  قيا�س  حمددات  الدقة(؛  متناهية  )مقايي�س  ورنيات 
ت�ضوية  موازين   ، اأي   ، اأجهزة قيا�س  للكامريات؛  القوائم  منا�ضب ثالثية  الكمبيوتر؛  �ضا�ضات   ، اأي   ، الطبية  الأغرا�س  بخالف 
، م�ضويات  الليزر الأوتوماتيكية  ، موؤ�ضرات اجتاه  اأجهزة حتديد املدى بالليزر   ، ، ليزر خطي  ، موازين ت�ضوية للم�ضاحني  ليزر 
قيا�س  اأجهزة   ، م�ضح(  )اأدوات  الت�ضوية  �ضواخ�س   ، الرتفاع  قيا�س  اأجهزة   ، امل�ضافة  قيا�س  اأجهزة  الزوايا(؛  )م�ضاطر  حواف 
امليل؛ مقيا�س احلرارة بالأ�ضعة حتت احلمراء ، لي�س لالأغرا�س الطبية؛ اأجهزة ك�ضف �ضناعية ، اأي ، ما�ضحات �ضوئية للجدران 
، اأجهزة الك�ضف عن املعادن ، اأجهزة الك�ضف عن الليزر؛ ما�ضحات ليزر للفح�س ال�ضناعي؛ الأجهزة والأدوات الب�ضرية؛ الأ�ضالك 
واأجهزة مغناطي�ضية؛  الكهربائية؛ مواد  اأرماتورات لال�ضتخدام يف الأجهزة  الكهربائي؛  التيار  لت  الكهربائية؛ مبدِّ والكابالت 
دارات مطبوعة؛ مفاتيح كهربائية؛ مو�ضالت كهربائية؛ مقومات التيار الكهربائي؛ مو�ضالت كهربائية؛ مقاب�س كهربائية وماآخذ 
الكهربائية؛ �ضناديق تو�ضيل كهربائية؛ مكثفات؛ مقاومات كهربائية؛ لوحات حتكم كهربائية؛ اأجهزة تنظيم كهربائية ، اأي ، 
وحدات التحكم لتنظيم بدء ت�ضغيل املحركات الكهربائية؛ اأجهزة حماية لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي �ضد احلوادث ، وهي ، اخلوذات 
الغبار؛  ، نظارات واأقنعة واقية من  الريا�ضية  ، بخالف مقاعد املركبات واملعدات  اأحزمة الأمان   ، الواقية  ، الأقنعة  الواقية 
بطاريات..  �ضواحن  كهربائية؛  مراكم  كهربائية؛  بطاريات  طبية؛  نظارة  واحلريق؛  الإ�ضعاع   ، احلوادث  من  للحماية  مالب�س 

وامل�ضنفة بالفئة )9(
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)ال�ضركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م(

وقد مت قبول الطلب برقم)108279( وبتاريخ: )2022/04/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: �ضوكولتة؛ حلويات؛ �ضكاكر؛ ب�ضكويت )جميع الأنواع(؛ 

كعك؛ معكرونة )با�ض���تا(؛ معكرونة )طويل���ة(؛ نودلز )معكرونة رفيعة(؛ معكرونة رفيعة �ض���ريعة التح�ضري؛ �ض���باغيتي )معكرونة 
طويلة(؛ �ض���عريية رقيقة؛ خمرية؛ م�ضحوق خبازة )بيكينج باودر( وغريها من مكونات اخلبازة؛ توابل �ضلطة؛ مايونيز؛ خل؛ كات�ضاب 
و �ضل�ضات )التوابل(؛ منتجات عجينة جاهزة للطبخ؛ عجينة جممدة؛ براثا )عجينة مقلية(؛ اآي�س كرمي؛ حلويات مثلجة خايل من 
الألبان؛ حلويات فواكة مثلجة؛ حلويات مثلجة؛ قهوة؛ �ض���اي: كاكاو؛ �ضكر؛ اأرز؛ تابيوكا؛ �ضاغو؛ بن اأ�ضطناعي؛ خبز؛ فطائر؛ الع�ضل 
الأ�ض���ود؛ ملح؛ خردل؛ دقيق م�ضنوع من احلبوب؛ بهارات؛ م�ض���روبات من الطعام )قائم من احلبوب والأع�ضاب(؛ �ضل�ضة مرق )�ضل�ضة 

مرق اللحم(؛ �ضاي اأع�ضاب؛ ع�ضل؛ ف�ضار.. وامل�ضنفة بالفئة )30(

)كيا كوربوري�ضن(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)108067(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: �ضنابري )اأدوات اآلية( ؛ اآلت الفرز لل�ضناعة؛ اآلت الألبان؛ املحركات الكهربائية واملحركات )با�ضتثناء 
املائية؛  لالأحوا�س  تهوية  م�ضخات  الربية؛  املركبات  با�ضتثناء  النقل  ومكونات  )مكائن(  املزدوجة  الآلت  الربية(؛  املركبات 
م�ضخات تهوية لالأحوا�س؛ م�ضخات الغاز )معدات حمطات الغاز(؛ اآلت البيع؛ جهاز فتح واإغالق الباب الكهربائي؛ الرافعات؛ 
حراثات الثلوج؛ اآلت ت�ضغيل املعادن؛ اآلت الهند�ضة املدنية؛ اآلت كيماوية لالأغرا�س ال�ضناعية؛ اآلت الطباعة؛ اآلت اخلياطة؛ 
اآلت ت�ضنيع الزجاج؛ اآلت الطالء؛ اآلت التعبئة والتغليف؛ جهاز ال�ضتعال الإلكروين للمركبات؛ اأجزاء املحرك امليكانيكية 
للمركبات الأر�ضية؛ مر�ضحات ملحركات ال�ضيارات؛ كتل حمرك ال�ضيارات؛ ملفات الإ�ضعال ملحركات ال�ضيارات؛ م�ضخات ملحركات 
من  جزًءا  ت�ضبح  والتي  الهيدروليكية  املركبات  الآلت؛  من  اأجزاء  ت�ضبح  والتي  ال�ضرعة  املتغرية  الرو�س  الأر�ضية؛  املركبات 
الآلت؛ مكابح لالآلت؛ غ�ضالت ال�ضيارات؛ من�ضاآت وقوف ال�ضيارات التلقائي؛ اآلت معاجلة البال�ضتيك؛ طابعات ثالثية الأبعاد؛ 
يف  للم�ضاعدة  الروبوتات  ال�ضناعية؛  الروبوتات  لل�ضيارات؛  احلالية  املولدات  الأر�ضية؛  املركبات  ملحركات  الإ�ضعال  اأجهزة 
للروبوتات؛  القيادة  اأجهزة  الآلية؛  لالأدوات  الروبوتات  اجلافة؛  اخلاليا  لت�ضنيع  اآلت  املنزلية؛  لالأغرا�س  اليومية  الأعمال 
اآليات التحكم يف الآلت الروبوتية؛ اأقطاب كهربائية؛ الآلت اللحام.. وامل�ضنفة بالفئة )7( مع املطالبة بحق ال�ضبقية: رقم 
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)رمزي �ضعد حممد احمد املحل(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)108626( وبتاري���خ: )2022/03/03(. وفق���َا لقان���ون العالم���ات 
التجاري���ة واملوؤ�ض���رات اجلغرافي���ة وتو�ضع العالمة عل���ى: املطبوعات ، الوراق الر�ض���مية ، الفواتري ، امل�ض���تندات ، الك���روت ، الورق 
وال���ورق املق���وى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�ضور الفوتوغرافية 
، القرطا�ض���ية ، مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ض���ية اأو لغايات منزلية ، ومواد الفنانني ، فرا�ضي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة 
والل���وازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري����س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف )غ���ري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف 
الطباعة ، ورق اللعب ، حفا�ضات الأطفال امل�ضنوعة من الورق وال�ض���ليوز ، اأكيا����س للنفايات من الورق اأو البال�ضتيك ، املناديل ، اكيا�س 

البال�ض���تيكية ، ورق �ضحي ، مناديل م���ن الورق للموائد ، ورق تواليت ، اكواب ، وكا�ض���ات ورقية.. وامل�ضنفة بالفئة )16(

)كيا كور بوري�ضن(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)108085(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: خدمة الختبار / فح�س اأو بحث مواد �ضيدلنية / م�ضتح�ضرات التجميل اأو املواد الغذائية؛ امل�ضح البحري 
، اجلوي والأر�ضي؛ خدمة بحث وتطوير املنتجات؛ خدمات ال�ضت�ضارات التكنولوجية املتعلقة بالآلت التحليل الهند�ضي؛ البحث 
املتعلق بالهند�ضة امليكانيكية؛ اخلدمات الهند�ضية املتعلقة بالروبريتات؛ تاأجري روبوتات املختربات؛ جتربة املنتجات اجلديدة؛ 
ت�ضميم  ال�ضيارات؛  لت�ضنيع  امليكانيكية  املعدات  ت�ضميم  ال�ضيارات؛  ت�ضميم  الأر�ضية؛  املركبات  ل�ضناعة  الهند�ضية  اخلدمات 
لأجزاء  الت�ضميم  خدمات  ال�ضناعي؛  لال�ضتخدام  الروبوتات  ت�ضميم  التعبئة؛  لأغرا�س  والآلت  الأجهزة  ت�ضميم  املنتجات 
املتعددة؛  الو�ضائط  تطبيقات  برجمة  البيانات؛  معاجلة  برامج  تطوير  ال�ضيارات؛  للتزيني  الن�ضيج  ت�ضميم  خدمات  ال�ضيارات؛ 
برجمة  خدمات  للميتافري�س؛  التطبيقية  الربجميات  وتطوير  ت�ضميم  الربجميات؛  وتطوير  ت�ضميم  الربجميات؛  هند�ضة 
الكمبيوتر لإدارة البيانات عن بعد لأدوات الت�ضخي�س الطبية؛ تخطيط برامج الكمبيوتر لت�ضنيع املركبات؛ برجمة الكمبيوتر؛ 
ت�ضميم وتطوير برامج الكمبيوتر؛ تطوير اأجزاء احلا�ضوب؛ خدمات التجربة ، الفح�س والبحث يف جمالت الزراعة وتربية 
املوا�ضي و�ضيد الأ�ضماك؛ تطوير تقنيات لت�ضنيع الدوائر لالت�ضالت الال�ضلكية ، معاجلة البيانات الإلكرونية ، الإلكرونيات 
 ، القيادة  ذاتية  ال�ضيارات  ذلك  يف  مبا  لل�ضيارات  التكنولوجي  البحث  املركبات؛  تطوير  ال�ضيارات؛  واإلكرونيات   ، ال�ضتهالكية 
ال�ضيارات الكهربائية ، ال�ضيارات الهجينة ، ال�ضيارات الهيدروجينية وال�ضيارات املت�ضلة.. وامل�ضنفة بالفئة )42( مع املطالبة 
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)عبداهلل عو�س عبدربه النقيب(

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)108641( وبتاري���خ: )2022/05/30(. وفق���َا لقانون العالم���ات التجارية 
واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ض���اتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى ، 
احليوانات احلية ، الفواكه واخل�ضروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�ضة باحليوانات ، ال�ضعري 
، م���واد غذائي���ة للحيوانات ، بقول طازجة ، توت ، فواكه طازجة ، طعام للطيور ، ثفل الفول ال�ض���وداين للحيوانات ، بذور حبوب غري 
معاجلة ، اأ�ضجار خم�ض�ضة لعيد امليالد ، حم�ضيات ، حبوب كاكاو خام ، جوز الهند ، جوز الكول ، لب النارجيل ، بي�س خم�ضب للتفقي�س 
الل لالإ�ضتهالك احليواين ، ليمون ، عد�س  الل )حبوب( ، غِّ ، م�ضتح�ضرات لت�ضمني احليوانات ، زهور جمففة للتزيني ، زهور طبيعية ، غِّ

طازج ، اأرز غري معالج ، جذور �ضاحلة لالأكل ، �ضم�ض���م ، قرع ، ق�ضب �ض���كر ، خ�ضروات طازجة ، قمح.. وامل�ضنفة بالفئة )31(\

)ومييد كو. ، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/09( وبتاريخ:  برقم)108238(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: برجميات األعاب الواقع الفرا�ضي؛ برجميات الو�ضائط املتعددة التفاعلية ملمار�ضة الألعاب؛ برجميات 
األعاب الكمبيوتر التي ميكن تنزيلها عرب �ضبكة كمبيوتر عاملية واأجهزة ل�ضلكية؛ برجميات األعاب الكمبيوتر امل�ضجلة؛ برامج 
األعاب الكمبيوتر امل�ضجلة؛ برجميات األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ براجميات الألعاب الإلكرونية القابلة للتنزيل؛ برامج 
الألعاب الإلكرونية القابلة للتنزيل؛ برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج األعاب الكمبيوتر التفاعلية؛ برجميات 
األعاب الكمبيوتر لال�ضتخدام على الهواتف املحمولة واخللوية؛ برامج برجميات الكمبيوتر ملعاجلة ال�ضور امل�ضتخدمة يف الهواتف 
املحمولة؛ برامج الألعاب الإلكرونية للهواتف املحمولة؛ برامج األعاب الكمبيوتر التي يتم تنزيلها عرب الإنرنت؛ برامج الألعاب 
التفاعلية ، برجميات الألعاب الإلكرونية؛ برامج الألعاب الإلكرونية؛ برامج األعاب الكمبيوتر؛برجميات الكمبيوتر وو�ضول 
التحكم واإدارة تطبيقات اخلادم؛ برجميات الألعاب الإلكرونية لالأجهزة الإلكرونية املحمولة باليد؛ برجميات قابلة للتنزيل 
للمدفوعات النقدية الإلكرونية؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل للمدفوعات النقدية الإلكرونية؛ برجميات قابل للتنزيل 
مقابل نقود افرا�ضية؛ برجميات الواقع الفرا�ضي؛ برجميات قابلة للتنزيل لإن�ضاء مفاتيح ت�ضفري لتلقي العمالت امل�ضفرة 

واإنفاقها.. وامل�ضنفة بالفئة )9(
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 )مونريز تيودور ا�س ايه(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)108666( وبتاري���خ: )2022/05/09(. وفقَا لقان���ون العالمات التجارية 
واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: مواد ال�ض���اعات و�ضناعة ال�ض���اعات وحتديدًا �ض���اعات اليد 

و�ض���اعات املع�ضم ومكونات ال�ض���اعات ومواد �ضناعة ال�ض���اعات واإك�ض�ضوارات ال�ضاعات ومواد �ضناعة ال�ض���اعات غري املت�ضمنة يف فئات 
اأخرى وال�ض���اعات الكبرية واأدوات قيا����س الوقت الأخ���رى والكرونومرات )املوؤقت���ات الدقيقة( كرونوغرافات )موؤقتات م�ض���جلة( 
)�ض���اعات و�ضناعة ال�ضاعات( واأ�ض���اور ال�ضاعات و�ضيور ال�ض���اعات ووجوه ال�ضاعات املدرجة )ال�ض���اعات و�ضناعة ال�ضاعات الكبرية( 
وال�ضنادي���ق وعلب العر�س لل�ض���اعات و�ضناعة ال�ض���اعات واملجوه���رات واآليات حتريك ال�ض���اعات والقطع املتعلقة به���ا؛ املجوهرات؛ 

الأحجار الكرمية والأحجار �ض���به الكرمية؛ املعادن النفي�ض���ة و�ض���بائكها؛ دبابي����س )جموهرات(.. وامل�ضنفة بالفئة )14(

)فيديري�ضن انرنا�ضونايل دي فوتبول ا�ضو�ضي�ضن )فيفا((

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/03( وبتاريخ:  برقم)108247(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: الألعاب واأدوات اللعب ، اأ�ضاور ريا�ضية م�ضنوعة من ال�ضليكون؛ مقاومة الأ�ضابع )اأجهزة متلي�س قب�ضة 
اليد(؛  الكرات الريا�ضية ، الألعاب اللوحية ، طاولت لعبة البايبيفوت ، الدمى واحليوانات املح�ضوة ، مركبات على �ضكل األعاب 
اأجهزة   ، اأدوات للجمنازيوم والريا�ضة   ، امللون  الورق  ، ق�ضا�ضات  اللعب  ، ورق  للنفخ  القابلة  ، الألعاب  البالونات   ، ، الأحجيات 
اجلمنازيوم ، معدات كرة القدم ، خا�ضًة الكرات ، القفازات ، لبادات الركبة ، الأكواع والأكتاف ، اأدوات حماية الق�ضبة ومرمى 
لعبة كرة القدم ، جدران مرمى كرة القدم ، حقائب وحاويات ريا�ضية جمهزة حلمل الأدوات الريا�ضية ، حقائب ريا�ضية مدولبة 
، حقائب عدد ، قبعات احلفالت )األعاب( ، اللعاب الإلكرونية املحمولة باليد املجهزة لالإ�ضتعمال مع اأجهزة اإ�ضتقبال التلفزيون 
فقط ، اأذرع توجيه من اأجل األعاب الفيديو ، األعاب الفيديو ، اآلت األعاب الفيديو ، من�ضات الألعاب ، اآلت األعاب حممولة باليد مع 
�ضا�ضات عر�س من الكري�ضتال ال�ضائل ، الألعاب الإلكرونية املحمولة باليد بخالف تلك املجهزة لالإ�ضتعمال مع اأجهزة اإ�ضتقبال 
التلفزيون فقط ، و�ضادات الألعاب ، عجالت القيادة لألعاب الفيديو وح�ضائر رق�س لألعاب الفيديو ، اأ�ضكال اأيادي من املطاط 
الزبدي )األعاب( ،  األعاب على �ضكل رجل اآيل للرفيه ، األعاب الآركيد ، مناذج طائرات طبق الأ�ضل ، األعاب للحيوانات الأليفة 
، بطاقات احلك ، الطائرات الورقية ، الزلجات املدولبة ، دراجات الرجل )األعاب( ، الزلجات اللوحية ، من�ضات التحكم يف 

الألعاب التي يتم تن�ضيطها �ضوتًيا اأو تعمل يدوًيا واأجهزة التحكم يف الألعاب.. وامل�ضنفة بالفئة )28(
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 )دولت�ضي اند جابانا تريدمارك�س ا�س.ار.ال.(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)108446( وبتاري���خ: )2022/05/09(. وفقَا لقان���ون العالمات التجارية 
واملوؤ�ض���رات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: م�ض���تح�ضرات التجميل؛ العطور؛ العطور على اأ�ضكال �ضلبه؛ 
مزيالت الروائح الكريهة لالإ�ض���تخدام ال�ض���خ�ضي؛ ال�ضابون؛ ال�ضابون ال�ض���ائل؛ قطع م���ن �ضابون الزينة؛ 

رغوة الإ�ضتحمام؛ منظفات اأ�ضنان؛ ال�ضامبو؛ الزيوت العطرية؛ غ�ضولت )لو�ضن( لل�ضعر؛ م�ضتح�ضرات جتعيد ومتويج ال�ضعر الدائمة؛ 
م�ض���تح�ضرات جتميل على �ض���كل جل؛ اأ�ضباغ لل�ض���عر؛ كرميات للوجه لأغرا�س التجميل؛ م�ض���كرة؛ ر�ض���مة عني؛ ظالل العينني؛ اأقالم 
مكياج؛ بودرة برونزر؛ طالء ال�ضفاه؛ كرميات الأ�ضا�س، كرميات جتميل اجل�ضم؛ طالء الأظافر؛ م�ضتح�ضرات لتقوية الأظافر؛ مزيالت 

طالء الأظافر؛ مزيالت طالء الأظافر؛ زيوت التجميل؛كرميات ال�ض���مرار للب�ض���رة.. وامل�ضنفة بالفئة )3(

)رمزي �ضعد حممد احمد املحل(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/31( وبتاريخ:  برقم)108628(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: املالب�س اجلاهزه واملالب�س الداخلية ، الب�ضة القدم ، والأحذية ، لبا�س القدم ، �ضراويل داخلية ، �ضراويل 
اطفال ، اغطية الرا�س ، احذية ، قم�ضان ، م�ضدات ، املالب�س واملعنى بها البنطلونات واجلاكيتات واملعاطف الفوقية واملعاطف 
والتنانري والبدلت واجلرازي وال�ضدريات والقم�ضان والبطانات اجللدية اجلاهزة )اأجزاء من املالب�س( وتي �ضريت والبلوزات 
ال�ضاطىء  ومالب�س  املطر  ومعاطف  ريا�ضية  وبدلت  واجلينز  والبلوفرات  والبيجامات  و�ضورتات  برمودا  و�ضورت  والف�ضاتني 
وبدلت ال�ضتحمام وبدلت ال�ضباحة؛ املالب�س الريا�ضية )لال�ضتخدام احل�ضري للريا�ضة( ، املالب�س لالأطفال الر�ضع واملعنى 
بها القم�ضان والبنطلونات واملعاطف والف�ضاتني؛ املالب�س الداخلية واملعنى بها البك�ضورات )�ضراويل مالكم( وحمالت ال�ضدر 
و�ضراويل حتتانية وال�ضراويل؛ جوارب؛ لبا�س القدم واملعنى بها الأحذية با�ضتثناء اأحذية العظام وال�ضنادل واأبواط �ضد املاء 
واأحذية امل�ضي واأبواط واأحذية الريا�ضية و�ضبا�ضب؛ اأجزاء الأحذية واملعنى بها قطع كعب ونعال الأحذية والجزاء العلوية 
لأحذية؛ اأغطية الراأ�س واملعنى بها القبعات وقبعات بحجم اجلمجمة وقبعات الريا�ضة والطواقي وقبعات البورية؛ قفازات 
)مالب�س( ، جوارب طوياة ، اأحزمة )مالب�س( ، القمي�ضول �ضرة ن�ضوية ، عباءات ، الأو�ضحة ، اأو�ضحة الرقبة ، �ضالت ، الياقات 

، ربطات العنق ، ربطات ، اأحزمة حمالة للجوارب .. وامل�ضنفة بالفئة )25(
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)�ضينوت�ضيم كوربوري�ضن(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/09( وبتاريخ:  برقم)107865(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: ا�ضتمطار ال�ضحب؛ خدمات الكيمياء؛ ت�ضميم بطاقة العمل؛ خدمات ر�ضم اخلرائط؛ التنقيب اجليولوجي؛ 
الت�ضميم ال�ضناعي؛ ت�ضميم الفنون التخطيطية؛ الت�ضميم اجلرافيكي للمواد الرويجية؛ اخلدمات املعمارية؛ الأبحاث التقنية؛ 
ت�ضميم الأزياء؛ فح�س املواد؛ معلومات الأر�ضاد اجلوية؛ الأبحاث البيولوجية؛ حتليل الكتابة )علم اخلطوط(؛ تاأجري عدادات 
لت�ضجيل ا�ضتهالك الطاقة؛ توثيق الأعمال الفنية؛ ت�ضميم برامج حا�ضوبية؛ مراقبة اجلودة؛ اإجراء التحاليل بغر�س ا�ضتغالل 
حقول البرول؛ فح�س اآبار البرول؛ التنقيب عن البرول؛ ال�ضتك�ضاف حتت املاء؛ م�ضح حقول البرول؛ ا�ضت�ضارات يف جمال 
توفري الطاقة؛ توفري املعلومات العلمية؛ توفري املعلومات وامل�ضورة وال�ضت�ضارات العلمية املتعلقة موازنة الكربون؛ التحقق من 

الطاقة؛ ر�ضم ت�ضاميم وخمططات الإن�ضاء؛ تخزين البيانات الإلكرونية؛ الأبحاث الكيميائية. وامل�ضنفة بالفئة )42(

)كيا كوربوري�ضن(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)108083(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: خدمات نقل البيانات وبثها؛ اإذاعة وبث الربامج الإذاعية؛ البث التفاعلي وخدمات الإت�ضالت؛ خدمات 
الف�ضائي  البث  خدمات  والبيانات؛  الن�ضو�س   ، واملتحركة  الثابتة  ال�ضور   ، الفيديو   ، ال�ضوت  وا�ضتقبال  وبث  نقل  الت�ضالت؛ 
والبث التلفزيوين؛ توفري الو�ضول اإىل املالحة عرب �ضبكة البيانات؛ اإر�ضال الر�ضائل والبيانات عرب الأقمار ال�ضناعية للمالحة 
اجلوية؛ خدمات الت�ضالت الال�ضلكية لال�ضتخدام على الهواتف الذكية لتوفري املعلومات املتعلقة ب�ضجل معلومات رحلة املركبات 
، اإدارة موقع مواقف ال�ضيارات؛ معلومات الرحلة ، اإدارة �ضحة املركبات ، ومعلومات القيادة ، بيانات ترويجية لطرف ثالث يف 
ال�ضيارات عرب �ضبكات الت�ضالت؛ خدمات ات�ضالت هاتف اخلا�س بال�ضيارة؛ الإر�ضال  لل�ضائقني؛ نقل معلومات  اإعالنات  �ضكل 
امل�ضتخدم  موقع  ملعلومات  الإلكروين  الإر�ضال  الت�ضال؛  واآليات  ال�ضناعية  الأقمار  عرب  امل�ضتخدم  موقع  ملعلومات  الإلكروين 
والكابالت؛  الال�ضلكية   ، ال�ضوئية  الألياف  �ضبكات  عرب  املقدمة  الت�ضالت  خدمات  الت�ضال؛  واآليات  ال�ضناعية  الأقمار  عرب 
اآلت واأجهزة الإت�ضالت؛  الهاتفية؛ خدمات الإت�ضالت؛ تاأجري  الهاتف املحمول ؛ خدمات الإت�ضالت  الإت�ضالت عن طريق 

البث الإذاعي؛ البث التلفزيوين؛ خدمات البث عرب الإنرنت؛ تاأجري معدات البث.. وامل�ضنفة بالفئة )38(
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)كيا كوربوري�ضن(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)108084(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: خدمات لوج�ضتية تتكون من تخزين ، نقل ، ت�ضليم الب�ضائع؛ نقل الب�ضائع ، ت�ضليمها ، تعبئتها وتخزينها؛ 
خدمات التغليف ، التقفي�س وامل�ضتودعات؛ تاأجري ال�ضيارات؛ قطر طارئ لل�ضيارات؛ معلومات النقل؛ توفري املعلومات املتعلقة بنقل 
ال�ضيارات؛ تاجري ال�ضيارات؛ خدمات م�ضاركة ال�ضيارات؛ تتبع اأ�ضاطيل ال�ضيارات با�ضتخدام املالحة الإلكرونية واأجهزة حتديد 
خدمات  واملرور؛  الطرق  معلومات  توفري  املعطلة؛  املركبات  خدمات  من  كجزء  ال�ضيارات  ونقل  قطر  النقل(؛  )معلومات  املواقع 
جولت  اإجراء  الفئة؛  هذه  يف  املدرجة  بال�ضفر  املتعلقة  اخلدمات  املتحركة؛  الكرا�ضي  تاأجري  املركبات؛  لتخزين  امل�ضتودعات 
الفيديو   ، ال�ضور   ، املو�ضيقى   ، الرقمية  ال�ضور   ، الوثائق   ، للبيانات  املادي  التخزين  بال�ضيارات؛  املدينة  معامل  مل�ضاهدة  ال�ضفر 
واألعاب الكمبيوتر؛ تعبئة الب�ضائع؛ تاأجري بدلت الغو�س؛ تخزين ، توزيع ، توفري الطاقة والوقود ؛ تخزين وتوزيع الكهرباء.. 
وامل�ضنفة بالفئة )39( مع املطالبة بحق ال�ضبقية: رقم ال�ضبقية:0221450-2021-40 تاريخ الأ�ضبقية :2021/11/1م 

بلد الأ�ضبقية :كوريا اجلنوبيه

)ومييد كو. ، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/09( وبتاريخ:  برقم)108237(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اإ�ضدار ق�ضائم اخل�ضم يف طبيعة الرموز ذات القيمة؛ خدمات ال�ضم�ضرة املتعلقة بالتبادل بني العمالت  وتو�ضع العالمة على: 
الفرا�ضية  العملة  تعدين  الفرا�ضية؛  العمالت  �ضم�ضرة  الفرا�ضية؛  بالعمالت  املتعلقة  املعلومات  توفري  الفرا�ضية؛ 
لالآخرين؛ ال�ضوؤون التمويلية؛ تداول العمالت يف الزمن الراهن عرب الإنرنت؛ اإ�ضدار ق�ضائم خ�ضم للهاتف املحمول يف طبيعة 
الهواتف  عرب  القيمة  ذات  الرموز  طبيعة  يف  جتارية  اإلكرونية  ق�ضائم  اإ�ضدار  العقارات؛  تاأجري  القيمة؛  ذات  املميزة  الرموز 
الذكية؛ معاجلة املعامالت النقدية الإلكرونية؛ خدمات املحفظة الإلكرونية )خدمات الدفع الإلكروين(؛ الدفع الإلكروين 
لالآخرين؛ اإ�ضدار حمافظ اإلكرونية للدفع الإلكروين؛ خدمات معاجلة معامالت الدفع لالأموال الإلكرونية؛ ؛ توفري املعلومات 
املميزة ذات  الرموز  اإ�ضدار ق�ضائم اخل�ضم يف طبيعة  املال؛  راأ�س  اإدارة  الدفع لالأموال الإلكرونية؛  املتعلقة مبعاجلة معامالت 
املال؛  حتويل  خدمة  التمويلية؛  اخلدمات  والنقدية؛  املالية  بال�ضوؤون  املتعلقة  املعلومات  توفري  الذكية؛  الهواتف  عرب  القيمة 

خدمات حتويل ودفع الأموال. وامل�ضنفة بالفئة )36(
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)على اهلل حممد غالب اجلعدي(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/25( وبتاريخ:  برقم)108490(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: )�ضراب ال�ضعري( ، املياه املعدنية الغازية وغريها من امل�ضروبات الغري كحولية ، م�ضروبات م�ضتخل�ضة من 
 ، �ضعري  ماء    ، )م�ضروب(  اللوز  حليب   ، غازية  مياه   ، امل�ضروبات  لعمل  اأخرى  وم�ضتح�ضرات  �ضراب   ، الفواكه  وع�ضائر  الفواكه 
)غري  فواكه  ع�ضري  م�ضروبات   ، الفوارة  للم�ضروبات  م�ضاحيق   ، كحويل(  )غري  تفاح  ع�ضري   ، امل�ضروبات  لتح�ضري  م�ضتح�ضرات 
كحويل( ، ع�ضائر فواكه ، جعة زجنبيل ، ع�ضري عنب )غري خممر( ، ماء الليثيا ، ماء  م�ضتح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية ، مياه 
معدنية )م�ضروبات( ، ماء معدين فوار ، �ضربات )م�ضروبات( ، ماء ال�ضودا ، مياه معدنية للموائد ، اأ�ضربة لتح�ضري الليمونا�ضة ، 
اأ�ضربة لتح�ضري امل�ضروبات ، ع�ضري بندوره )م�ضروب( ، مياه �ضرب )م�ضروبات( ، خال�ضة فواكه غري كحولية ،  زجنبيل ، م�ضروبات 
غري كحولية موؤ�ض�ضة على ع�ضل النحل ، اأقرا�س حمالة للم�ضروبات الفوارة ، خال�ضات لتح�ضري امل�ضروبات ، خال�ضات فواكه غري 

كحولية.. وامل�ضنفة بالفئة )32(

)عبداهلل عو�س عبدربه النقيب(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/30( وبتاريخ:  برقم)108639(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وجمففة  حمفوظة  وخ�ضروات  فواكه   ، اللحم  خال�ضات   ، وال�ضيد  الدواجن  وحلوم  والأ�ضماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�ضع 
ومطهوة ، التونة ومنتجات بحرية معلبة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر ، البي�س ، احلليب واللنب ومنتجات 
الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، الأغذية املحفوظة  واملخاللت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، ، رقائق فواكه ، رقائق 
بطاطا ، ال�ضب�س ، متور ، زبيب ، معجون بندورة ، زبدة ، ق�ضدة خمفوقة ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �ضلطات فواكه ، فواكه 
ر ، �ضوربات ، ع�ضري بندورة للطبخ ،  رات حم�ضرة ، فول �ضوداين حُم�ضَّ مطبوخة ، ع�ضري خ�ضروات للطبخ ، منتجات احلليب ، ُمَك�ضَّ
جبنه ، زيت جوز الهند ، ق�ضطة ، جمربي ، �ضمن بناتي ، البقوليات واملعلبات )فول- فا�ضوليا- بزاليا( ، خوخ ، انانا�س ، حم�س ، 
زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، م�ضروبات احلليب ، �ضمك معلب ، �ضمن نباتي ، زيت ال�ضم�ضم ، حلوم معلبة ، زيت 
نخيل للطعام ، لب الفواكة ، مرق ، م�ضتح�ضرات لإعداد مرق اللحم ، كافيار ، زيت ذرة ، خيار خملل ، كفري )م�ضروب من احلليب( 
، عد�س حمفوظ ، ب�ضل حمفوظ ، فطائر بطاطا مقلية ، لنب رائب ، عد�س حمفوظ، مركزات املرق، زبدة الكاكاو، لوز مطحون ، 

�ضردين.. وامل�ضنفة بالفئة )29(
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)عبداهلل عو�س عبدربه النقيب(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/30( وبتاريخ:  برقم)108645(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، م�ضروبات م�ضتخل�ضة من الفواكه وع�ضائر 
الفواكه ، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لتح�ضري امل�ضروبات غري الكحولية ، م�ضتح�ضرات لتح�ضري املياه املعدنية ، رحائق فواكه 
)غري كحويل( ، م�ضروبات غري كحولية ، خال�ضات فواكه غري كحولية ، م�ضروبات ع�ضري فواكه غري كحولية ، ع�ضري بندورة 
)م�ضروب( ، 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 
، اأقرا�س حمالة للم�ضروبات الفوارة ، م�ضاحيق للم�ضروبات الفوارة ، خال�ضات لتح�ضري امل�ضروبات ، خال�ضات فواكه غري كحولية 
، رحائق فواكه )غري  ، ع�ضري عنب  املياه املعدنية  ، م�ضتح�ضرات لتح�ضري  اللوز )م�ضروب(  ، حليب  ، ع�ضري عنب )غري خممر( 

كحويل( ، �ضراب اللوز ، �ضربات )م�ضروبات( ، م�ضروبات م�ضل اللنب.. وامل�ضنفة بالفئة )32(

)عبداهلل عو�س عبدربه النقيب(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/30( وبتاريخ:  برقم)108646(  الطلب  قبول  مت  وقد 
)فنادق  الإقامة  مكاتب  خدمات   ، املوؤقت  الإي��واء  وخدمات   ، وامل�ضروبات  الأطعمة  توفري  خدمات  على:  العالمة  وتو�ضع 
وبيوت الإقامة(؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املطاعم؛ حجوزات الفنادق؛ خدمات اأماكن بيع الوجبات اخلفيفة؛ تاأجري قاعات 
والأواين  املنا�ضد  ومالءات  واملنا�ضد  الكرا�ضي  تاأجري  النهارية؛  احل�ضانة  دور  خدمات  التقاعد؛  بيوت  خدمات  الجتماعات؛ 
الزجاجية ، اإعداد الأغذية وامل�ضروبات؛ خدمات اأماكن الوجبات اخلفيفة؛ خدمات املطاعم؛ خدمات �ضل�ضلة املطاعم؛ املخابز؛ 
واملنازل  )الفنادق  الإقامة  مكاتب  خدمات  فندقية؛  خدمات  ال�ضياحية؛  املنزلية  اخلدمات  الكافترييات؛  املقاهي؛  خدمات 
احل�ضانة  خدمات  للم�ضنني؛  النهارية  الرعاية  مراكز  توفري  للنقل؛  القابلة  املباين  تاأجري  املخيمات؛  مرافق  توفري  ال�ضكنية(؛ 
النهارية )ح�ضانة الأطفال(؛ توفري ال�ضكن للحيوان؛ ا�ضتئجار قاعات الجتماعات؛ تاأجري اأجهزة الطهي؛ خدمات مقاهي لعب 

الأطفال؛ خدمات اأك�ضاك الطعام ، خدمات تقدمي املعلومات وال�ضت�ضارات املتعلقة بال�ضياحة.. وامل�ضنفة بالفئة )43(
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)فيديري�ضن انرنا�ضونايل دي فوتبول ا�ضو�ضي�ضن )فيفا((

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/03( وبتاريخ:  برقم)108245(  الطلب  قبول  مت  وقد 
خالل  املقدمة  الرفيهية  اخلدمات   ، الرفيه   ، التدريبية  الدورات  توفري  خدمات   ، التدريب   ، التعليم  على:  العالمة  وتو�ضع 
الأحداث الريا�ضية اأو املتعلقة بالأحداث الريا�ضية ، اخلدمات الرفيهية ب�ضكل م�ضاهدات عامة لالأحداث الريا�ضية ، توفري 
تنظيم   ، وامل�ضابقات  اليان�ضيب  تنظيم   ، والثقافية  الريا�ضية  والن�ضاطات  الأحداث  تنظيم   ، والثقافية  الريا�ضية  الن�ضاطات 
امل�ضابقات والأحداث الريا�ضية يف جمال كرة القدم ، توفري املن�ضاآت الريا�ضية ، خدمات منتزهات املرح ، خدمات نوادي ال�ضحة 
واللياقة ، تاأجري املعدات ال�ضمعية والفيديو ، اإنتاج ، عر�س ، ن�ضر و/اأو تاأجري الأفالم ، الت�ضجيالت ال�ضمعية والفيديو ، ن�ضر 
و/اأو تاأجري املنتجات التعليمية والرفيهية التفاعلية ، خا�ضًة الأفالم ، الكتب ، الأقرا�س املدجمة اأقرا�س الفيديو الرقمية 
من  وغريها  الإح�ضاءات  ن�ضر   ،  )CD-ROMs( فقط  للذاكرة  القارئة  املدجمة  الأقرا�س   ، ال�ضغرية  الأقرا�س   ،  )DVDs(
اإنتاج  خدمات   ، الريا�ضية  الأحداث  عن  والتلفزيونية  الإذاعية  التقارير  اإعداد  خدمات   ، الريا�ضية  العرو�س  عن  املعلومات 
 ، الفوتوغرايف  بالت�ضوير  املتعلقة  الإنتاج  ، خدمات  الفوتوغرايف  الت�ضوير  ، خدمات  وحترير الربامج الإذاعية والتلفزيونية 
ال�ضمعيات وت�ضوير اأ�ضرطة الفيديو ، اإنتاج اأفالم الر�ضوم املتحركة ، اإنتاج برامج ال�ضور املتحركة التلفزيونية ، خدمات حجز 
التذاكر  وكالت  خدمات   ، والريا�ضية  الرفهية  لالأحداث  التذاكر  حجز  خدمات    ، والريا�ضية  الرفهية  لالأحداث  املقاعد 
الريا�ضية ، توقيت الأحداث الريا�ضية ، ت�ضجيل الأحداث الريا�ضية ، تنظيم م�ضابقات اجلمال ، خدمات الرفيه التفاعلي ، 
خدمات املقامرة ، توفري خدمات البيع اليان�ضيبي ، خدمات الألعاب املبا�ضرة على �ضبكة الإنرنت ، خدمات توفري الرفيه املبا�ضر 
األعاب الكمبيوتر املت�ضمنة مناف�ضات الألعاب املبا�ضرة على �ضبكة  على �ضبكة الإنرنت بطبيعة دورات لعب ، تنظيم مناف�ضات 
الإنرنت ، توفري املعلومات املتعلقة بالرفيه اأو التعليم ، املتوفرة ب�ضكل مبا�ضر من قاعدة بيانات ممكننة اأو �ضبكة الإنرنت اأو 
اإلكرونية  اإت�ضالت  اأدوات  اأو  الإنرنت  بوا�ضطة  املتوفرة  الإلكرونية  الألعاب  ، خدمات  اإلكرونية ل�ضلكية  اإت�ضالت  اأدوات 
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ل�ضلكية )ترفيه( ، ن�ضر الكتب ، ن�ضر الكتب واملجالت الإلكرونية ب�ضكل مبا�ضر على �ضبكة الإنرنت ، خدمات ترفيهية ب�ضكل 
 ، �ضينمائية  ب�ضكل عرو�س  ، خدمات ترفيهية  اإلكرونية ل�ضلكية  اإت�ضالت  اأدوات  اأو على  الإنرنت  �ضبكة  غرف درد�ضة على 
اأو  الهامة جدًا  ال�ضخ�ضيات  ، ردهات  ، خا�ضًة  التزويد بالبنى التحتية الرفيهية  ، توفري  ، خدمات املرجم  خدمات الرجمة 
غرف خم�ض�ضة لكبار ال�ضخ�ضيات )sky boxes( يف اأو خارج حرم املن�ضاآت الريا�ضية لأغرا�س الرفيه ، خدمات ال�ضيافة ، 
خدمات اإ�ضتقبال الزبائن ، املت�ضمنة توفري التذاكر لالأحداث الريا�ضية اأو الرفيهية؛ توفري معلومات عرب الإنرنت يف جمالت 
اأو الإنرنت؛ خدمات الرفيه ، وهي توفري الأحذية الفرا�ضية  اأو الأحداث الريا�ضية من قاعدة بيانات حا�ضوب  الريا�ضة 
غري القابلة للتحميل ، واملالب�س ، واأغطية الراأ�س ، والنظارات ، واحلقائب ، واحلقائب الريا�ضية ، وحقائب الظهر ، واملعدات 
، واألعاب الواقع  ، والألعاب والك�ض�ضوارات ل�ضتخدامها يف البيئات الفرا�ضية  ، واجلوائز  ، والفن  ، وكرات القدم  الريا�ضية 
الفرا�ضي ، واألعاب الفيديو التفاعلية؛ حمتوى الرفيه و حمتوى الواقع الفرا�ضي واخلربات املقدمة عرب الإنرنت و�ضبكات 
األعاب   ، والرفيه  التفاعلية  الإلكرونية  الألعاب  وتطوير  ا�ضتخدام  لت�ضجيع  امل�ضابقات  واإجراء  ترتيب  الأخرى؛  الت�ضالت 
الفيديو..  لألعاب  ترفيهية  واأجهزة  برامج  و    ، لالألعاب  ال�ضتهالكية  الإلكرونيات   ، املعزز  الواقع  األعاب   ، الفرا�ضي  الواقع 

وامل�ضنفة بالفئة )41(

)ذي بينكفونغ كومباين، انك(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/09( وبتاريخ:  برقم)108471(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: احلقائب القما�ضية حلمل املاكياج واملفاتيح والأدوات ال�ضخ�ضية الأخرى؛ حقائب م�ضتح�ضرات التجميل 
املباعة فارغة؛ حقائب م�ضتح�ضرات التجميل املحمولة )تباع فارغة(؛ اأحزمة ال�ضدر للحيوانات الأليفة؛ حمالت احليوانات 
الأليفة؛  للحيوانات  اأحذية  الأليفة؛  اأطواق احليوانات  الأليفة؛  ل�ضعر احليوانات  )حقائب(؛ حقائب حلمل احليوانات؛ حلي 
الأليفة؛  للحيوانات  املطر  معاطف  الأليفة؛  احليوانات  حلمل  حقائب  الأليفة؛  للحيوانات  مالب�س  الأليفة؛  للحيوانات  و�ضاح 
اجللود واجللود املقّلدة؛ احلقائب؛ بطاقات ا�ضمية جلدية حلقائب ال�ضفر؛ احلقائب القما�ضية ا�ضطوانية ال�ضكل؛ رقع التعليق 
احلقائب  والف�ضاتني؛  والقم�ضان  البدلت  حامالت  الت�ضوق؛  اأكيا�س  الظهر؛  حقائب  الربيد؛  �ضعاة  حقائب  ال�ضفر؛  حلقائب 
الريا�ضية؛ حقائب حلمل الأطفال؛ حقائب الأطفال؛ حمالت ظهر حلمل الأطفال؛ حافظات املفاتيح؛ احلقائب ذات الأربطة 
�ضناديق  اجلزادين؛  الأطفال؛  حمل  حقائب  لالأطفال؛  حاملة  بطانية  الر�ضع؛  الأطفال  حلمل  التعليق  حبال  الأطفال؛  حلمل 
وحقائب ال�ضفر؛ احلقائب املدر�ضية؛ حقائب الأمتعة؛ مظالت للجولف؛ مظالت مالعب الغولف؛ املظالت )�ضم�ضيات احلماية من 

ال�ضم�س(؛ املظالت؛ ع�ضي �ضعود اجلبال؛ العكازات؛ اأعنة لتوجيه الأطفال.. وامل�ضنفة بالفئة )18(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)108245(
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)فيديري�ضن انرنا�ضونايل دي فوتبول ا�ضو�ضي�ضن )فيفا((

وقد مت قبول الطلب برقم)108240( وبتاريخ: )2022/04/03(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية 
، حقائب ت�ضوق  الورقية  املناديل   ، الورقية  املائدة  اأقم�ضة   ، وتو�ضع العالمة على: م�ضابك نقود حلمل الأوراق امل�ضرفية 
، ورق تغليف الهدايا  ، �ضناديق من ورق مقوى مطوي  ، بطاقات املعايدة  ، بطاقات الدعوات  ، الأكيا�س الورقية  بال�ضتيك 
، ال�ضحون الواقية ، احل�ضائر الواقية واأطقم املائدة الورقية ، اأكيا�س النفايات الورقية اأو البال�ضتيكية ، اأغلفة الطعام 
، املناديل املعباأة  ، املنا�ضف الورقية ، منا�ضف ورقية �ضغرية لإزالة املكياج  اأو الورق املقوى  ، املل�ضقات امل�ضنوعة من الوةق 
يف �ضناديق ، حمارم يد ورقية ، القرطا�ضية ولوازم املدار�س )عدا املعدات( ، لوحات كتابة جدارية مغناطي�ضية )اأدوات 
مكتبية( ، الآلت الكاتبة ، ورق للطباعة ، الن�ضخ والكتابة )اأدوات مكتبية( ، املغلفات ، اإ�ضمامات ورقية كتب عليها مقالت 
 ، ، �ضناديق الأر�ضفة  ، مواد جتليد الكتب  ، الإ�ضبارات  اإ�ضمامات ورقية للخرب�ضة   ، ، املفكرات  ، كلي�ضيهات ورقية  ق�ضرية 
حمافظ الوثائق ، اأغطية الكتب ، موؤ�ضرات الكتب ، املطبوعات احلجرية ، الر�ضومات )املوؤطرة اأو غري املوؤطرة( ، اإ�ضمامات 
ورقية للر�ضم ، كتب التلوين ، كتب الر�ضم والن�ضاطات ، الورق امل�ضيء ، ورق ل�ضق للمالحظات ، ورق الكريب ، الورق ال�ضفاف 
 ، الورقية  الأعالم   ، الكبا�ضات   ، الورق  م�ضابك   ، احلرارة  على  احل�ضا�س  الورق   ، للحرارة  الناقل  الورق   ، ورقية  مناديل   ،
الرايات املثلثة الورقية ، اأدوات الكتابة ، اأقالم احلرب ، اأقالم الر�ضا�س ، اأقالم احلرب ذات الروؤو�س الكروية ، اأطقم اأقالم 
احلرب ، اأطقم اأقالم الر�ضا�س ، اأقالم احلرب ذات الروؤو�س الكروية امل�ضامية ، اأقالم التلوين ، الأقالم الوا�ضمة ذات الروؤو�س 
زينة   ، الطب�ضور   ، والتلوين  للر�ضم  ر�ضا�س  اأقالم   ، ، �ضناديق طالء  املطاطية  الطوابع   ، لبادات احلرب   ، ، احلرب  العري�ضة 
لأقالم الر�ضا�س )اأدوات قرطا�ضية( ، الكلي�ضيهات ، املجالت ، اجلرائد ، الكتب وال�ضحف اليومية ، بالأخ�س التي تتعاطى 
، برامج الأحداث املطبوعة  النتائج(  ، جداول )لت�ضجيل  ، مواد تعليمية مطبوعة  اأمور الريا�ضيني والأحداث الريا�ضية 
 ، ال�ضخ�ضية  املنظمات   ، اليوميات   ، العناوين  كتب   ، التواقيع  كتب   ، الفوتوغرافية  ال�ضور  األبومات   ، الأحداث  األبومات   ،
خرائط الطرقات ، تذاكر الدخول ، تذاكر اخلطوط اجلوية وتذاكرال�ضعود على الطائرة ، ال�ضيكات ، جداول التوقيت 
املطبوعة ، الكتيبات والكرا�ضات ، امل�ضل�ضالت الهزلية ، البطاقات التجارية القابلة للتجميع ، البطاقات التجارية الريا�ضية 
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)رمزي �ضعد حممد احمد املحل(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/31( وبتاريخ:  برقم)108630(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: املالب�س اجلاهزه واملالب�س الداخلية ، الب�ضة القدم ، والأحذية ، لبا�س القدم ، �ضراويل داخلية ، �ضراويل 
اطفال ، اغطية الرا�س ، احذية ، قم�ضان ، م�ضدات ، املالب�س واملعنى بها البنطلونات واجلاكيتات واملعاطف الفوقية واملعاطف 
والتنانري والبدلت واجلرازي وال�ضدريات والقم�ضان والبطانات اجللدية اجلاهزة )اأجزاء من املالب�س( وتي �ضريت والبلوزات 
ال�ضاطىء  ومالب�س  املطر  ومعاطف  ريا�ضية  وبدلت  واجلينز  والبلوفرات  والبيجامات  و�ضورتات  برمودا  و�ضورت  والف�ضاتني 
وبدلت ال�ضتحمام وبدلت ال�ضباحة؛ املالب�س الريا�ضية )لال�ضتخدام احل�ضري للريا�ضة( ، املالب�س لالأطفال الر�ضع واملعنى 
بها القم�ضان والبنطلونات واملعاطف والف�ضاتني؛ املالب�س الداخلية واملعنى بها البك�ضورات )�ضراويل مالكم( وحمالت ال�ضدر 
و�ضراويل حتتانية وال�ضراويل؛ جوارب؛ لبا�س القدم واملعنى بها الأحذية با�ضتثناء اأحذية العظام وال�ضنادل واأبواط �ضد املاء 
واأحذية امل�ضي واأبواط واأحذية الريا�ضية و�ضبا�ضب؛ اأجزاء الأحذية واملعنى بها قطع كعب ونعال الأحذية والجزاء العلوية 
لأحذية؛ اأغطية الراأ�س واملعنى بها القبعات وقبعات بحجم اجلمجمة وقبعات الريا�ضة والطواقي وقبعات البورية؛ قفازات 
)مالب�س( ، جوارب طوياة ، اأحزمة )مالب�س( ، القمي�ضول �ضرة ن�ضوية ، عباءات ، الأو�ضحة ، اأو�ضحة الرقبة ، �ضالت ، الياقات 

، ربطات العنق ، ربطات ، اأحزمة حمالة للجوارب .. وامل�ضنفة بالفئة )25(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)108240(

البطاقات   ، الفوتوغرافية  ال�ضور   ، املل�ضقة  الإعالنات   ، الرزنامات   ، املل�ضقات  األبومات   ، املل�ضقات   ، للم�ضدات  مل�ضقات   ،
 ، اأو الورق املقوى  الربيدية ، الطوابع ، الطوابع الربيدية ، �ضحائف طوابع تذكارية ، �ضارات ولفتات دعائية من الورق 
ورق معد لنقل ال�ضور منه اإىل اأ�ضطح اأخرى ، اللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، �ضوائل ت�ضحيح ، املحايات املطاطية ، برايات 
اأقالم الر�ضا�س ، من�ضات لأدوات الكتابة ، م�ضابك الورق ، دبابي�س الر�ضم ، امل�ضاطر ، اأ�ضرطة ل�ضقة للقرطا�ضية ، موزعات 
لالأ�ضرطة الال�ضقة ، الإ�ضتن�ضل ، حوامل ق�ضا�ضات الورق ، حامالت املفكرات ، الدمغات ، م�ضاند الكتب ، الأختام )اأدوات 
قرطا�ضية( ، بطاقات الإئتمان امل�ضنوعة من الورق اأو الورق املقوى ، بطاقات الإئتمان )الغري م�ضفرة( من الورق اأو الورق 
املقوى ، بطاقات الأمتعة ، حامالت جوازات ال�ضفر ، حامالت بطاقات التعريف ال�ضخ�ضية ، بطاقات الئتمان البال�ضتيكية 

غري املغناطي�ضية.. وامل�ضنفة بالفئة )16(
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)كيا كوربوري�ضن(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)108050(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع العالمة على: الروبوتات ذات الذكاء ال�ضطناعي؛ برنامج للتحكم يف الروبوتات؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة 

للتنزيل لال�ضتخدام على الهواتف الذكية لتوفري املعلومات املتعلقة بتاريخ معلومات رحلة ال�ضيارة ، واإدارة موقع وقوف ال�ضيارات 

، ومعلومات الرحلة ، واإدارة م�ضتوى اداء ال�ضيارة ، ومعلومات القيادة ، والبيانات الرويجية لل�ضائقني من جهات خارجية؛ برامج 

؛  القياد  يف  الذاتي  للتحكم  البيانات  ملعاجلة  م�ضجل  برنامج  لل�ضيارات؛  الذاتية  للقيادة  وامل�ضجلة  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وامل�ضجلة للمالحة والتوجيه واملعايرة والإدارة يف ال�ضيارة امل�ضتقلة؛ برنامج قابل للتنزيل 

الكمبيوتر  برامج  والإدارة؛  والتوجيه  واملعايرة  والتن�ضيق  املركبات  اأ�ضطول  لإطالق  امل�ضجلة  الربامج  وقوف  موقع  لتحديد 

القابلة للتنزيل وامل�ضجلة للتحكم يف �ضبكات ات�ضالت املركبات؛ من�ضات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وامل�ضجلة لأنظمة 

ال�ضالمة املتقدمة وم�ضاعدة ال�ضائق للمركبات؛ برنامج قابل للتنزيل للتحكم والتحكم عن بعد يف املركبات؛ برنامج نظام ت�ضغيل 

تطبيقي  برنامج  املحمولة؛  الهواتف  على  لال�ضتخدام  باملركبات  املتعلقة  التطبيقية  الكمبيوتر  برامج  للمركبات؛  الكمبيوتر 

ثالثي  الفرا�ضي  العامل  )�ضبكة  ميتافري�س  حمتويات  ت�ضغيل  برامج  الأبعاد(؛  ثالثي  الفرا�ضي  العامل  )�ضبكة  مليتافري�س 

العامل  ميتافري�س )�ضبكة  الكمبيوتر  الأبعاد(؛ واجهات  العامل الفرا�ضي ثالثي  ميتافري�س )�ضبكة  الألعاب  برامج  الأبعاد(؛ 

الفرا�ضي ثالثي الأبعاد(؛ ملفات الو�ضائط املتعددة القابلة للتنزيل؛ ملفات ال�ضور القابلة للتنزيل؛ ر�ضومات كمبيوتر قابلة 
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للتنزيل؛ �ضور قابلة للتنزيل؛ برامج الكمبيوتر والربجميات للمركبات؛ جهاز الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية لال�ضتخدام يف 

ال�ضيارات؛ اأجزاء الكمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء حريق )جي بي ا�س( لل�ضيارات؛ جهاز منع ال�ضرقة؛ اأجهزة ا�ضت�ضعار الهواء للمركبات؛ 

كامريات ال�ضندوق الأ�ضود لل�ضيارات؛ كامريات الروؤية اخللفية جلهاز امل�ضاعدة الإلكرونية لوقوف ال�ضيارات؛ م�ضت�ضعرات القرب 

جلهاز امل�ضاعدة الإلكرونية لوقوف ال�ضيارات؛ اأجهزة كمبيوتر للجهاز الإلكروين للم�ضاعدة يف وقوف ال�ضيارات؛ برنامج ت�ضغيل 

الكمبيوتر جلهاز امل�ضاعدة الإلكرونية لوقوف ال�ضيارات؛ معدات �ضالمة املركبات ، وهي الكامريات؛ كامريات الك�ضف عن النقاط 

لوقوف  الإلكرونية  امل�ضاعدة  جلهاز  اخللفية  الروؤية  كامريات  ال�ضيارة؛  جانبي  على  العمياء  النقاط  واإزال��ة  لك�ضف  العمياء 

ال�ضيارات؛ م�ضت�ضعرات القرب جلهاز امل�ضاعدة الإلكرونية لوقوف ال�ضيارات؛ اأجهزة كمبيوتر للجهاز الإلكروين للم�ضاعدة يف 

وقوف ال�ضيارات؛ برنامج ت�ضغيل الكمبيوتر جلهاز امل�ضاعدة الإلكرونية لوقوف ال�ضيارات؛ ال�ضناديق ال�ضوداء لل�ضيارات؛ جهاز 

التحكم يف �ضرعة ال�ضيارة الأوتوماتيكي؛ جم�ضات ك�ضف حركة النقطة العمياء؛ اأجهزة ا�ضت�ضعار للك�ضف عن الأج�ضام العمياء؛ 

جم�ضات حركة النقطة العمياء؛ اأجهزة ا�ضت�ضعار لتحديد املوقع وال�ضرعة والت�ضارع ودرجة احلرارة؛ جم�ضات احلركة لل�ضيارات؛ 

اأجهزة ا�ضت�ضعار لل�ضيارات ، وهي اأجهزة ا�ضت�ضعار امل�ضافة الأمامية واخللفية؛ اأجهزة ا�ضت�ضعار لل�ضيارات ، اأي م�ضت�ضعرات الأمان 

الأمامية واخللفية؛ جم�ضات ال�ضرعة لل�ضيارات؛ اأجهزة ال�ضت�ضعار الإلكرونية لل�ضيارات ، اأي اأجهزة ال�ضت�ضعار امل�ضتخدمة يف 

التحكم يف ت�ضغيل اأجهزة ومعدات �ضالمة ال�ضيارات؛ اأجهزة ال�ضت�ضعار الإلكرونية لل�ضيارات ، اأي وحدات الك�ضف امل�ضتخدمة 

لل�ضيارات؛ جم�ضات وقوف  واملواقع  ال�ضيارات  ا�ضت�ضعار وقوف  اأجهزة  ال�ضيارات؛  اأجهزة ومعدات �ضالمة  التحكم ويف ت�ضغيل  يف 

ال�ضيارات؛ جم�ضات حتطم ال�ضيارات؛ عدادات امل�ضافات؛ معدات �ضالمة املركبات ، وهي اأجهزة ال�ضت�ضعار الحتياطية؛ م�ضت�ضعر 

الأمان اجلانبي لل�ضيارات؛ اأجهزة ال�ضت�ضعار الإلكرونية للمركبات؛ جهاز ا�ضت�ضعار امل�ضافة اجلانبية لل�ضيارات؛ جهاز التحكم يف 

�ضرعة ال�ضيارة؛ اأجهزة ا�ضت�ضعار درجة احلرارة والبيئة لقيا�س وجود الأ�ضياء يف البيئة و�ضرعة الأ�ضياء وم�ضارها واجتاهها؛ 

اآلت توزيع الطاقة الكهربائية؛ جهاز التحكم الكهربائي الروبوتي؛ اأجهزة ال�ضحن للمعدات القابلة لإعادة ال�ضحن؛ حمطات 

الكهربائية  الكابالت  كهربائية؛  بطاريات  الكهربائية؛  لل�ضيارات  بطاريات  لل�ضيارات؛  بطاريات  الكهربائية؛  لل�ضيارات  �ضحن 

والأ�ضالك واملو�ضالت وو�ضالت التو�ضيل اخلا�ضة بها؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء )جهاز تكنولوجي �ضغري قابل لالرتداء 

على اجل�ضم(؛ جهاز لبث ال�ضوت اأو البيانات اأو ال�ضور اأو ت�ضجيلها اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها؛ اأنظمة دخول اإلكرونية لل�ضيارات 

بدون مفتاح؛ معاجلات ال�ضور النقطية؛ تركيبات الليزر ، بخالف ال�ضتخدامات الطبية ، ل�ضت�ضعار امل�ضافة من الأ�ضياء؛ جهاز 

وقوف  موقع  لتحديد  كمبيوتر  جهاز  للمركبات؛  امل�ضتقلة  للقيادة  الإلكروين  التحكم  جهاز  الرقمية؛  ال�ضيارة  قيادة  ت�ضجيل 

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)108050(
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)عبداهلل عو�س عبدربه النقيب(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/30( وبتاريخ:  برقم)108640(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، الدقيق وامل�ضتح�ضرات  ، النب ال�ضطناعي  ال�ضاجو   ، التابيوكا   ، ، الأرز  ال�ضكر   ، الكاكاو   ، ال�ضاي   ، وتو�ضع العالمة على: النب 
، ع�ضل  ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية  ، احللويات  ، ال�ضوكولته  ، الفطائر  ، الب�ضكويت  ، اخلبز  امل�ضنوعة من احلبوب 
النحل والع�ضل الأ�ضود ، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�ضل�ضة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�ضعريية ، 
كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة ، �ضوفان ، كت�ضاب ، مايونيز ، دب�س للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران)توابل( ، �ضل�ضة 
طماطم ، منكهات ، �ضمع نحل ، دقيق ال�ضعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�ضا�ضها احلبوب ، رقائق)منتجات احلبوب( ، كري)بهار( ، 
ك�ضرد ، دب�س ال�ضكر ، ذرة مطحونة ، ن�ضا ، ال�ضكرمي ، �ضوكالته خام ، �ضطة ، خليط كيك ، حلوى ، البوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك 
، �ضكاكر ، الويفر ، م�ضروبات ا�ضا�ضها �ضوكالتة ، ب�ضكويت رقيق ه�س ، منتجات معطى بال�ضوكالتة ، نعنع ، �ضوكالتة �ضائل ، مليم 
فواكة ، فانيال )منكهة( ، جلوكوز للطعام ، يان�ضون جنمي ، طعام اأ�ضا�ضه ال�ضوفان ، دقيق �ضوفان ، �ضوفان مق�ضر ، م�ضتح�ضرات 
منكهة للطعام ، م�ضحوق كعك ، حلويات للتزيني ، مقبالت هندية)توابل( ، م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة ، توابل 
�ضلطة ، اأغذية ن�ضوية ، اأقرا�س �ضكرية)حلويات( ، قطر ال�ضكر ، �ضاي مثلج ، �ضو�س )حلويات( ، نعناع للحلويات ، بيتزا ، خبز 
اأفرجني ، �ضميد ، �ضباغيتي )معكرونة رفيعة( ، اأ�ضابع �ضو�س )حلويات( ، �ضو�ضي ، تبولة ، كركم للطعام ، لنب جممد )حلويات 
مثلجة( ، عوامل متا�ضك املثلجات ، �ضل�ضة املاين�ز ، فلفل مطحون ، كمون ، كبزرة ، الق�ضر ، البا�ضتا ، �ضاي الأع�ضاب ، الزجنبيل.. 

وامل�ضنفة بالفئة )30(

صفحة 3 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)108050(

ال�ضيارات؛ اأجهزة الكمبيوتر لإطالق اأ�ضطول املركبات والتن�ضيق واملعايرة والتوجيه والإدارة؛ اأجهزة الكمبيوتر لنقل البيانات 

داخل ال�ضيارة ولالت�ضالت بني املركبات واملن�ضات ال�ضحابية جهاز عر�س لل�ضيارات؛ كا�ضفات الأج�ضام بالليزر لال�ضتخدام يف 

منت  على  الت�ضخي�س  جهاز  عني؛  نظارة  للكمبيوتر؛  عر�س  �ضا�ضات  املركبات؛  يف  بعد  عن  للتحكم  الكمبيوتر  اأجهزة  املركبات؛ 

ال�ضيارة )او بي دي وهو نظام الكروين لل�ضيارات يوفر الت�ضخي�س الذاتي للمركبة وقدرات الإبالغ لفنيي الإ�ضالح(؛ م�ضابيح 

حتذير للمركبات؛ حمطات اإلكرونية لتح�ضيل ر�ضوم املرور على الطرق ال�ضريعة؛ �ضماعات ل�ضلكية؛ دوائر التحكم يف حمركات 

املطالبة بحق ال�ضبقية: رقم ال�ضبقية:40-2021-0221447           الذكية. وامل�ضنفة بالفئة )9( مع  الهواتف  ال�ضيارات؛ 

تاريخ الأ�ضبقية :2021/11/1م بلد الأ�ضبقية :كوريا اجلنوبيه
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)اوفي�ضني دول�ضي فيتا ا�س. ار. ال.(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2021/07/31( وبتاريخ:  برقم)103853(  الطلب  قبول  مت  وقد 

�ضكرية؛  حلويات  ب�ضكويت؛  كوكيز؛  طبيعية؛  حمليات  كيك؛  اجلوز(؛  اأو  اللوز  )حلوى  برالني  حلويات؛  على:  العالمة  وتو�ضع 

)خبز  بانيتوين  حلويات(؛  )كعك  مرنغ  كروا�ضون؛  كريب؛  الغائرة؛  احللوى  )كعك(؛  فور  بتي  فطائر؛  الوفل؛  كعك  مهلبية؛ 

بالفواكه(؛ حلوى النوغة؛ ع�ضا اخلبز؛ علكة؛ فطائر حمالة )حلويات(؛ فطائر )حماله او مالح(؛ اأي�ضكرمي؛ حلوى الأي�ضكرمي؛ 

حلويات الأي�ضكرمي؛ كيك الأي�ضكرمي؛ بديل الأي�ضكرمي؛ خماريط الآي�ضكرمي؛ زبادي جممد )مثلجات احللويات( ؛ �ضوكولتة؛ 

كرميات ال�ضوكولتة؛ �ضوكولته للدهن؛ حتليات جاهزة )حلويات(؛ حتليات جاهزة )معجنات( ؛ حلويات املو�س؛ باندورو )خبز 

ب�ضكل  �ضوكولتة  الكماأ )احللويات(؛ تريامي�ضو؛ ويفر؛ كيك مثلج؛  �ضوكولتة مقلدة؛ ك�ضرد مقلد؛  املخابز؛  حملى(؛ منتجات 

بي�س؛ �ضراب ودب�س ال�ضكر؛ رقائق ال�ضوكولته؛ نكهات القهوة؛ منكهات غذائية ، بخالف الزيوت الأ�ضا�ضية ؛ نكهات الفانيليا 

؛ م�ضروبات  ال�ضو�س )حلويات(  ؛ بار احلبوب؛ ع�ضا عرق  للم�ضروبات   ، الزيوت الأ�ضا�ضية  ، بخالف  ؛ منكهات  لأغرا�س الطهي 

ا�ضا�ضها الكاكاو؛ م�ضروبات ا�ضا�ضها القهوة؛ م�ضروبات ا�ضا�ضها ال�ضوكولتة؛ م�ضروبات الكاكاو باحلليب ؛ م�ضروبات ال�ضوكولتة 

باحلليب؛ كعكة؛ كاكاو؛ قهوة؛ كراميل )حلوى( ؛ �ضوكولتة؛ دهان اأ�ضا�ضها ال�ضوكولته؛ م�ضتح�ضرات عطرية للطعام؛ دقيق؛ 

اأغذية خفيفة قائمة على احلبوب ؛ طعام خفيف قائم على الأرز ؛  ؛  رقائق ال�ضوفان؛ فوندان )اأقرا�س �ضكرية( )حلويات( 

�ضندوي�ضات التاكو؛ تورتيال )رقائق خبز(؛ كا�ضرد؛ هالم الفاكهة )احللويات(؛ خبز؛ خبز حمم�س؛ تارت )فطائر(؛ م�ضتح�ضرات 

عطرية للمعجنات؛ م�ضتح�ضرات ل�ضنع منتجات املخابز ؛ م�ضتح�ضرات عطرية للكعك؛ �ضربات )مثلج( ؛ �ضاي؛ با�ضتا؛ اأرز؛ مو�ضلي 

)خليط من احلبوب والفواكة املجففة(؛ عجينة؛ التابيوكاوال�ضاغو؛ الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب ؛ خبز؛ ال�ضكر 

والع�ضل الأ�ضود؛ خمرية؛ م�ضحوق اخلبيز؛ فطائر �ضغرية؛ ب�ضكويت رقيق ه�س؛ بيتزا؛ بيتزا )حم�ضرة(؛ بيتزا جممدة؛ الف�ضار؛ 

بق�ضماط؛ خبز حملى؛خبز الأرز؛ تلبي�ضة؛ العجني ، العجائن امل�ضروبة واخللطات لذلك ؛ حبوب الإفطار ، الع�ضيدة وجري�س؛ 

الأرز ، املعكرونة والنودلز؛ امللح ، البهارات ، التوابل والأع�ضاب املحفوظة ؛ توابل؛ خل ، ال�ضل�ضات والتوابل الأخرى.. وامل�ضنفة 

بالفئة )30(
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)فيديري�ضن انرنا�ضونايل دي فوتبول ا�ضو�ضي�ضن )فيفا((

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/03( وبتاريخ:  برقم)108246(  الطلب  قبول  مت  وقد 

، القم�ضان  ، البلوفر  ، الألب�ضة املحبوكة ، اجلرزيات  ، القم�ضان  ، اأغطية الراأ�س  ، لبا�س القدم  وتو�ضع العالمة على: املالب�س 

العلوية الن�ضفية ، قم�ضان الن�ضف كم ، ال�ضدريات ، القم�ضان التحتية ، الف�ضاتني ، اأثواب ريا�ضية ، التنانري ، تنانري ريا�ضية 

 ، ال�ضوفية  الكنزات   ، ال�ضراويل   ، ال�ضورتات   ، اإ�ضتحمام  مباذل   ، التانكيني   ، البيكيني   ، ال�ضباحة  لبا�س   ، الداخلية  املالب�س   ،

الطاقيات ، القلن�ضوات ، القبعات ، الو�ضحة ، اأو�ضحة الراأ�س ، اأحزمة للب�س ، ال�ضالت ، اأقنعة ، قلن�ضوات ذات حواف ، بدلت 

التحمية ، القم�ضان املعرقة ، اجلاكيتات ، اجلاكيتات الريا�ضية ، جاكيتات املدرجات الريا�ضية ، ال�ضرات الريا�ضية )باليزر( 

، مالب�س واقية من املطر ، املعاطف ، البذات املوحدة ، ربطات العنق ، اأربطة املع�ضم امل�ضادة للتعرق ، اأربطة الراأ�س ،  القفازات 

، املاآزر ، املرايل )غري ورقية( ، البيجامات ، األب�ضة لعب لالأطفال والأطفال الر�ضع ، اأكيا�س نوم لالأطفال )مالب�س( ، اجلوارب 

األب�ضة القدم الريا�ضية ، خا�ضًة   ، ، ال�ضنادل ، �ضنادل ال�ضري  واملالب�س املحبوكة ، حمالت البنطلونات ، الأحزمة ، احلمالت 

اأحذية للخارج ، اأحذية امل�ضي مل�ضافات طويلة ، اأحذية لعبة كرة ال�ضلة ، اأحذية للتمارين الريا�ضيةاملتعددة ، اأحذية لركوب 

الدراجات ، اأحذية الريا�ضات الداخلية ، اأحذية للعدو وللم�ضامري ، الزحافات )فليب فلوب( ، اأحذية لعبة كرة القدم )الداخلية 

 ، الريا�ضات املدينية  اأحذية   ، امل�ضرب  اأحذية لعبة كرة   ، الكتاين  القما�س  اأحذية من   ، القدم  ، جزم لعبة كرة  واخلارجية( 

اأحذية الإبحار ، اأحذية الأيروبيك ، مالب�س ريا�ضية ، خا�ضًة الألب�ضة الفوقية ال�ضوفية ، بذات الهرولة ، الألب�ضة الريا�ضية 

املحبوكة ، ال�ضراويل الريا�ضية الغري ر�ضمية ، قم�ضان البولو ، القم�ضان املعرقة ، ال�ضراويل املعرقة ، قم�ضان بطراز قم�ضان 

لعبة كرة القدم ، قم�ضان بطراز قم�ضان لعبة الركبي ، اجلوارب ، لبا�س القدم ، منا�ضف ذات جودة عالية ، الألب�ضة ال�ضيقة 

ومدفئات الأرجل ، بذات حلبات ال�ضباق ، الألب�ضة التحتية العملية ، القم�ضان التحتية ، حمالت ال�ضدر ، األب�ضة الراق�ضني ، 

اأربطة املع�ضم ، اأربطة الراأ�س ، القفازات ، بذات الثلج ، جاكيتات الثلج ، �ضراويل الثلج.. وامل�ضنفة بالفئة )25(


