
)ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر(

وقد مت قبول الطلب برقم)107633( 
وفقَا   .)2022/02/27( وب��ت��اري��خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون 

املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��لم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�شور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�شتعملة يف القرطا�شية  الل�شق  ، مواد  القرطا�شية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�شي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البل�شتيكية )غري 
الورادة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، كلي�شيهات الطباعة 

)الرا�شمات(.. وامل�شنفة بالفئة )16(

)�شركة �شتار بل�س لل�شناعات الدوائية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106929( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/23(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�شرات 
م�شتح�شرات  االأدوي���ة  على:  العلمة  وتو�شع  اجلغرافية 
�شحية  م�شتح�شرات  للت�شميد،  �شا�س  وبيطرية  �شيدالنية 
الطبي  للإ�شتعمال  معدة  حمية  واأغذية  مواد  طبية،  لغايات 
للحمية  مكملت  واالأط���ف���ال،  للر�شع  واأغ��ذي��ة  والبيطري 
الغذائية للإن�شان واحليوان؛ ل�شقات ومواد �شماد، مواد ح�شو 

اال�شنان و�شمع طب االأ�شنان، مطهرات،. وامل�شنفة بالفئة )5(
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)مركز اللوزي �شوالر لبيع االلكرتونيات ومنظومة الطاقة ال�شم�شية(

وق���د مت قب���ول الطلب برق���م)108105( وبتاري���خ: )2022/03/29(. وفق���َا لقانون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: الواح الطاقة ال�شم�ش���ية ، ال�شا�ش���ات ، التلفونات ، ال�ش���واحن ، 

اخلازن���ات ، التو�شي���لت ، الذواكر ، بطاريات ، البطاريات ، معدات و اأجهزة احلا�ش���ب االىل ، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح حت����ويل اأو 
تكثيف اأو تنظيم اأو التح�كم يف الط�اق�ة الكهربائية ، ، خازن��ات كهربائية ، منظم�ات ، حموالت ، حموالت كهربائية ، بطاريات خليا 
، حموالت ، م�شتلزمات الط����اقة ، اأج������هزة كهرب�ائية لتب�دل التي�ار الك����هربائي ، الري�شفرات ، انفرترات ، امل�ش�جلت ، بطاريات �شائل 
، بطاريات توبلر ، االأ�ش���لك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ،  اأجهزة قيا����س الطاقة ، طابعات ، اأجهزة خزن الطاقة الكهربائية ، 

اأجه���زة الفيديو ، وم�ش���تلزماتها ، قارئات اأقرا�س ، هوائيات ، مكربات ال�شوت ، اأجه���زة املراقبة.. وامل�شنفة بالفئة )9(
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ر�شم براءة االخرتاع املودعة برقم )942-2(
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ر�شم براءة االخرتاع املودعة برقم )942-3(
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)ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م.(

وقد مت قبول الطلب برقم)103850( وبتاريخ: )2021/07/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: �شوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى ال�شكر؛ ب�شكويت/ كوكيز؛ ب�شكويت ال�شعري؛ كيك؛ ؛ معكرونة )با�شتا(؛ معكرونة )طويلة(؛ 
نودلز )معكرونة رفيعة(؛ �ش���باغيتي )معكرونة طويلة(؛ �ش���عريية رقيقة؛ خمرية؛ م�ش���حوق خبازة )بيكينج باودر(؛ توابل �ش���لطة؛ 
مايونيز؛ خل؛ كات�ش���اب و �شل�شات )التوابل(؛ مثلجات؛ عجينة اآي�ش���كرمي؛ القهوة؛ ال�ش���اي؛ الكاكاو؛ ال�ش���كر؛ اأرز؛ تبيوكا؛ �شاغو؛ بن 
اأ�شطناعي؛ خبز؛ فطائر؛ الع�شل االأ�شود؛ ملح؛ خردل؛ دقيق القمح؛ دقيق م�شنوع من احلبوب؛ م�شتح�شرات احلبوب؛ �شل�شات؛ بهارات؛ 

مكونات املخبز؛ بهارات؛ م�ش���روبات من الطعام )قائم من احلبوب واالأع�شاب(؛ �شاي اأع�شاب؛ ع�شل؛ ف�شار.. وامل�شنفة بالفئة )30(

)اإل جي الكرتونيك�س انك.(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)97766( وبتاري���خ: )2020/09/01(. وفق���َا لقان���ون العلمات التجاري���ة واملوؤ�ش���رات اجلغرافية 
وتو�شع العلمة على: الغ�ش���االت الكهربائية؛ غ�شاالت االأطباق االأوتوماتيكية؛ املكان����س الكهربائية؛ غ�شاالت امللب�س الكهربائية؛ 
خراطيم املكان����س الكهربائية؛ اأكيا�س املكان�س الكهربائية؛ املكان����س الكهربائية ذات االأذرع الطويلة؛ امل�شخات الكهربائية الدوارة؛ 
الروبوت���ات )اآالت(؛ امل�شخات العاملة بالهواء امل�شغ���وط؛ ال�شاغطات الكهربائية الدوارة؛ �شاغط���ات الثلجات؛ املجففات الدوارة 
)غري امل�ش���خنة(؛ اخللطات الكهربائية لل�ش���تخدامات املنزلية؛ املكان����س الكهربائي���ة الروبوتية؛ حم�شرات الطع���ام الكهربائية؛ 
اآالت التنظي���ف العاملة بالبخار لل�ش���تخدامات املنزلية؛ املكان����س املحمولة باليد؛ املكان����س الكهربائية للفرا����س؛ روبوتات التدبري 
املنزيل للأغرا�س املنزلية؛ روبوتات للإ�ش���تخدام ال�ش���خ�شي وحتديدا روبوتات للتنظيف؛ حمركات كهربائية؛ حمركات للغ�ش���االت 

الكهربائي���ة.. وامل�شنفة بالفئة )7(

)فالنتينو ا�س. بيه. ايه.(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)96389( وبتاري���خ: )2020/06/07(. وفق���َا لقانون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: املعادن الثمينة و�ش���بائكها والب�شائع امل�شنوعة من هذه املعادن اأو املطلية بها؛ االأحجار 
الكرمي���ة واالأحجار املقلدة؛ حقائب املجوهرات؛ ال�شناديق امل�شنوعة من معادن نفي�ش���ة؛ املجوهرات واملجوهرات املقلدة؛ االأقراط؛ 
اال�ش���اور؛ احللي؛ م�ش���ابك ال�شدر املزخرفة؛ م�ش���ابك الربطات؛ الدبابي����س؛ القلئد؛ اخلوامت؛ اأزرار االأكمام؛ حلقات املفاتيح؛ حلي 
زينة االأحذية امل�شنوعة من املعادن النفي�ش���ة؛ ال�ش���اعات و�ش���اعات اليد؛ اجهزة التوقيت؛ �ش���اعات التنبيه؛ �شاعات املع�شم؛ �شاعات 
املنا�شد؛ �ش���اعات اجليب؛ علب �ش���اعات اليد؛ �شل�شل �شاعات اليد؛ اأربطة وق�شط �ش���اعات اليد.. وامل�شنفة بالفئة )14( مع املطالبة 

بحق اال�ش���بقية: رقم اال�ش���بقية:302019000096742 تاريخ االأ�ش���بقية :2019/12/18م بلد االأ�شبقية :ايطاليا
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)جلك�شو�شميثكلين كون�شيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي ليمتد(
وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)106308( وبتاري���خ: )2021/11/29(. وفق���َا لقان���ون 

العلمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: م�شتح�شرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط؛ ال�شابون. �شناعة 
العطور زيوت عطرية، م�ش���تح�شرات التجميل؛ ال�شامبو لفروة الراأ�س وال�شعر، م�شتح�شرات العناية بالب�شرة، والتنظيف غري طبية؛ 
كرميات الب�ش���رة وم�ش���تح�شرات اجللد وال�ش���عر وجل اجللد ومراهم اجللد وكرميات مربدة للب�شرة؛ م�ش���تح�شرات للوقاية من ا�شعة 
ال�شم����س؛ م�ش���تح�شرات تبيي�س الب�ش���رة، منظفات ا�شنان و غ�ش���ول للفم لغري اال�ش���تعماالت الطبية، معطرات النف�س؛ جل اال�شنان؛ 
معجون اال�ش���نان؛ م�ش���تح�شرات تبيي�س اال�ش���نان، م�ش���تح�شرات تلميع اال�شنان، م�ش���تح�شرات تبيي�س االأ�ش���نان وم�شرعات تبيي�س 
اال�شنان، م�شتح�شرات اإزالة بقع االأ�شنان التجميلية؛ م�شتح�شرات تواليت غري طبية وغري علجية، م�شتح�شرات العناية بالفم غري 
العلجية؛ م�ش���تح�شرات لتنظيف وغ�ش���يل وتلميع اأطقم االأ�ش���نان واإزالة الروائح الكريهة منها.. وامل�شنفة بالفئة )3( مع املطالبة 

بحق اال�ش���بقية: رقم اال�ش���بقية:83438 تاريخ االأ�ش���بقية :2021/6/3م بلد االأ�شبقية :جامايكا

)مارجيل(

وقد مت قبول الطلب برقم)105506( وبتاريخ: )2021/10/31(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: م�ش���تح�شرات تبيي�س االقم�شة وغريها من املواد امل�شتخدمة يف غ�شل وكي امللب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف و�شقل واإزالة 
ال�ش���حوم وجلي وك�ش���ط؛ منتجات عطرية، وعطور ومي���اه عطرية الأغرا�س الزين���ة ومنتجات التجميل وال�شاب���ون و�شابون الزالة 
الروائح الكريهة واللو�ش���نات واالأملح والزيوت واملواد الهلمية )لي�شت لل�شتخدام الطبي( الأغرا�س اال�شتحمام واحللقة والزينة 
والزيوت العطرية وم�ش���حوق املكياج واملكياج وملمعات االأظافر واأحمر ال�شفاه وم�شحوق التلك لل�شتخدام يف الزينة ولو�شنات ال�شعر 
)لي�شت لل�شتخدام الطبي( ورذاذ )�شرباي( لل�شعر وال�شامبو ومعجون االأ�شنان؛ خل�شات وزيوت اأثريية، عودة بخور، اكيا�س معطرة، 

مياه معطرة للبيا�شات، معطرات اجل�شم.. وامل�شنفة بالفئة )3(

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

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)104089( وبتاري���خ: )2021/08/11(. وفق���َا لقان���ون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: �ش���وكوالتة؛ حلويات؛ �شكاكر؛ ب�ش���كويت )جميع االأنواع(؛ كيك؛ 

معكرونة )با�ش���تا(؛ معكرونة )طويلة(؛ نودلز )معكرونة رفيعة(؛ معكرونة رفيعة �ش���ريعة التح�شري؛ �شباغيتي )معكرونة طويلة(؛ 
�شعريية رقيقة؛ خمرية؛ م�شحوق خبازة )بيكينج باودر( وغريها من مكونات اخلبازة؛ توابل �شلطة؛ مايونيز؛ خل؛ كات�شاب و�شل�شات 
)التوابل(؛ منتجات عجينة جاهزة للطبخ؛ عجينة جممدة؛ براثا )عجينة مقلية(؛ اآي����س كرمي؛ حلويات مثلجة خايل من االألبان؛ 
حلويات فواكة مثلجة؛ حلويات مثلجة؛ قهوة؛ �ش���اي؛ كاكاو؛ �ش���كر؛ اأرز؛ تابيوكا؛ �شاغو؛ بن اأ�شطناعي؛ خبز؛ فطائر؛ الع�شل االأ�شود؛ 
ملح؛ خردل؛ دقيق م�شنوع من احلبوب؛ بهارات؛ م�ش���روبات من الطعام )قائم من احلبوب واالأع�ش���اب(؛ �شل�شة ، �ش���اي اأع�شاب؛ ع�شل؛ 

ف�شار.. وامل�شنفة بالفئة )30(
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)�شركة رف للن�شر(

وقد مت قبول الطلب برقم)106834( وبتاريخ: )2022/01/04(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: االأجه���زة واالأدوات العلمي���ة وامللحية وامل�ش���احية؛ اأجهزة واأدوات الت�شوي���ر الفوتوغرايف وال�ش���ينمائي؛ االأجهزة 
واالأدوات الب�شرية؛ اأجهزة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�ش���ارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�ش���جيل اأو اإر�ش���ال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور؛ حاملت بيانات 
مغناطي�شية؛ اأقرا�س ت�شجيل؛ ماكينات بيع اآلية؛ اآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود؛ اآالت ت�شجيل النقد؛ اآالت حا�شبة؛ معدات 

واأجهزة كمبيوتر ملعاجل���ة البيانات؛ اأجهزة اإخماد النريان.. وامل�شنفة بالفئة )9(

)هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.(

وقد مت قبول الطلب برقم)106822( وبتاريخ: )2022/01/17(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: قارن���ات )معّدات معاجلة البيان���ات(؛ من�شات برجميات الكمبيوتر، م�ش���جلة اأو قابلة للتنزي���ل؛ تطبيقات برجميات 
كمبيوتر قابلة للت�ش���جيل؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ ملفات �شور قابلة للتنزيل؛ من�ش���ورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ �شناديق 
�ش���وداء )م�شجلت بيانات(؛ حمطات طرفية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س؛ تطبيقات برجميات الهواتف الذكية قابلة للتنزيل؛ رموز 
اأمنية )اأجهزة ت�ش���فري(؛ اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج كمبيوت���ر )برجميات قابلة للتنزيل(؛ اأجهزة التعرف على الوجه؛ جهاز 
النظام العاملي لتحديد املواقع )جي بي ا�س(؛ جهاز واأدوات امللحة وحتديد املواقع االإلكرتونية؛ اأجهزة ملحة للمركبات )كمبيوتر 
طبلوين(؛ اأجهزة ملحية للأقمار ال�شناعية؛ اأدوات امللحة االإلكرتونية؛ اأدوات ملحية؛ �شل�شل مفاتيج اإلكرتونية بو�شفها اأجهزة 

حتكم عن بعد.. وامل�شنفة بالفئة )9(

)كاتربيلر )كينجزهو( ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)106463( وبتاريخ: )2021/12/20(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: االآالت وُعدد االآالت؛ املحركات واملحركات )با�ش���تثناء املركبات الربية(؛ اقرتان االآالت ومكونات النقل )با�ش���تثناء 
املركب���ات الربية(؛ املع���دات الزراعية بخلف التي ت���دار باليد؛ اآالت لتحريك االأر����س، تكييف االأر�س، ر�ش���م اخلطوط الكنتورية 
للأر����س، معاجلة املواد، الهدم، البناء، التعدين، بن���اء واإ�شلح الطرق، الدمك، الر�شف، مد االأنابيب، الزراعة، وزرع الغابات، واأجزاء 
وملحقات لها؛ حمركات للتطبيق ال�شناعي، البحري، وتطبيقات اأخرى، واأجزاء منها؛ حمركات للمولدات وجمموعات املولد، واأجزاء 
منها؛ مر�ش���حات للآالت، املحركات، واملحركات؛ مولدات وجمموعات مولد لتزويد الق���درة الكهربائية؛ وحمركات، م�شخات، مولدات، 

وجمموعات مولد واأجزاء منه���ا ل�شناعة النفط والغاز.. وامل�شنفة بالفئة )7(
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)ت�شوجنكينج �شوكون اإند�شرتي جروب �شتوك كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)107132( وبتاريخ: )2022/01/11(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: �ش���يارات؛ عربات؛ مركبات كهربائية؛ عجلت القيادة لل�ش���يارات؛ علب الرتو����س للمركبات الربية؛ مركبات كهربائية 
تعم���ل بخليا الوقود؛ حمركات ال�ش���يارات؛ هياكل ال�ش���يارات؛ حمركات كهربائي���ة للمركبات الربية؛ حم���ركات البنزين للمركبات 
الربية؛ حمركات نفاثة للمركبات الربية؛ ممت�س ال�شدمات لل�ش���يارات؛ م�شدات لل�ش���يارات؛ اأج�شام ال�ش���يارات؛ �شيارات بدون �شائق 
)�ش���يارات ذاتية القيادة(؛ حوامل حماور عجلت ال�شيارات؛ و�شادات الفرامل للمركبات؛ اأغطية مقاعد للمركبات؛ مقاعد املركبات؛ 

ما�شات ال�شدمات املعلق للمركبات؛ نواب����س امت�شا�س ال�شدمات للمركبات.. وامل�شنفة بالفئة )12(

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

وق���د مت قبول الطلب برق���م)107107( وبتاري���خ: )2022/01/26(. وفق���َا لقانون العلمات 
التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: �ش���وكوالتة؛ حلويات؛ �شكاكر؛ ب�شكويت 

)جميع االأنواع(؛ كعك؛ معكرونة )با�شتا(؛ معكرونة )طويلة(؛ نودلز )معكرونة رفيعة(؛ معكرونة رفيعة �شريعة التح�شري؛ �شباغيتي 
)معكرونة طويلة(؛ �ش���عريية رقيقة؛ خمرية؛ م�ش���حوق خبازة )بيكينج باودر( وغريها من مكونات اخلبازة؛ توابل �ش���لطة؛ مايونيز؛ 
خل؛ كات�ش���اب و �شل�شات )التوابل(؛ منتجات عجينة جاهزة للطبخ؛ عجينة جممدة؛ براثا )عجينة مقلية(؛ اآي����س كرمي؛ حلويات 
مثلج���ة خايل من االألبان؛ حلويات فواكة مثلجة؛ حلويات مثلجة؛ قهوة؛ �ش���اي: كاكاو؛ �ش���كر؛ اأرز؛ تابيوكا؛ �ش���اغو؛ بن اأ�شطناعي؛ 
خبز؛ فطائر؛ الع�ش���ل االأ�شود؛ ملح؛ خردل؛ دقيق م�شنوع من احلبوب؛ بهارات؛ م�ش���روبات من الطعام )قائم من احلبوب واالأع�شاب(؛ 

�شل�شة مرق )�شل�شة مرق اللحم(؛ �ش���اي اأع�شاب؛ ع�شل؛ ف�شار. وامل�شنفة بالفئة )30(

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

وق���د مت قبول الطلب برق���م)107106( وبتاريخ: )2022/01/26(. وفق���َا لقانون العلمات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: �شوكوالتة؛ حلويات؛ �ش���كاكر؛ ب�شكويت )جميع االأنواع(؛ 
كع���ك؛ معكرونة )با�ش���تا(؛ معكرون���ة )طويلة(؛ نودل���ز )معكرونة رفيع���ة(؛ معكرونة رفيعة �ش���ريعة 

التح�شري؛ �شباغيتي )معكرونة طويلة(؛ �شعريية رقيقة؛ خمرية؛ م�شحوق خبازة )بيكينج باودر( وغريها من مكونات اخلبازة؛ توابل 
�ش���لطة؛ مايونيز؛ خل؛ كات�شاب و �شل�شات )التوابل(؛ منتجات عجينة جاهزة للطبخ؛ عجينة جممدة؛ براثا )عجينة مقلية(؛ اآي�س 
ك���رمي؛ حلويات مثلجة خايل من االألبان؛ حلويات فواكة مثلجة؛ حلويات مثلجة؛ قهوة؛ �ش���اي: كاكاو؛ �ش���كر؛ اأرز؛ تابيوكا؛ �ش���اغو؛ 
بن اأ�شطناعي؛ خبز؛ فطائر؛ الع�شل االأ�شود؛ ملح؛ خردل؛ دقيق م�شنوع من احلبوب؛ بهارات؛ م�شروبات من الطعام )قائم من احلبوب 

واالأع�ش���اب(؛ �شل�شة مرق )�شل�شة مرق اللحم(؛ �شاي اأع�ش���اب؛ ع�شل؛ ف�س. وامل�شنفة بالفئة )30(
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)�شينزهن دوك اإليكرتونك كو.، اإل تي دي(

وقد مت قبول الطلب برقم)107378( وبتاريخ: )2022/02/13(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: الهواتف الذكي���ة، الهواتف املحمولة، الهواتف اخللوية، �ش���ماعات، بطاريات حممولة، �ش���اعات ذكية، اأجهزة عر�س 
الفيديو، �ش���واحن البطاريات، اأفلم واقية تتكيف مع الهواتف الذكية، اأجهزة الكمبيوتر اللوحية، برامج ت�شغيل الكمبيوتر، اأجهزة 
كمبيوتر حممولة، هواتف الفيديو، معدات ات�شاالت ال�شبكة، اأجهزة الكمبيوتر املحمول، اأغلفة الأجهزة الكمبيوتر اللوحي، لوحات 
مفاتي���ح الكمبيوتر، مك���ربات ال�شوت، برامج الكمبيوتر امل�ش���جلة، اأجهزة ملح���ة للمركبات )اأجهزة كمبيوتر عل���ى منت املركبات(،  
كام���ريات لوح���ة القي���ادة، حاملت للهواتف الذكي���ة، اأقلم �ش���عوية للأجهزة التي تعمل باللم����س، كبلت )مو�شلت( يو ا����س بي.. 

وامل�شنفة بالفئة )9(

)�شوزوو دايك اإنفي�شتمنت كون�شولتي�شن كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)107236( وبتاريخ: )2022/02/01(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: تاأجري االآالت واملعدات املكتبية ؛ خدمات االإعلنات؛ م�ش���اك الدفاتر؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ؛ 
االإعلن عرب االإنرتنت على �ش���بكة الكمبيوتر؛ خدمات وكالة اال�ش���ترياد والت�شدير؛ ا�شت�ش���ارات اإدارة �ش���وؤون املوظفني؛ امل�شاعدة يف 
اإدارة االأعم���ال؛ اخلدم���ات االإدارية لنقل االأعمال؛ ت�ش���ويق؛ االإدارة التجارية لرتخي�س �ش���لع وخدمات االآخرين؛ خدمات ال�ش���راء 
للآخرين )�شراء �شلع وخدمات الأعمال اأخرى(؛ ترويج املبيعات للآخرين؛ توفري �شوق عرب االإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�شلع واخلدمات؛ 
تاأجري اأك�ش���اك البيع، البحث عن الرعاية والدعم، وكالة توظيف؛ تاأجري اآالت البيع، تنظيم املعار�س الأغرا�س جتارية اأو دعائية.. 

وامل�شنفة بالفئة )35(

)اإنرتاك ا�س.بي.ايه.(

وقد مت قبول الطلب برقم)107135( وبتاريخ: )2022/01/04(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: جتهيزات االأثاث للمحلت التجارية، ن�شد وخزائن العر�س؛ اأثاث للمحلت؛ دواليب؛ اأرفف كاأثاث م�شنوع من مواد غري 
معدني���ة؛ قوائم عر�س؛ قوائ���م العر�س للب�شائع؛ اأثاث لعر�س الب�شائع؛ خزائن العر�س )بخ���لف خزائن العر�س املربدة(؛ طاوالت 
عر�س؛ ن�شد لعر�س ال�شلع؛ وحدات عر�س متحركة )اأثاث(؛ قوائم عر�س؛ اإك�ش�شوارات ومكونات للأثاث غري املعدنية وقوائم عر�س 
للب�شائ���ع؛ وحدات الرف؛ اأرف���ف )اأثاث(؛ رفوف معياري���ة قابلة للتغيري يف ال�ش���كل والوظيفة )اأثاث(؛ اأث���اث اأرفف احلائط ورفوف 
�شندوقية؛ رفوف تخزين معلقة )اأثاث(؛ رفوف عر�س؛ اأرفف تخزين )اأثاث(؛ رفوف الطعام؛ اأرفف للم�شتودعات واملحلت التجارية؛ 
اأج���زاء االأرفف )غري املعدنية(؛ االأج���زاء والتجهيزات )غري املعدنية( لوحدات االأرفف ورفوف عر�س الب�شائع؛ ق�شبان رفوف )غري 

معدنية(؛ مكاتب النقدية.. وامل�شنفة بالفئة )20(
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي اأم بي اأت�س اآند كو كيه جي.(

وقد مت قبول الطلب برقم)107507( وبتاريخ: )2022/02/26(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: الورق والورق املقوى وال�شلع امل�شنوعة من هذه املواد )الواردة يف الفئة 16(؛ حاملت بطاقات تعليق؛ املواد املطبوعة؛ 
م���واد جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية )املطبوعة(؛ م�ش���تلزمات مكتبية عدا االأثاث؛ برايات اأق���لم الر�شا�س اإلكرتونية اأو غري 
اإلكرتونية؛ م�شاطر الر�شم، اخلرامات )لوازم مكتبية(، ممحاي من املطاط، خّتامات حتبري االأختام، دفاتر قطع )قرطا�شية(؛ اأكيا�س 
)مغلفات،واجرب���ة( من ال���ورق اأو البل�ش���تيك الأغرا�س التغليف؛ م���واد التغليف )للتبطني او احل�ش���و( من ال���ورق اأو الكرتون؛ ورق 

تغليف؛ اوعية من البل�ش���تيك او الورق او الورق املقوى للتعبئة؛ م�ش���ابك النقود؛ ل�شاقات.. وامل�شنفة بالفئة )16(

)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي اأم بي اأت�س اآند كو كيه جي.(

وقد مت قبول الطلب برقم)107501( وبتاريخ: )2022/02/26(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: الورق والورق املقوى وال�شلع امل�شنوعة من هذه املواد )الواردة يف الفئة 16(؛ حاملت بطاقات تعليق؛ املواد املطبوعة؛ 
م���واد جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية )املطبوعة(؛ م�ش���تلزمات مكتبية عدا االأثاث؛ برايات اأق���لم الر�شا�س اإلكرتونية اأو غري 
اإلكرتونية؛ م�شاطر الر�شم، اخلرامات )لوازم مكتبية(، ممحاي من املطاط، خّتامات حتبري االأختام، دفاتر قطع )قرطا�شية(؛ اأكيا�س 
)مغلفات،واجرب���ة( من ال���ورق اأو البل�ش���تيك الأغرا�س التغليف؛ م���واد التغليف )للتبطني او احل�ش���و( من ال���ورق اأو الكرتون؛ ورق 

تغليف؛ اوعية من البل�ش���تيك او الورق او الورق املقوى للتعبئة؛ م�ش���ابك النقود؛ ل�شاقات.. وامل�شنفة بالفئة )16(

)نينغبو تيانان اآي ام بي. اند اي اك�س بي .كو.، ال تي دي.(

وقد مت قبول الطلب برقم)107499( وبتاريخ: )2022/02/19(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: مفاتيح كهربائية، حموالت التيار، حموالت )كهربائية(، مقاب����س كهربائية، قواب����س وماآخ���ذ وادوات تو�شيل اخرى 
)و�شلت كهربائية(، مو�شلت اأ�ش���لك )كهربائية(، ح�شا����س كهرو�شغطي، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، ق�شبان منع ال�شواعق، 
�شنادي���ق توزيع )كهربائية(، من�ش���اآت كهربائية للتحكم عن بع���د بالعمليات ال�شناعية، اجهزة كهربائي���ة لتبديل التيار الكهربائي، 
ِّ���لت  دواليب توزيع )كهربائية(، اأجهزة كمبيوتر، اأدوات ملحية، مواد امل�شادر الرئي�ش���ية للتيار الكهربائي )ا�شلك وكبلت(، ُمرح�

كهربائية، حمّوالت كهربائية، لوحات توزيع )كهربائية(، اأجهزة قيا����س التغاير املغناطي�ش���ي. وامل�شنفة بالفئة )9(
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)ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر(

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)107632( وبتاري���خ: )2022/02/27(. وفق���َا لقان���ون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: االأجهزة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات 
الت�شوير الفوتوغرايف وال�ش���ينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�ش���ارة 
واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 

يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع 
اآلية، واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اإخماد النريان.. وامل�شنفة بالفئة )9(

)�شاينا يوجن فينج يوان كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)107592( وبتاريخ: )2022/02/20(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: االأدوات الزجاجية لل�ش���تخدام اليومي )مبا يف ذلك االأكواب وال�شح���ون واالأواين واالأوعية(، اخلزف املقلد، الفخار 
املقلد، خزفيات للأغرا�س املنزلية، االأدوات اخلزفية لل�ش���تخدام اليومي )مبا يف ذل���ك االأحوا�س، والزبديات، وال�شحون، والقدور، 
واأدوات املائدة، واالأواين، واالأوعية، والعلب(، االأدوات الفخارية لل�شتخدام اليومي )مبا يف ذلك االأحوا�س، والزبديات، وال�شحون، 
واالأواين، واالأوعي���ة، والعلب )اأواين واأوعي���ة(، وحلل الطهي، والقدور، واأدوات املائدة احلجري���ة(، حتف فنية من اخلزف ال�شيني، 
اأو ال�ش���رياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، اأطقم قهوة )اأدوات مائدة(، اأطقم �ش���اي )اأدوات مائدة(، اأوعية �ش���رب.. وامل�شنفة 

بالفئة )21(

)بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�شن تكنولوجي كو.، ليمتد.(

وقد مت قبول الطلب برقم)107525( وبتاريخ: )2022/02/19(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: خدمات التدري����س؛ تنظي���م العرو�س )خدمات متعهدي احلف���لت(؛ خدمات املكتبات املتجولة؛ ن�ش���ر ن�شو�س بخلف 
ن�شو�س الدعاية واالإعلن؛ الن�ش���ر االإلك���رتوين للكتب واملجلت االإلكرتونية؛ خدمات العرو�س، لغ���ري االأغرا�س الدعائية؛ خدمات 
الرتفيه؛ اإنتاج �ش���رائط الفيديو؛ توفري مقاط���ع فيديو عرب االإنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ توفري مو�ش���يقى عرب االإنرتنت، غري قابلة 
للتنزيل؛ الت�شوير الفوتوغرايف؛ كتابة ن�شو�س؛ اإنتاج عرو�س م�ش���رحية؛ تقدمي احلفلت ب�ش���كل مبا�ش���ر؛ خدمات وكاالت التذاكر 
)ترفي���ه(؛ تقدمي برامج تليفزيونية غري قابلة للتنزيل عرب خدمات الفيديو ح�ش���ب الطلب؛ خدمات االألعاب املقدمة عرب االإنرتنت 
عن طريق �ش���بكة الكمبيوتر؛ ترجمة االأفلم؛ اإعادة ت�ش���جيل ال�شوت )الدبلجة(؛ خدمات مقدم االأغاين.. وامل�شنفة بالفئة )41(
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)ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر(

وقد مت قبول الطلب برق���م)107688( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات 
اجلغرافي���ة وتو�ش���ع العلمة على: االأجه���زة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ش���احية واأجه���زة واأدوات الت�شوير 
الفوتوغ���رايف وال�ش���ينمائي واالأجه���زة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�ش���ارة واملراقبة 
)االإ�ش���راف( واالإنق���اذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثي���ف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة 

الكهربائية، اأجهزة ت�ش���جيل اأو اإر�ش���ال اأو ن�ش���خ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�ش���جيل، ماكينات بيع اآلية، 
واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد 

)9( بالفئة  وامل�شنفة  النريان.. 

)ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر(

وقد مت قبول الطل���ب برقم)107684( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات 
اجلغرافي���ة وتو�شع العلمة على: االأجه���زة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ش���احية واأجه���زة واأدوات الت�شوير 
الفوتوغ���رايف وال�ش���ينمائي واالأجه���زة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�ش���ارة واملراقبة 
)االإ�ش���راف( واالإنق���اذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتوي���ل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة 

الكهربائية، اأجهزة ت�ش���جيل اأو اإر�ش���ال اأو ن�ش���خ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�ش���جيل، ماكينات بيع اآلية، 
واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد 

بالفئة )9( وامل�شنفة  النريان.. 

)ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر(

وقد مت قبول الطلب برقم)107650( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: االأجه���زة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ش���احية واأجه���زة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�ش���ينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ش���جيل اأو اإر�ش���ال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات 
مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية، واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات 

واأجهزة كمبيوت���ر ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان. وامل�شنفة بالفئة )9(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)107898( وبتاري���خ: )2022/03/20(. وفق���َا لقانون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: األعاب، لع���ب واأدوات اللعب، مبا يف ذلك النماذج امل�شغرة، مناذج 
عربات م�شغرة، اأطقم خا�شة بالهوايات للعب، عربات م�شغرة يتم التحكم بها عن ُبعد، مركبات لعب للركوب 
واآالت للركوب للعب، دمى حيوانات حم�ش���وة، مع���دات االألعاب، بالونات، كرات ال�ش���اطئ، األعاب قابلة للنفخ، 

عوامات ال�ش���باحة قابلة للنفخ، كرات ال�ش���اطئ القابلة للنفخ؛ اأجهزة الألعاب الفيديو؛ منتج���ات ومعدات ريا�شية وجمنازية، مبا يف 
ذلك امل�شارب والقفازات، احلقائب وكرات لعبة اجلولف، م�شارب للريا�شات، وعدة �شيد ال�شمك؛ اأجهزة خا�شة بامللعب؛ زينة ل�شجر 
الكري�شما�س؛ زينة للحفلت، وهدايا احلفلت و�شجر كري�شما�س �شناعي؛ اأقنعة للحفلت؛ بطاقات للعب. وامل�شنفة بالفئة )28( مع 

املطالبة بحق اال�ش���بقية: رقم اال�شبقية:018563573 تاريخ االأ�ش���بقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي

)بيونتيك ا�س اي(

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)107846( وبتاري���خ: )2022/02/26(. وفقَا لقان���ون العلم���ات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية 
وتو�شع العلمة على: رعاية طبية العناية بال�شحة واجلمال. خدمات الرعاية ال�شحية؛ توفري املعلومات واخلدمات الطبية؛ توفري 
املعلوم���ات للمر�شى واملتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحي���ة فيما يتعلق باملنتجات ال�شيدالنية واللقاح���ات واملنتجات الطبية واالأمرا�س 
واال�شطرابات الطبية والعلجات ذات ال�شلة عرب االإنرتنت؛ العلج اجليني واخلليا؛ خدمات اال�شت�شارة الطبية والنف�شية. خدمات 
الرعاية الطبية وال�شحية؛ خدمات الرعاية الطبية وال�شحية؛ اخلدمات الطبية، اأي،  تقدمي علجات لعلج ال�ش���رطان، االأمرا�س 
املعدي���ة واأمرا�س املناع���ة؛ اخلدمات البيطرية، وتتمثل يف تقدمي علجات لعلج ال�ش���رطان، االأمرا�س املعدية واالأمرا�س املناعية؛ 
االإ�شت�ش���ارات الطبية وال�شيدالنية؛ خدمات الفح�س الطبي الت�شخي�شي، املراقبة واالإبلغ ؛االأختبارات اجلينية للأغرا�س الطبية. 

وامل�شنفة بالفئة )44( 

)بيونتيك ا�س اي(
وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)107756( وبتاري���خ: )2022/02/26(. وفق���َا لقان���ون العلمات 
التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�ش���ع العلمة على: رعاية طبية العناي���ة بال�شحة واجلمال. 
خدم���ات الرعاي���ة ال�شحي���ة؛ توف���ري املعلوم���ات واخلدم���ات الطبي���ة؛ توف���ري املعلوم���ات للمر�شى 

واملتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية فيما يتعلق باملنتجات ال�شيدالنية واللقاحات واملنتجات الطبية واالأمرا�س واال�شطرابات الطبية 
والعلج���ات ذات ال�شلة عرب االإنرتنت؛ العلج اجليني واخلليا؛ خدمات اال�شت�ش���ارة الطبية والنف�ش���ية. خدم���ات الرعاية الطبية 
وال�شحية؛ خدمات الرعاية الطبية وال�شحية؛ اخلدمات الطبية، اأي،  تقدمي علجات لعلج ال�ش���رطان، االأمرا�س املعدية واأمرا�س 
املناعة؛ اخلدمات البيطرية، وتتمثل يف تقدمي علجات لعلج ال�شرطان، االأمرا�س املعدية واالأمرا�س املناعية؛ االإ�شت�شارات الطبية 
وال�شيدالنية؛ خدمات الفح�س الطبي الت�ش���خي�شي، املراقبة واالإبلغ ؛االأختبارات اجليني���ة للأغرا�س الطبية.. وامل�شنفة بالفئة 
)44( مع املطالبة بحق اال�ش���بقية: رقم اال�ش���بقية:302021114481.3 تاريخ االأ�ش���بقية :2021/8/25م بلد االأ�شبقية :املانيا 

ومع املطالبة بحق اال�ش���بقية: رقم اال�ش���بقية:302021120507.3 تاريخ االأ�ش���بقية :2021/12/16م بلد االأ�ش���بقية :املانيا
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)عيدي امني عبدالرحمن اال�شبحي - انرتنا�شيونال مين لل�شترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)107928( وبتاريخ: )2022/03/20(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: الدوائر املطبوعة ، لوحات الدوائر املطبوعة  ،مبدالت ، مو�شلت اال�شلك ،مربعات تقاطع ، اأجهزة التنظيم والتحكم 
االلكرتوني���ة لت�ش���غيل الثنائيات الباعثة لل�ش���وء ، مفاتيح كهربائية ، املقاب����س واملاخذ الكهربائية ، و�ش���لت كهربائية ، تو�شيلت 
كهربائي���ة ، مفاتيح الوقت تلقائية ، خمفتات ال�شوء الكهربائية ، مو�شلت اال�ش���لك ، حم���والت كهربائية ، اأجهزة التحكم عن بعد 
الأجه���زة التلفزيون واال�ش���ترييو، اأجهزة راديو ، جهاز ديناميكي كهربائي للتحكم عن بعد يف االإ�ش���ارات ، بطاق���ات ومكونات الدوائر 

املتكاملة ، البطاقات الذكية امل�ش���فرة التي حتتوي على الربجمة امل�ش���تخدمة الأجهزة املنزل الذكي. وامل�شنفة بالفئة )9(

)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)107909( وبتاري���خ: )2022/03/20(. وفق���َا لقانون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: زيوت و�شحوم �شناعية، مبا يف ذلك زيوت م�شادة لل�شداأ، وزيوت 
اخرتاقي���ة والتحرير )تكون عبارة عن مواد ت�ش���حيم كذلك( وزيوت هيدرولية و�ش���موع؛ مواد ت�ش���حيم، مبا 

يف ذلك مواد ت�ش���حيم االأقفال؛ زيوت ت�ش���حيم؛ تركيبات ما�ش���ة للغبار، وتبليل ورابطة؛ وقود )مب���ا يف ذلك وقود حمرك االحرتاق 
الداخلي( ومواد م�شيئة؛ �شموع وفتائل للإ�شاءة؛ تركيبات التحكم يف الغبار؛ طاقة كهربية؛ �شموع وموائع �شناعية؛ �شحوم للعربات؛ 
مواد ت�شحيم للعربات؛ مركبات ت�شحيم للعربات؛ زيوت املحرك؛ مواد اإ�شافة غري كيماوية لزيوت املحرك؛ �شحوم للمركبات البحرية؛ 
زيوت للمركبات البحرية؛ وقود �شلب و�ش���ائل وغازي؛ مواد اإ�شافة غ���ري كيماوية لوقود املحرك.. وامل�شنفة بالفئة )4( مع املطالبة 

بحق اال�ش���بقية: رقم اال�شبقية:018563573 تاريخ االأ�ش���بقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي

)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

وق���د مت قب���ول الطلب برق���م)107902( وبتاري���خ: )2022/03/20(. وفق���َا لقانون العلم���ات التجارية 
واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: اجللد املدب���وغ وجلود مدبوغة مقلدة؛ جلود احليوانات وجلود 
غ���ري مدبوغة؛ جلود غ���ري مدبوغة؛ حقائب االأمتعة وحقائب للحمل ت�ش���تمل على حقائب ال�ش���فر، حقائب 

ريا�شية، حقائب حمل اأغرا�س لعبة اجلولف، حقائب الظهر، حقائب �شغرية للحمل على الظهر، �شناديق، حقائب اليدين، حافظات، 
�شنادي���ق للوثائق، حقائب به���ا منظمات؛ حمافظ، جزادين؛ علب م���واد التجميل؛ حقائب االأدوات تباع فارغ���ة، حقائب للعدد تباع 
فارغ���ة؛ علب للمفاتيح؛ علب للبطاقات؛ بطاق���ات للحقائب؛ اأحزمة الكتف، اأحزمة خم�ش�شة للحقائ���ب؛ �شناديق من جلد �شناعي؛ 
املظلت وال�شما�شي؛ ع�شي امل�شي؛ ال�ش���ياط واأطقم احليوانات وال�شروج؛ اأطواق، ور�شن، وملب�س للحيوانات.. وامل�شنفة بالفئة )18( 

مع املطالبة بحق اال�ش���بقية: رقم اال�ش���بقية:018563573 تاريخ االأ�ش���بقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي



137

)دو�شان كووربوري�شن(

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)107988( وبتاري���خ: )2022/02/27(. وفقَا لقان���ون العلم���ات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية 
وتو�شع العلمة على: خدمات االإن�ش���اء؛ خدمات اإن�ش���اء املباين؛ خدمات اإ�شلح و�شيانة التوربينات الغازية؛ خدمات اإ�شلح املولدات 
الكهربائية وتوربينات الرياح؛ خدمات تركيب مولدات طاقة الرياح؛ خدمات اإ�شلح مولدات طاقة الرياح؛ خدمات اإ�شلح املن�ش���اآت 
النووي���ة؛ خدمات تركيب اأجهزة ومعدات امل�شانع الكيماوية؛ خدمات بناء واإ�شلح حمطات توليد الطاقة؛ خدمات �شيانة املولدات؛ 
خدمات بناء املفاعلت النووية؛ خدمات اإ�شلح اأجزاء من اآالت الطاقة؛ خدمات البناء والهند�ش���ة املدنية؛ خدمات اإن�ش���اء املوانئ؛ 
خدمات االإن�ش���اءات العامة؛ االإن�ش���اءات البحرية؛ خدمات بناء م�شنع جديد للطاقة املتجددة؛ خدمات بناء مواد الطاقة املتجددة 
اجلدي���دة؛ خدمات تركيب حم���والت ملولدات الرياح؛ خدم���ات تركيب و�شيانة واإ�شلح من�ش���اآت الطاقة ال�شم�ش���ية لتوليد الطاقة. 

بالفئة )37( وامل�شنفة 

)ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر(

وقد مت قبول الطل���ب برقم)107963( وبتاري���خ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات 
اجلغرافي���ة وتو�ش���ع العلمة عل���ى: االأجه���زة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ش���احية واأجه���زة واأدوات الت�شوير 
الفوتوغ���رايف وال�ش���ينمائي واالأجه���زة واالأدوات الب�شرية واأجه���زة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�ش���ارة واملراقبة 
)االإ�ش���راف( واالإنق���اذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�ش���ل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظي���م اأو التحكم يف الطاقة 

الكهربائية، اأجهزة ت�ش���جيل اأو اإر�ش���ال اأو ن�ش���خ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�ش���جيل، ماكينات بيع اآلية، 
واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد 

الن���ريان.. وامل�شنفة بالفئة )9(

)دو�شان كووربوري�شن(

وقد مت قبول الطلب برقم)107953( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: خدم���ات تخزين الطاقة والوقود؛ خدمات توزيع الطاقة؛ خدمات التزوي���د بالطاقة؛ خدمات تخزين النفط اخلام؛ 
خدمات توزيع الغاز؛ خدمات تخزين النفط؛ خدمات تزويد الغاز )توزيع(؛ خدمات التوزيع والتزويد باملياه؛ خدمات توزيع البرتول؛ 
خدمات توفري معلومات وا�شت�شارات تتعلق بتوزيع الطاقة؛ خدمات تخزين وتوزيع وتوريد الطاقة والوقود؛ خدمات توزيع الكهرباء؛ 
خدم���ات تزويد الطاقة الكهربائي���ة والغاز واملياه والتدفئة املناطقي���ة؛ خدمات نقل النفط اأو الغاز ع���رب االأنابيب؛ خدمات تزويد 
التدفئ���ة؛ خدمات نقل النفط؛ خدمات االإم���داد باملاء؛ خدمات توزيع املياه؛  خدمات توزيع الب���رتول؛ خدمات التزويد بالكهرباء.. 

وامل�شنفة بالفئة )39(



)دو�شان كووربوري�شن(

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)107991( وبتاري���خ: )2022/02/27(. وفقَا لقان���ون العلم���ات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية 
وتو�ش���ع العلمة على: خدمات االأعمال امل�شرفية الدولية؛ خدمات متويل امل�ش���رتيات؛ خدم���ات التعاملت املالية؛ خدمات التمويل؛ 
خدم���ات اال�ش���تثمار العقاري؛ خدم���ات اإدارة العقارات؛ خدمات اال�شت�ش���ارات العقارية؛ خدمات ال�ش���وؤون العقاري���ة؛ خدمات تاأجري 
العقارات؛ خدمات الو�ش���اطة وا�ش���تئجار وتاأجري العق���ارات؛ خدمات تاأجري االأرا�ش���ي؛ خدمات توفري املعلوم���ات املتعلقة بالعقارات؛ 
خدم���ات التخطي���ط العقاري؛ خدمات تزوي���د معلومات متعلقة بتاأجري االأرا�شي؛ خدمات ا�ش���تئجار اأو تاأجري املب���اين؛ خدمات اإدارة 
ال�ش���وق )عقارات(؛ خدمات و�شاية على املمتلكات العقارية؛ خدمات اإدارة املباين متعددة ال�ش���قق ال�شكنية؛ خدمات ا�شت�شارات اإدارة 

العق���ارات؛ خدم���ات اإدارة املباين.. وامل�شنف���ة بالفئة )36(
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)جرنال موتورز ال ال �شي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/02/22( وبتاريخ:  برقم)101767(  الطلب  قبول  مت  وقد 
والفعاليات  الرتفيهية  الفعاليات  التمويلي؛ خدمات رعاية  التاأجري  والتمويل؛ خدمات  التاأمني  العلمة على: خدمات  وتو�شع 
خدمات  العاملية؛  الكمبيوتر  �شبكة  عرب  املالية  املعاملت  وت�شوية  تخلي�س  خدمات  فيها؛  وامل�شاركني  والريا�شية  الثقافية 
املالية  املعلومات  خدمات  وحتديدًا  املالية  وال�شوؤون  التمويلية  ال�شوؤون  خدمات  اال�شت�شارية؛  واخلدمات  املالية  اال�شت�شارات 
وخدمات االإدارة والتحليل؛ خدمات تقدمي املعلومات املالية؛ خدمات املعلومات املالية املقدمة بالو�شائل االإلكرتونية يف جمال 
املركبات؛ اخلدمات اال�شت�شارية املتعلقة بالقرو�س املالية؛ اخلدمات املالية وحتديدًا خدمات قرو�س ملكية املركبات؛خدمات 
اال�شت�شارات املالية املتعلقة بعقود التمويل وال�شمان للمركبات واخلدمات العقارية  واملنازل وال�شقق ال�شكنية واملباين واملمتلكات 
التجارية واملعدات املنزلية واجهزة مكتبية واالأثاث وب�شائع اأخرى؛ خدمات التاأمني والتمويل يف جمال التاأمني على املمتلكات 
واخلدمات العقارية وخدمات املمتلكات اخلا�شة والتاأمني �شد احلوادث والتاأمني على احلياة وكذلك املباين وجتديدًا خدمات 
اإعادة ت�شكيل املباين؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات الرهن العقاري؛ خدمات تاأجري ال�شيارات؛ خدمات وكاالت العقارات؛ 
خدمات  ال�شيارات؛  وقرو�س  �شراء  متويل  خدمات  العقارات؛  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  العقاري؛  والتفتي�س  التثمني  خدمات 
التقييم املايل للمركبات.. وامل�شنفة بالفئة )36( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:921636512 تاريخ االأ�شبقية 

:2020/12/17م بلد االأ�شبقية :الربازيل
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)ايدمييت�شو كو�شان كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)108018( وبتاريخ: )2022/03/19(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: مواد الت�شحيم ال�شلبة؛ زيوت ت�شحيم ال�شيارات؛ زيوت الت�شحيم ال�شناعية؛ مواد ت�شحيم ال�شفن؛ مواد الت�شحيم ل�شغل 
املعادن؛ مواد الت�ش���حيم ملحركات الطائرات؛ مواد الت�شحيم جلميع االأغرا�س؛ مواد ت�شحيم للآالت ال�شناعية؛ �شحم للأحذية؛ زيوت 
و�ش���حوم حفظ اجللد؛ الوقود؛ نفط؛ وقود الكتلة احليوية؛ زيوت �شناعية؛ زيوت الت�ش���حيم؛ �ش���حوم التزليق؛ زيوت املحرك؛ زيوت 
املكينات؛ زيوت الرتو����س؛ زيوت و�ش���حوم غري معدنية للأغرا�س ال�شناعية )لي�س للوقود(؛ ال�ش���موع )املواد اخلام(؛ زيوت الت�شحيم؛ 
�ش���حوم �شناعية؛ البنزين ال�شناعي؛ �شوائل القطع؛ جل النفطي؛ زيوت االإخماد؛ زيوت اإطلق العفن؛ زيوت التربيد؛ زيوت املعاجلة. 

وامل�شنفة بالفئة )4(

)موؤ�ش�شة �شلح الو�شابي للتجارة واال�شترياد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/04/03( وبتاريخ:  برقم)102104(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: النب ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�شكر ،االأرز ،التابيوكا ، ال�شاجو، النب اال�شطناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب ،اخلبز ،الب�شكويت ،الفطائر، ال�شوكوالتة ، احللويات و احللويات املثلجة، حلوة الطحينية ، ع�شل النحل والع�شل 
االأ�شود، اخلمرية، امللح ، الفلفل ، اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�شل�شة ،املكرونة، الثلج ، البفك ، ال�شعريية ، كراميل )حلوى( 
، علكة ، رقائق ذرة ، ف�شار )حب الذرة(، رقائق �شوفان ، كت�شاب ، مايونيز ، دب�س للطعام ، معجنات ، مهلبية، زعفران ) توابل( ، 
�شل�شة طماطم ، منكهات ، �شمع نحل ، دقيق ال�شعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�شا�شها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كاري 
)بهار ( ، ك�شرتد ، دب�س ال�شكر ، ذرة مطحونة ، ن�شا ، ال�شكرمي ، �شوكله خام ، �شطة ، خليط كيك ، مرق دجاج ، حلوى ، البوظة 
، املثلجات ، كعك ، كيك ، �شكاكر ، الويفر ،م�شروبات ا�شا�شها ال�شكوالتة ، ب�شكويت رقيق ه�س ، منتجات مغطى بال�شوكوالتة ، 
نعنع ، �شوكله �شائل ، مليم فواكه ، فانيل ) منكهة ( ، جلوكوز للطعام ، يان�شون جنمي ، �شمع نحل ، طعام ا�شا�شه ال�شوفان ، دقيق 
�شوفان ، �شوفان مق�شر ، م�شتح�شرات منكهة للطعام ، م�شحوق كيك ، حلويات لتزيني ا�شجار عيد امليلد ، مقبلت هندية ) توابل( 
، م�شتح�شرات نباتية ت�شتخدم كبدائل للقهوة ، توابل �شلطة ، اغذية ن�شوية ، اقرا�س �شكرية ) حلويات ( ، قطر ال�شكر ، �شاي 
مثلج ، �شو�س ) حلويات ( ، نعناع للحلويات ، بيتزا ، خبز افرجني ، �شميد ، �شباغيتي ) مكرونة رفيعة ( ، ا�شابع �شو�س ) حلويات( 
، �شو�شي ، تبولة ، كركم للطعام ، لنب جممد ، اقرا�س �شكرية ، عوامل متا�شك املثلجات ، �شل�شة املاينز ، فلفل مطحون ، كمون ، 

كبزة ، الق�شرة ، البا�شتا ، �شاي االع�شاب ، الزجنبيل .. وامل�شنفة بالفئة )30(
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)اي�شاب اكتيبوالغ(

وقد مت قبول الطلب برقم)108026( وبتاريخ: )2022/03/27(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: اآالت حلام؛ اآالت اللحام كهربائية؛ جهاز حلام بالقو����س كهربائية؛ اآالت حلام ال�ش���كك احلديدية؛ اآالت اللحام بالغاز؛ 
اآالت اللحام ج�ش���ر الرافعة؛ اآالت قطع؛ اآالت حفر؛ اآالت قطع لت�ش���غيل املعادن؛ اآالت قطع بالغاز؛ اآالت قطع باالأك�ش���جني؛ اآالت قطع 
البلزما؛ اآالت قطع باملياه النفاثة؛ اآالت الر����س؛ اآالت تلحيم وقطع روبوتية؛ اأجزاء جلميع االآالت املذكورة اأعله �ش���ريطة اأن تقع 
هذه االأجزاء هذه الفئة؛ اأقطاب كهربائية للحام؛ م�ش���اعل حلام ؛ م�ش���اعل تقطيع؛ اآالت تغذية االأ�شلك الأغرا�س التلحيم والقطع؛ 

الرتكيبات وال�شمامات كاأج���زاء من اآالت اللحام والقطع تقع يف هذه الفئة.. وامل�شنفة بالفئة )7(

)باتيك فيليب اأ�س ايه جينيف(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/11/23( وبتاريخ:  برقم)105828(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: اأجهزة واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ اأجزاء وجتهيزات الأدوات قيا�س الوقت الدقيقة لي�شت مت�شمنة 
اأجزاء خا�شة ب�شاعات احلائط لي�شت مت�شمنة بالفئات االأخرى؛  الوقت؛ �شاعات احلائط؛  بالفئات االأخرى؛ منتجات قيا�س 
�شاعات اجليب واليد؛ كرونوجرافات )موقتات م�شجلة(؛ علب �شاعات اجليب واليد )اأجزاء خا�شة بال�شاعات(؛ اأربطة �شاعات 
�شاعات اجليب  �شل�شل  واليد؛  ل�شاعات اجليب  واليد؛ زجاج  �شاعات اجليب  واليد؛ م�شابك  �شاعات اجليب  اأرقام  واليد؛  اجليب 
واليد؛  اجليب  ل�شاعات  اآالت  واليد؛  اجليب  و�شاعات  احلائط  ل�شاعات  ال�شاعة  عقارب  واليد؛  اجليب  ل�شاعات  نواب�س  واليد؛ 
جتهيزات ل�شاعات اجليب واليد لي�شت مت�شمنة بالفئات االأخرى؛ علب الأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ علب ل�شاعات احلائط 
و�شاعات اجليب واليد؛ حوامل ل�شاعات احلائط؛ �شناديق عر�س ل�شاعات اجليب واليد؛ جموهرات؛ خوامت )جموهرات(؛ اأ�شاور 
للزنية )جموهرات(؛ داليات؛  �شل�شل )جموهرات(؛ قلئد )جموهرات(؛ حلى  الزينة )جموهرات(؛  )جموهرات(؛ دبابي�س 
للمجوهرات؛  علب  للمجوهرات؛  �شناديق  للمجوهرات؛  )جمهزة(  علب  نفي�شة؛  اأحجار  للمجوهرات؛  م�شابك  االأذن؛  اأقراط 
�شناديق عر�س للمجوهرات؛ اأعمال فنية من معادن نفي�شة؛ اأعمال فنية من اأحجار نفي�شة؛ حلقات املفاتيح اجللدية؛ �شل�شل 
ربطات  دبابي�س  العنق؛  ربطات  م�شابك  )جموهرات(؛  الياقات  دبابي�س  االأكمام؛  زمامات  نفي�شة؛  معادن  من  للمفاتيح  �شغرية 

العنق؛ ميداليات.. وامل�شنفة بالفئة )14(
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)مونرتيز تيودور ا�س ايه(

وقد مت قبول الطلب برقم)108053( وبتاريخ: )2022/03/06(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: مواد ال�ش���اعات و�شناعة ال�ش���اعات وحتديدًا �شاعات اليد و�ش���اعات املع�شم ومكونات ال�شاعات ومواد �شناعة ال�شاعات 
واإك�ش�ش���وارات ال�ش���اعات ومواد �شناعة ال�ش���اعات غري املت�شمن���ة يف فئات اأخرى وال�ش���اعات الكبرية واأدوات قيا����س الوقت االأخرى 
والكرونومرتات )املوؤقتات الدقيقة( كرونوغرافات )موؤقتات م�شجلة( )�شاعات و�شناعة ال�شاعات( واأ�شاور ال�شاعات و�شيور ال�شاعات 
ووجوه ال�ش���اعات املدرجة )ال�شاعات و�شناعة ال�شاعات الكبرية( وال�شناديق وعلب العر�س لل�شاعات و�شناعة ال�شاعات واملجوهرات 
واآليات حتريك ال�ش���اعات والقطع املتعلقة بها؛ املجوهرات؛ االأحجار الكرمية واالأحجار �ش���به الكرمية؛ املعادن النفي�ش���ة و�شبائكها؛ 

دبابي�س )جموهرات(.. وامل�شنفة بالفئة )14(

)باتيك فيليب اأ�س ايه جينيف(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/11/23( وبتاريخ:  برقم)105830(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: اأجهزة واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ اأجزاء وجتهيزات الأدوات قيا�س الوقت الدقيقة لي�شت مت�شمنة 
اأجزاء خا�شة ب�شاعات احلائط لي�شت مت�شمنة بالفئات االأخرى؛  الوقت؛ �شاعات احلائط؛  بالفئات االأخرى؛ منتجات قيا�س 
�شاعات اجليب واليد؛ كرونوجرافات )موقتات م�شجلة(؛ علب �شاعات اجليب واليد )اأجزاء خا�شة بال�شاعات(؛ اأربطة �شاعات 
�شاعات اجليب  �شل�شل  واليد؛  ل�شاعات اجليب  واليد؛ زجاج  �شاعات اجليب  واليد؛ م�شابك  �شاعات اجليب  اأرقام  واليد؛  اجليب 
واليد؛  اجليب  ل�شاعات  اآالت  واليد؛  اجليب  و�شاعات  احلائط  ل�شاعات  ال�شاعة  عقارب  واليد؛  اجليب  ل�شاعات  نواب�س  واليد؛ 
جتهيزات ل�شاعات اجليب واليد لي�شت مت�شمنة بالفئات االأخرى؛ علب الأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ علب ل�شاعات احلائط 
و�شاعات اجليب واليد؛ حوامل ل�شاعات احلائط؛ �شناديق عر�س ل�شاعات اجليب واليد؛ جموهرات؛ خوامت )جموهرات(؛ اأ�شاور 
للزنية )جموهرات(؛ داليات؛  �شل�شل )جموهرات(؛ قلئد )جموهرات(؛ حلى  الزينة )جموهرات(؛  )جموهرات(؛ دبابي�س 
للمجوهرات؛  علب  للمجوهرات؛  �شناديق  للمجوهرات؛  )جمهزة(  علب  نفي�شة؛  اأحجار  للمجوهرات؛  م�شابك  االأذن؛  اأقراط 
�شناديق عر�س للمجوهرات؛ اأعمال فنية من معادن نفي�شة؛ اأعمال فنية من اأحجار نفي�شة؛ حلقات املفاتيح اجللدية؛ �شل�شل 
ربطات  دبابي�س  العنق؛  ربطات  م�شابك  )جموهرات(؛  الياقات  دبابي�س  االأكمام؛  زمامات  نفي�شة؛  معادن  من  للمفاتيح  �شغرية 

العنق؛ ميداليات.. وامل�شنفة بالفئة )14(
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)من�شور ردمان حممد عبده علي(

وقد مت قبول الطلب برقم)104593( وبتاريخ: )2021/09/12(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: االجه���زة واالدوات العلمية وامللحية وامل�ش���احية واجه���زة وادوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�ش���ينمائي واالجهزة 
واالدوات الب�شرية واجهز وادوات الوزن والقيا����س واال�شارة واملراقبة )اال�ش���راف( واالنقاذ والتعليم، اجهزة وادوات لو�شل او فتح 
او حتويل اوتكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية، اجهزة ت�ش���جيل او ار�ش���ال او ن�ش���خ ال�شوت او ال�شور، حاملت بيانات 
مغناطي�ش���ية، اقرا�س ت�ش���جيل، ماكينات بيع الية واليات للجهزة التي تعمل بقطع النقد، االت ت�شجيل النقد، االت حا�شبة، معدات 

واجهزة احلا�ش���ب االيل، اجهزة اخماد النريان، نظارات، تلفزيونات. وامل�شنفة بالفئة )9(

)جياجن�شيو دوجنت�شينج باور تولز كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/11/08( وبتاريخ:  برقم)106000(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: اأجهزة قيا�س؛ اأ�شرطة قيا�س؛ م�شاطر للنجارين؛ مراقم حتديد الأغرا�س النجارة؛ اأدوات قيا�س الزاويا؛ 
ورنيات )مقايي�س متناهية الدقة(؛ حمددات قيا�س امليكرومرتات وميكرومرتات )اأجهزة قيا�س دقيقة(؛ اأجهزة مراقبة، بخلف 
االأغرا�س الطبية، اأي، �شا�شات الكمبيوتر؛ منا�شب ثلثية القوائم للكامريات؛ اأجهزة قيا�س، اأي، موازين ت�شوية ليزر، موازين 
)م�شاطر  حواف  م�شويات  االأوتوماتيكية،  الليزر  اجتاه  موؤ�شرات  بالليزر،  املدى  حتديد  اأجهزة  خطي،  ليزر  للم�شاحني،  ت�شوية 
الزوايا(؛ اأجهزة قيا�س امل�شافة، اأجهزة قيا�س االرتفاع، �شواخ�س الت�شوية )اأدوات م�شح(، اأجهزة قيا�س امليل؛ مقيا�س احلرارة 
باالأ�شعة حتت احلمراء، لي�س للأغرا�س الطبية؛ اأجهزة ك�شف �شناعية، اأي، ما�شحات �شوئية للجدران، اأجهزة الك�شف عن املعادن، 
الكهربائية؛  والكابلت  االأ�شلك  الب�شرية؛  واالأدوات  االأجهزة  ال�شناعي؛  للفح�س  ليزر  ما�شحات  الليزر؛  عن  الك�شف  اأجهزة 
الت التيار الكهربائي؛ اأرماتورات لل�شتخدام يف االأجهزة الكهربائية؛ مواد واأجهزة مغناطي�شية؛ دارات مطبوعة؛ مفاتيح  مبدِّ
كهربائية؛ مو�شلت كهربائية؛ مقومات التيار الكهربائي؛ مو�شلت كهربائية؛ مقاب�س كهربائية وماآخذ الكهربائية؛ �شناديق 
تو�شيل كهربائية؛ مكثفات؛ مقاومات كهربائية؛ لوحات حتكم كهربائية؛ اأجهزة تنظيم كهربائية، اأي، وحدات التحكم لتنظيم 
بدء ت�شغيل املحركات الكهربائية؛ اأجهزة حماية لل�شتخدام ال�شخ�شي �شد احلوادث، وهي، اخلوذات الواقية، االأقنعة الواقية، 
اأحزمة االأمان، بخلف مقاعد املركبات واملعدات الريا�شية، نظارات واأقنعة واقية من الغبار؛ ملب�س للحماية من احلوادث، 

االإ�شعاع واحلريق؛ نظارة طبية؛ بطاريات كهربائية؛ مراكم كهربائية؛ �شواحن بطاريات.. وامل�شنفة بالفئة )9(
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)�شاومي اإنك.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2020/10/24( وبتاريخ:  برقم)98618(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: دعاية واإعلن؛ توفري املعلومات التجارية عرب موقع ويب؛ توفري �شوق عرب االإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�شلع 
واخلدمات؛ ترويج املبيعات للآخرين؛ مزادات الهاتف والتلفزيون؛ ا�شت�شارات اإدارة �شوؤون املوظفني؛ جتميع املعلومات يف قواعد 
بيانات الكمبيوتر؛ م�شك الدفاتر؛ تاأجري اآالت البيع؛ خدمات البحث عن الرعاية؛ تاأجري من�شات البيع خدمات البيع بالتجزئة 
للم�شتح�شرات ال�شيدالنية والبيطرية وال�شحية وامل�شتلزمات الطبية؛ عر�س الب�شائع على و�شائط االت�شال الأغرا�س البيع 
بالتجزئة؛ توفري املعلومات التجارية؛ ترتيب واإجراء االأحداث الت�شويقية والرتويجية للآخرين؛ خدمات وكاالت اال�شترياد 
والت�شدير؛ االإعلن التلفزيوين؛ خدمات البيع بالتجزئة واجلملة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة؛ خدمات 
البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة للآالت واالأجهزة الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة واجلملة للهواتف الذكية... وامل�شنفة 

بالفئة )35(

)�شاومي اإنك.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/10/30( وبتاريخ:  برقم)105375(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: خدمات الدعاية واالإعلن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي؛ الدعاية واالإعلن؛ تاأجري 
على  املنتجات  عر�س  دعاية؛  وكاالت  االت�شال؛  و�شائل  على  االإعلن  وقت  تاأجري  اإعلنية؛  م�شاحات  تاأجري  الدعائية؛  املواد 
و�شائط االت�شال الأغرا�س البيع بالتجزئة؛ عر�س املنتجات؛ الرتويج لل�شلع واخلدمات من خلل رعاية االأحداث الريا�شية؛ 
�شبكة  على  موقع  عرب  التجارية  املعلومات  توفري  امل�شتهلك؛  والء  برامج  اإدارة  دعائية؛  اأو  جتارية  الأغرا�س  املعار�س  تنظيم 
امل�شاعدة  عامة؛  علقات  التجارية؛  البحوث  االأ�شعار؛  مقارنة  خدمات  الراأي؛  ا�شتطلع  التجارية؛  املعلومات  توفري  االإنرتنت؛ 
التجارية  االإدارة  امل�شتهلك(؛  ا�شت�شارات  )حمل  للم�شتهلكني  التجارية  وامل�شورة  املعلومات  ال�شناعية؛  اأو  التجارية  االإدارة  يف 
لرتخي�س �شلع وخدمات الغري؛ ت�شويق؛ خدمات وكاالت اال�شترياد والت�شدير؛ ترويج املبيعات للآخرين؛ املزادات؛ توفري �شوق 
عرب االإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�شلع واخلدمات؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ ترتيب اال�شرتاكات يف خدمات 

االت�شاالت للغري؛ م�شك الدفاتر؛ تاأجري اآالت البيع؛ بحث الكفاالت؛ تاأجري من�شات البيع.. وامل�شنفة بالفئة )35(
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)نيدك لريوي-�شومري هولدينج(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)107092(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الكهربائي،  بالتيار  للتو�شيل والتحويل والنقل والت�شخيم والتنظيم والتحكم اخلا�شة  اأجهزة ومعدات  العلمة على:  وتو�شع 
ومعدات  اأجهزة  والفولتية،  التيارات  منظمات  االإلكرتونية،  ال�شرعة  م�شغلت  والتنظيم،  التحكم  اأجهزة  احلا�شوب،  برجميات 
اإلكرتونية واإلكرتوتقنية، حموالت، معدات القيا�س والتعديل، معدات واأجهزة كهربائية، عدادات الكهرباء، بطاريات، كيبلت 
كهربائية، اأجهزة حتكم، قيا�س، حماية، وتنظيم، حموالت التيار املرتدد اأو الثابت، اأجهزة تثبيت الفولتية، منظمات الفولتية، 
والتنظيم  والتحكم  الت�شغيل  معدات  ال�شرعة،  وزي��ادة  خف�س  اأجهزة  بالفولتية،  املفاجئ  بالتغري  والتحكم  التنظيم  اأجهزة 
الثابت واملتحرك،  التار  الكهربائي، م�شغلت  اأجهزة احلث  الكهربائية،  التدوير  الكهربائية، جممعات  التدوير  باآالت  اخلا�شة 

م�شغلت ال�شرعة املتغرية، م�شغلت ال�شرعة املتغرية االإلكرتونية، واملحوالت الكهربائية.. وامل�شنفة بالفئة )9(

)كيا كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/16( وبتاريخ:  برقم)107108(  الطلب  قبول  مت  وقد 
هياكل  لل�شيارات؛  للخلف  الرتاجع  اإنذار  اأجهزة  القيادة؛  ذاتية  �شيارات  �شائق؛  بل  �شيارات  ال�شيارات؛  على:  العلمة  وتو�شع 
التحكم  اأنظمة  للمركبات؛  التحكم  ذاتية  الطوارئ  مكابح  بال�شيارات؛  اخلا�شة  والتجهيزات  الهيكلية  االأج��زاء  ال�شيارات؛ 
ABS )نظام املكابح املانعة للنغلق( للمركبات؛ جهاز م�شاعد الوقوف لل�شيارات؛ جهاز ك�شف النقطة  باالحتكاك لل�شيارات؛ 
العمياء لل�شيارات؛ جهاز حتذير من اال�شطدام االأمامي لل�شيارات؛ جهاز حتذير من اال�شطدام اخللفي لل�شيارات؛ جهاز حتذير 
حدود  حتذير  جهاز  لل�شيارات؛  ال�شرعة  يف  التحكم  جهاز  لل�شيارات؛  امل�شار  مغادرة  اإنذار  جهاز  لل�شيارات؛  امل�شار  على  احلفاظ 
اإلكرتوين للتحكم بفرامل ال�شيارات، وهي مكابح املركبات التي يتم  لل�شيارات؛ جهاز  لل�شيارات؛ جهاز م�شاعد الوقوف  ال�شرعة 
التحكم بها بوا�شطة ح�شا�شات املكابح واأجهزة الكمبيوتر املوجودة يف املركبة؛ قطع هيكلية وتركيبات لل�شيارات املزودة بتقنية 

القيادة الذاتية والوقوف الذاتي.. وامل�شنفة بالفئة )12(



145

)نيدك لريوى-�شومر هولدينج(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)107215(  الطلب  قبول  مت  وقد 
مولدات)عدا  االت،  وقطع  جري  مولدات  للماكينات،  موؤازرة  حمركات  كهربائية،  مولدات  وخا�شة  االت  على:  العلمة  وتو�شع 
امل�شتخدمة يف املركبات الربية( مولدات كهربائية، قارئات واجزاء العمده نقل احلركة )عدا امل�شتخدمة يف املركبات الربية( 
متزامنة)عدا  وغري  متزامنة  حمركات  الربية(  املركبات  يف  امل�شتخدمة  مولدات)عدا  وبخا�شة  الكهربائي،  التدوير  اجهزة 
امل�شتخدمة يف املركبات الربية( املولدات واملولدات الكهربائية وحمركات التيار املبا�شر)عدا امل�شتخدمة يف املركبات الربية( 
املولدات  اج��زاء  الكهرومائية،  مولدات  الرياح،  توربينات  وبخا�شه  الكهرباء،  مولدات  املبا�شر،  الكهربائي  التيار  مولدات 
ازرار  الكهربائية،  واملولدات  للمحركات  املتغرية  االلكرتونية  ال�شرعة  ودوا�شات  منظفات  االالت،  وفرامل  جريات  الكهربائية، 

ت�شغيل املولدات وازرار ت�شغيل مرنة، مكابح مولدات)اجزاء االالت(.. وامل�شنفة بالفئة )7(

)�شوزوو دايك اإنفي�شتمنت كون�شولتي�شن كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/01( وبتاريخ:  برقم)107238(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: دفايات جيوب، �شفاطات املطبخ، امل�شابيح الكهربائية؛ جمففات ال�شعر، م�شابيح كهربائية، اأجهزة ت�شخني 
كهربائي، م�شعات كهربائية، ملب�س �شاخنة كهربائيا، غليات كهربائية، مراوح )تكييف الهواء(؛ اأنابيب )اأجزاء من الرتكيبات 
اأجهزة تنقية  اأجهزة تنقية املياه الكهربائية للأغرا�س املنزلية؛ مرطبات للأغرا�س املنزلية؛ تركيبات البلمرة،  ال�شحية(؛ 
الهواء للأغرا�س املنزلية؛ م�شابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء، اأجهزة واآالت تنقية الهواء؛ من�شاآت تكييف الهواء، اأجهزة 
ومعدات التربيد. اأجهزة ومعدات التربيد العايل، �شنابري، مواقد الغاز، اأجهزة ومعدات الطبخ، والعات الغاز، م�شد�شات حرارية، 
م�شبكة،  م�شابيح  الك�شافات،  املياه،  تنقية  من�شاآت  املياه،  تنقية  واآالت  اأجهزة  الكهربائية،  امل�شاعل  الفلورية،  االإ�شاءة  اأنبوب 
االأجهزة املعدات ال�شحية، اآالت ال�شباب، جهاز مطهر، حنفيات للأنابيب وخطوط االأنابيب؛ �شخور احلمم الربكانية لل�شتخدام 
يف �شوايات ال�شواء، م�شابح زيتية، معدات احلمامات، اأ�شواء لل�شيارات، اأجهزة ومعدات االإ�شاءة، من�شاآت الري االأوتوماتيكية.. 

وامل�شنفة بالفئة )11(
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107355(  الطلب  قبول  مت  وقد 

املياه  اإمدادات  التهوية،  التجفيف،  الطبخ،  البخار،  التربيد، توليد  التدفئة،  للإ�شاءة،  اأجهزة ومن�شاآت  العلمة على:  وتو�شع 

واالأغرا�س ال�شحية؛ مراحي�س وكرا�شي تواليت تباع كوحدة؛ عازل االإ�شتحمام؛ �شخانات ماء كهربائية؛ جهاز التاأين ملعاجلة 

الهواء اأو املاء؛ م�شعات )حرارية(؛ جهاز جتفيف للمعاجلة الكيميائية؛ اأجهزة اأرتداد للمعاجلة الكيميائية؛ بواخر للمعاجلة 

الكيميائية؛ مبخار للمعاجلة الكيميائية، مقطرات للمعاجلة الكيميائية؛ مبادالت حرارية للمعاجلة الكيميائية ؛ جهاز جتفيف 

ل�شناعة املن�شوجات؛ جهاز جتفيف للح�شاد جهاز جتفيف العلف؛ مكيفات الهواء؛ جهاز ت�شخني؛ جهاز ت�شخني كهربائي؛ غليات، 

اآالت  ال�شعر؛  اآالت واأجهزة التجميد؛ جمففات الغ�شيل الكهربائية؛ منا�شف البخار الأغرا�س ت�شفيف  اأجزاء االآالت؛  بخلف 

جتفيف ال�شعر للإ�شتخدام يف �شالونات التجميل؛ مباخر ال�شعر للإ�شتخدام يف �شالون التجميل؛ اأحوا�س ال�شامبو الإ�شتخدام 

املطبخ؛  مغا�شل  من  كاأجزاء  عمل  االأطباقمنا�شد  مطهرة  اأجهزة  االأطباق؛  جتفيف  اآالت  الطبخ؛  ومن�شاآت  اأجهزة  احللقني؛ 

االأنابيب؛ �شمامات تخفيف  م�شتوى اخلزانات؛ حنفيات خلطوط  التحكم يف  املياه؛ �شمامات  املطبخ؛ حنفيات �شنبور  اأحوا�س 

خزانات  ال�شحي؛  ال�شرف  مياه  معاجلة  خزانات  الهواء؛  ملكيفات  الغبار  مر�شحات  الهواء؛  ملكيفات  مر�شحات  املياه؛  الإم��دادات 

ال�شرف ال�شحي؛ جهاز معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي؛ من�شاآت تنقية مياه ال�شرف ال�شحي؛ اأغ�شية الرت�شيح لل�شتخدام مع معدات 

معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي؛ عنا�شر غ�شاء لل�شتخدام مع معدات تنقية مياه ال�شرف ال�شحي ومياه املجاري؛ مر�شحات املياه؛ 

وحدات حتلية املياه؛ اأغ�شية التنا�شح العك�شي لتحلية مياه البحر ومعاجلة املياه؛ وحدات تنقية املياه بالتنا�شح؛ وحدات تنقية 

املياه بالتنا�شح العك�شي؛ عنا�شر غ�شاء التنا�شح العك�شي لوحدات تنقية املياه؛ اأغ�شية التنا�شح العك�شي لوحدات تنقية املياه؛ 

؛ مر�شح ملياه ال�شرب؛ حمارق القمامة؛ �شخانات املياه بالطاقة ال�شم�شية؛ اأغ�شية الرت�شيح ل�شخانات املياه بالطاقة ال�شم�شية؛ 

املياه  تنقية  واآالت  معدات  ال�شناعية؛  املياه  تنقية  مر�شحات  املياه؛  حتلية  حمطات  ال�شناعية؛  للأغرا�س  املياه  تنقية  جهاز 

والوحدات  االإ�شاءة  واأدوات  اأجهزة  ال�شيارات؛  الأ�شواء  مر�شحات  اإ�شاءة؛  اأجهزة  كهربائية؛  م�شابيح  املياه؛  )تنقية(  ملعاجلة 

ولوحات توجيه  ال�شوء  ا�شتخراج  اأغ�شية  ال�شوء؛  لوحات توجيه  اأو  و/  ال�شوء  ا�شتخراج  اأغ�شية  من  املكونة  لذلك،  النمطية 



)حممد عبده علي احلمادي(

وقد مت قبول الطلب برقم)108516( وبتاريخ: )2022/05/30(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�ش���رات اجلغرافية وتو�شع 
العلم���ة على: االأجه���زة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ش���احية واأجه���زة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�ش���ينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا����س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ش���جيل اأو اإر�ش���ال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات 
مغناطي�ش���ية، اأقرا�س ت�ش���جيل، ماكينات بيع اآلية واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات 

واأجهزة احلا�ش���ب االآيل، اأجهزة اإخماد النريان، نظارات، تلفزيونات.. وامل�شنفة بالفئة )9(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107355(

ال�شوء لل�شتخدام مع اأجهزة واأدوات االإ�شاءة، والوحدات النمطية لها؛ اأجهزة واآالت تنقية املياه؛ اأغ�شية الرت�شيح الأجهزة 

واآالت تنقية املياه؛ عنا�شر ووحدات غ�شاء الرت�شيح الأجهزة واآالت تنقية املياه؛ اأغ�شية بل�شتيكية الأجهزة واآالت تنقية املياه؛ 

واملكونات  الغ�شاء  عنا�شر  الكهربائية؛  املياه  تنقية  واآالت  الأجهزة  الرت�شيح  خراطي�س  املياه؛  تنقية  واآالت  الأجهزة  مر�شحات 

االأخرى ملن�شاآت تنقية املياه؛ اأجهزة واآالت تنقية املياه الكهربائية؛ مر�شحات الهواء الأجهزة واأدوات تنقية الهواء؛ مر�شحات 

الأغطية اإ�شتخراج الهواء؛ غ�شاالت ل�شنابري املياه؛ �شخانات الطبخ؛ فلتر ملياه ال�شنبور، غري كهربائية؛ مقايل تدفاأه؛ مدفاأت 

جيوب؛ قوارير املياه ال�شاخنه؛ �شفائح ال�شقة ل�شمادات التدفئة التي ت�شتخدم ملرة واحدة، لي�شت للأغرا�س الطبية؛ �شمامات 

لتنفي�س الهواء، مر�شحات الهواء للتنف�س حل�شوات التدفئة التي ت�شتخدم ملرة واحدة؛ وحدات كرا�شي املراح�س مع حمقنة مياه 

لوازم  املرحا�س؛  التواليت؛ كرا�شي  مع مراحي�س  للإ�شتخددام  مقاعد  تواليت؛  الغ�شيل؛ موزعات مطهرللمراحي�س؛ مراحي�س 

اأحوا�س اال�شتحمام؛ فوا�شل لتنقية الغاز؛ مر�شحات لل�شتخدام مع فوا�شل لتنقية الغاز؛ عنا�شر غ�شاء لل�شتخدام  احلمام؛ 

مع فوا�شل لتنقية الغاز؛ عنا�شر غ�شاء لل�شتخدام مع فوا�شل لتنقية الغاز؛ اأغطية بل�شتيكية م�شطحة واأغ�شية لل�شتخدام 

مع فوا�شل لتنقية الغاز؛ دفايات كهربائية للقدمني؛ جيوب تدفئة كهربائية لتدفئة اليدين؛ دفايات قدمني، كهربائية اأو غري 

اليد  جتفيف  جهاز  طباخات؛  كهربائية؛  الطبخ،  اأواين  ال�شعر؛  جمففات  ت�شخني؛  عنا�شر  معقمات؛  تدفئة؛  مقايل  كهربائية؛ 

للحمامات؛ من�شاآت اإمدادات املياه؛ مربدات، كهربائية؛ جهاز جتفيف اليد للحمامات؛ من�شاآت اإمدادات املياه؛ مربدات، كهربائية؛ 

الروائح  اإزالة  اأجهزة  الهواء؛  تنقية  من�شاآت  الرطوبة؛  مزيلت  ال�شخ�شي؛  للإ�شتخدام  لي�شت  الكريهة،  الروائح  اإزالة  اأجهزة 

الهوائية؛ مر�شحات لتكييف الهواء؛ مراوح )تكييف الهواء(؛ اأجهزة رطوبة؛ م�شخات حرارية.. وامل�شنفة بالفئة )11(
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)�شوزوو دايك اإنفي�شتمنت كون�شولتي�شن كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/01( وبتاريخ:  برقم)107227(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اآالت  العلف،  االألغام، قواطع  الزجاج، حفارات  اآالت ت�شنيع  )اآالت(؛  والتغليف، م�شخات  التعبئة  اآالت  العلمة على:  وتو�شع 
ق�س  اآالت  الكهربائية،  االأحذية  ملمعات  الكهربائية،  البطاريات  �شنع  اآالت  االآالت(؛  من  )اأجزاء  اأدوات  الكهربائية،  املطبخ 
اآالت  للتنظيف؛  الكهربائية  واالأجهزة  االآالت  الكهربائية،  االأبواب  فتاحات  الكهربائية،  االأبواب  بكرات  الكهربائية،  ال�شعر 
الطلء الكهربائي، اآالت اللحام الكهربائية، اآالت لل�شناعة االإلكرتونية، اآالت النق�س، حمركات، �شمامات )اأجزاء من االآالت(؛ 
تلقائيا،  تعمل  يدوية  اأدوات  الربية،  املركبات  يف  امل�شتخدمة  غري  الدفع  اآليات  الربية؛  املركبات  يف  امل�شتخدمة  غري  حمركات 
العايل،  ال�شغط  غ�شاالت  اخلياطة،  اآالت  الكهرباء؛  لتوليد  الرياح  بطاقة  تعمل  معدات  امل�شانع(،  يف  التحليل  )اآالت  مفككات 
جزازات الع�شب )االآالت(، اآالت املعاجلة الباردة للب�شريات، اآالت �شنع االأ�شمدة، االآالت الكهروميكانيكية لل�شناعات الكيماوية؛ 
اآالت  اآالت اخللط،  التحديد والق�س)جلوخ(؛  اآالت  اآالت احللب،  اأحزمة للآالت، دعامات )حاملت( االآالت،  منا�شري )اآالت(؛ 
النجارة،  اآالت  الفحم،  اآالت ل�شنع قوالب  ال�شحابات، مطاحن طرد مركزي،  اآالت �شنع  امل�شغوط،  الهواء  اآالت  املعادن،  ت�شكيل 
اأجهزة اإ�شعال ملحركات االحرتاق الداخلي؛ اآالت تخمري، اآالت زراعية، اآالت واأجهزة كهربائية لتلميع؛ اآالت ر�س الطلء، رافعات 
)اأجهزة الرفع(؛ املطارق الهوائية، اآالت لف�شل الغاز، ا�شطوانة هوائية )جزء من االآالت(؛ قطاعات )اآالت(؛ اآالت القطع، اآالت 
التبغ،  اآالت معاجلة  الت�شفية،  الغ�شاالت، مكاب�س  النفط خا�شة للبرتول؛ م�شخات تهوية للأحوا�س،  اآبار  التحجيم، م�شخات 
اآالت الطباعة، اآالت تطبيق الغراء، مكان�س كهربائية، حمركات بخارية، اآالت الت�شذيب، مناول الن�شيج، اآالت �شنع الورق املقوى، 
اآالت �شنع حفا�شات من الورق، اآالت ت�شنيع ال�شاي، اآالت ل�شنع امل�شابيح، اآالت �شناعة اجللود، اآالت �شنع االأ�شلك، اآالت حت�شري 
الطعام الكهروميكانيكية؛ اآالت �شنع املينا، اآالت لت�شنيع االأ�شلك والكابلت، اآالت �شنع االإبر، حمامل )اأجزاء من االآالت(؛ اآالت 

ال�شبك اآالت جتميع الدراجات، روؤو�س حفر )اأجزاء من االآالت(؛ اآالت �شنع الطوب.. وامل�شنفة بالفئة )7(
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)�شوزوو دايك اإنفي�شتمنت كون�شولتي�شن كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/01( وبتاريخ:  برقم)107235(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: اأ�شباه املو�شلت، اإنذار، ق�شبان الربق، اأجهزة واأدوات امل�شح ؛ م�شاطر مربعة للقيا�س، اأجهزة قيا�س، اأجهزة 
قيا�س ال�شغط، مقايي�س ال�شمك باملوجات فوق ال�شوتية، امل�شاطر )اأدوات القيا�س(، امل�شت�شعر )ح�شا�شات(، اأدوات ملحة، اأجهزة 
قيا�س كهربائية، املقاب�س الكهربائية، ماآخذ )رووؤ�س التو�شيل( كهربائية، بطاريات كهربائية، �شواحن البطاريات الكهربائية، 
اأجهزة املراقبة الفيديواالإلكرتوين، مو�شلت كهربائية، اأجهزة حتليل كهربائي؛ مفاتيح كهربائية، اأجرا�س االأبواب الكهربائية، 
و�شلت كهربائية، مكثفات، اأقفال كهربائية، مواد الأنابيب الكهرباء )االأ�شلك والكابلت(، اأغطية املنافذ الكهربائية، اأجهزة 
الر�شوم  االإلكرتونية،  ال�شرائح  ملقط  اإلكرتونية،  رقاق  بطاقات  االإلكرتونية،  االإعلنات  الكهربائيةلوحات  ال�شرقة  منع 
املتحركة، الهواتف الداخلية، اأقنعة واقية ،ملب�س للحماية من احلوادث واالإ�شعاع واحلريق، قفازات للحماية من احلوادث، 
لل�شتخدام  احلماية  اأجهزة  احل��راري(،   ، الكهرو�شتاتيكي  )الفوتوغرافية،  الت�شوير  اآالت  الطبية،  االأغرا�س  لغري  الليزر، 
ال�شناعية،  للأغرا�س  اإ�شعاعي  جهاز  ال�شناعي،  لل�شتخدام  اأمان  اأحذية  للعمال،  الركبة  و�شادات  احل��وادث،  �شد  ال�شخ�شي 
األياف ب�شرية )خيوط مو�شلة لل�شوء(، تاكوغرافات)اأجهزة قيا�س  كامريات املنظار ال�شناعي، االأجهزة واالأدوات الب�شرية، 
الكمبيوتر )الربامج  الكيمياء، عدادات، برامج  واأدوات  اأجهزة  النجارة،  القيا�س الأغرا�س  اأجهزة  املكركبات(  �شرعة وم�شافة 
الهواء،  الفيديو، جهاز حتليل  القيا�س، هواتف  اأ�شرطة  الكمبيوتر،  �شبكة  الكمبيوتر، ج�شور  �شبكة  للتنزيل(، مفاتيح  القابلة 
ميكرومرت،  مقايي�س  االت�شال،  موؤ�شرات  طبيعة  يف  قيا�س  اأجهزة  احلريق،  اإطفاء  اأجهزة  قيا�شات،  الكهربائي،  التحكم  لوحات 
الفيديو،  �شا�شة  االأ�شابع،  ب�شمات  اأبواب،  اأقفال  الوجه،  على  التعرف  جهاز  احلرارة،  تنظيم  جهاز  للغوا�شني،  االأذن  �شدادات 
�شا�شات مراقبة الفيديو، اأدوات لتحديد االأفق، اآالت الت�شويت، اأجهزة توجيه االإنرتنت، اأجهزة اال�شتقبال الل�شلكية واأجهزة 
االإر�شال ، موالفات اإ�شارة الراديو، املوجهات الل�شلكية، نظارة طبية، كا�شفات العملت املزيفة، حافظات ملكربات ال�شوت، جهاز 
التحكم عن بعد، اإمدادات الطاقة املتنقلة؛ اأي البطاريات القابلة الإعادة ال�شحن، اأجهزة لفح�س طرود الربيد، فرجار منزلق، 
طابعات لل�شتخدام مع اأجهزة الكمبيوتر، جهاز فح�س ال�شرعة للمركبات، كامريات الروؤية اخللفية لل�شيارات، كامريات ت�شوير، 

موزعات التذاكر. وامل�شنفة بالفئة )9(
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107340(  الطلب  قبول  مت  وقد 
ومواد  اأغذية  الطبية؛  للأغرا�س  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية؛  وطبية  �شيدالنية  م�شتح�شرات  على:  العلمة  وتو�شع 
ومواد  الل�شقات  واحليوان؛  للإن�شان  غذائية  مكملت  واالأطفال؛  للر�شع  اأغذية  البيطري،  اأو  الطبي  لل�شتخدام  ُمعدة  حمية 
ال�شمادات؛ مواد ح�شو االأ�شنان، �شمع طب االأ�شنان؛ مطهرات؛ م�شتح�شرات الإبادة احل�شرات ال�شارة، مبيدات الفطريات، مبيدات 
النووي؛ م�شتح�شرات علجية متت�س عرب اجللد؛ م�شتح�شرات �شيدالنية  اأ�شا�شها احلم�س  االأع�شاب؛ م�شتح�شرات �شيدالنية 
لعلج االأمرا�س اجللدية؛ �شامبوهات طبية؛ م�شتح�شرات اال�شتحمام للأغرا�س الطبية؛ مزيلت رائحة امللب�س واملن�شوجات؛ 
حممولة،  االأدوية،  علب  الل�شقة؛  الل�شقات  الإزالة  مذيبات  الطبية؛  للأغرا�س  تربيد  بخاخات  الطبية؛  للأغرا�س  مربدات 
معباأه؛ �شناديق اإ�شعافات اأولية، معباأه؛ اأطقم اال�شعافات االولية؛ اأ�شرطة جراحية؛ ل�شقات ال�شقة؛ اأ�شرطة ال�شقة للأغرا�س 
الطبية؛ �شمادات الكورن )م�شمار القدم(، كرميات الكورن )م�شمار القدم( والكال�س )جزء �شميك ومت�شلب من اجللد اأو االأن�شجة 
الرخوة(؛ م�شتح�شرات علج احلروق؛ منتجات �شيدالنية وم�شتح�شرات لعلج الَكَلف )بقع بنية على اجللد وخا�شة الوجه(؛ 
م�شتح�شرات علج حب ال�شباب؛ طاردات احل�شرات؛ ورق التقاط الذباب؛ ورق م�شاد للعث؛ �شمادات؛ علجات للتعرق؛ لفاعات 
داخليه للأ�شرطة الطبية؛ مواد ال�شقة للأ�شرطة الطبية؛ م�شتح�شرات الإزالة االأ�شرطة الطبية؛ مواد ال�شقة الأ�شرطة حركة 
الطبية؛  للأغرا�س  اإزالة  م�شتح�شرات  الطبية؛  للأغرا�س  ال�شقة  مواد  اجل�شم؛  حركة  اأ�شرطة  الإزالة  م�شتح�شرات  اجل�شم؛ 
اأربطة  لت�شميد اجلروح؛  اأغ�شية جراحية؛ �شمادات جراحية؛ مواد  اأ�شرطة علجية مرنة؛ �شمادات  كمادات واقية طبية؛ 
كتف للأغرا�س اجلراحية؛ �شمادات ال�شقة؛ �شمادات االإ�شعافات االأولية؛ �شمادة معقمة؛ �شمادات احلروق؛ �شمادات تلقائية 
للحلمات؛  لل�شمادات؛ كمادات  لل�شمادات؛ ح�شوات  �شا�س  �شائلة؛  اأربطة �شمادات؛ �شمادات  �شائلة؛  الل�شق؛ بخاخات �شمادات 
�شرائط لتحفيز التنف�س االأنفي؛ ورق مزيت للأغرا�س الطبية؛ اأ�شرطة ال�شقة للأغرا�س الطبية؛ و�شائل اإعطاء االأدوية على 
ال�شيدالنية؛ ل�شقات  للم�شتح�شرات  للت�شميد؛ كب�شوالت فارغة  �شا�س  لتغليف م�شاحيق االأدوية؛  �شكل رقاقات �شاحلة للأكل 
قطن  �شحية؛  �شراويل  �شحية؛  فوط  للحي�س؛  قطنية  �شدادات  احلي�س؛  �شمادات  االأذن؛  �شمادات  الطبية؛  للأغرا�س  عيون 
م�شتح�شرات  االأ�شنان؛  طب  مواد  حفا�شات؛  اأغطية  حفا�شات؛  الطبي؛  لل�شتخدام  قطنية  م�شحات  للإر�شاع؛  و�شادات  ما�س؛ 
ُمعدة  حمية  م�شروبات  واالأطفال؛  للر�شع  )الكتيل(  لبني  دقيق  الطبية؛  للأغرا�س  كا�شف  ورقة  ال�شارة؛  احليوانات  الإبادة 

للأغرا�س الطبية؛ اأغذية حمية ُمعدة للأغرا�س الطبية؛ م�شروبات للأطفال؛. وامل�شنفة بالفئة )5(
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107352(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اآلية  اآلية؛ ُعدد تعمل بالطاقة؛ حمركات ومكائن، عدا كان منها للمركبات الربية؛ قارنات  وتو�شع العلمة على: االآت وُعدد 
البي�س؛  تفقي�س  اأجهزة  باليد؛  يدار  ما  عدا  زراعية،  معدات  الربية؛  للمركبات  منها  كان  عدا  احلركة،  نقل  تركيب  وعنا�شر 
اآالت بيع اآلية؛ اآالت وُعدد ت�شنيع االأدوات املعدنية؛ اآالت واأجهزة املعاجلة الكيميائية؛ عنا�شر مر�شحات )فلتر( للمعاجلة 
غ�شائية  مر�شحات  املحركات(؛  اأو  االآالت  من  )اأجزاء  مر�شحات  )فلتر(؛  تر�شيح  اآالت  الرت�شيح؛  الآالت  لفائف  الكيميائية؛ 
معاجلة  ومعدات  الآالت  املياه  حتلية  اأغطية  امل�شروبات؛  اأو  االأغذية  معاجلة  واأجهزة  اآالت  االآالت؛  من  كاأجزاء  ال�شتخدامها 
االأغذية اأو امل�شروبات؛ اأجهزة �شحق؛ اأجهزة تقليب؛ اآالت معدنة مياه ال�شرب؛ اآالت تغليف باللف؛ مر�شحات املعاجلة الكيميائية؛ 
توربينات هيدروليكية؛ مولدات كهربائية؛ وحدات التخل�س من النفايات؛ اآالت ت�شنيع املياه املعدنية؛ اآالت تكرير النفط؛ اآالت 
ف�شل الغاز؛ اآالت ف�شل؛ لفائف الآالت الرت�شيح؛ مر�شحات هي اأجزاء من االآالت اأو املحركات؛ خزانات ف�شل املاء؛ اآالت زراعية؛ 
اآالت وُعدد احلرث، بخلف االأدوات املحمولة باليد؛ اآالت وُعدد الزراعة واحلراثة؛ اآالت وُعدد احل�شاد؛ اآالت وُعدد معاجلة 
االألياف النباتية للأغرا�س الزراعية؛ مكاب�س االأعلف؛ اآالت قطع االأعلف )قواطع االأعلف(؛ اآالت خلط االأعلف )خلطات 
االأعلف(؛ اآالت جر�س علف الكيك )مطاحن االأعلف(؛ اآالت تر�شيح احلليب؛ اآالت حلب؛ ح�شانات الكتاكيت؛ حا�شنات للبي�س؛ 
اآالت وُعدد زراعة وتربية دودة القز؛ اآالت واأجهزة ت�شنيع االأواين الزجاجية؛ اآالت واأجهزة الطلء؛ اآالت واأجهزة التعبئة اأو 
التغليف؛ اآالت واأجهزة معاجلة البل�شتيك؛ اآالت واأنظمة ت�شنيع اأ�شباه املو�شلت؛ اآالت واأنظمة مر�شحات الهواء لت�شنيع اأ�شباه 
املو�شلت؛ اأ�شرطة اآالت ال�شقة لرقائق اأ�شباه املو�شلت؛ اآالت واأجهزة لت�شنيع املنتجات املطاطية؛ حمركات ومكائن )عدا ما 
للمركبات الربية(؛ مر�شحات )فلتر( لتنظيف  اأجزاء من املحركات واملكائن )عدا ما كان منها  للمركبات الربية(؛  كان منها 
هواء التربيد، للمكائن؛ مطاحن املاء؛ مطاحن الرياح؛ االآالت وُعدد هوائية م�شغوطة اأو الهيدروليكية؛ م�شخات )اآالت(؛ اآالت 
تلميع  اآالت  كهربائية؛  مكان�س  كهربائية؛  بال�شمع،  لل�شقل  واأجهزة  اآالت  اأوتوماتيكية؛  ختم  اآالت  الل�شقة؛  االأ�شرطة  توزيع 
النفايات  ر�س  واأجهزة  اآالت  الكهربائية؛  للمكان�س  غبار  مر�شحات  الكهربائية؛  للمكان�س  هواء  مر�شحات  كهربائية؛  بال�شمع 
ال�شدمات  الطاقة والرتو�س )م�شننات(؛ ممت�س  نقل  اآالت  ال�شناعية؛  للأغرا�س  النفايات  اآالت تك�شري  ال�شناعية؛  للأغرا�س 

للآالت؛ زنربكات )اأجزاء من االآالت(؛ مكابح للآالت؛ روبوتات �شناعية.. وامل�شنفة بالفئة )7(
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107353(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اأدوات  ا�شطناعية؛  واأ�شنان  وعيون  اأطراف  وبيطرية؛  اأ�شنان  وطب  وطبية  جراحية  واأدوات  اأجهزة  على:  العلمة  وتو�شع 
جتبري العظام؛ مواد خياطة اأو درز اجلروح؛ اأجهزة علجية وم�شاعدات ُمعدة للأ�شخا�س ذوي االإعاقة؛ اأجهزة تدليك؛ اأجهزة 
واأدوات لرعاية واإر�شاع االأطفال والر�شع؛ ؛ ُمدعمات للأغرا�س الطبية؛ �شمادات داعمة؛ �شمادات العظام؛ عبوات حرارية 
باردة  منا�شف  الطبي؛  لل�شتخدام  اأغطية تربيد  االأولية؛  االإ�شعافات  االأولية؛ كمادات تربيد الأغرا�س  االإ�شعافات  الأغرا�س 
اأدوات تربيد لل�شتخدام الطبي؛ مق�شات طبية؛ قواطع  اأدوات تدفئة لل�شتخدام الطبي؛  معباأة بالهلم لل�شتخدام الطبي؛ 
لتو�شيع  واأدوات  اأجهزة  احللمات؛  واقيات  اجل�شم؛  حركة  الأ�شرطة  داخلية  لفاعات  اجل�شم؛  حركة  اأ�شرطة  طبية؛  اأ�شرطة 
جتويف االأنف؛ واقيات اأ�شابع للأغرا�س الطبية؛ لهايات للأطفال؛ و�شائد اأكيا�س ثلج للأغرا�س الطبية�شمادات مثلثة؛ اأوتار 
اأكيا�س ثلج طبية؛ حوامل  اأنابيب م�س ذات قطرات للأغرا�س الطبية؛ حلمات؛  اأكواب تغذية للأغرا�س الطبية؛  جراحية؛ 
اأكيا�س ثلج طبية؛ زجاجات اطفال؛ زجاجات ر�شاعة؛ رقع تربيد للأغرا�س الطبية؛ �شمادات للمفا�شل، ت�شريحية؛ �شمادات، 
مرنة؛ �شمادات معلقة؛ �شمادات الركبة والعظام؛ موانع حمل، غري كيميائية؛ اأغ�شية طبلة االأذن ا�شطناعية؛ مواد ا�شطناعية 
اأو ح�شوات، لي�شت ال�شتخدامات طب االأ�شنان؛ �شدادات االأذن )اأجهزة حماية االأذن(؛ �شدادات االأذن للنوم؛ �شدادات االأذن لعزل 
ال�شوت؛ اأجهزة واأدوات طبية؛ كمادات لتليف االآالم النا�شئة من ال�شغط على اأج�شاد املر�شى؛ قفازات للأغرا�س الطبية؛ اأقنعة 
لل�شتخدام من قبل العاملني يف املجال الطبي؛ اأقنعة �شحية للأغرا�س الطبية؛ اأقنعة �شحية لل�شتخدام ال�شخ�شي؛ اأجهزة 
اإعادة تاأهيل اجل�شم للأغرا�س الطبية؛ بدالت هيكل خارجي روبوتية للأغرا�س الطبية؛ مباول للأغرا�س الطبية؛ ق�شريات 

للأ�شرة؛ عيدان االأذن؛ اأجهزة كهربائية لتخطيط القلب.. وامل�شنفة بالفئة )10(
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي اأم بي اأت�س اآند كو كيه جي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107479(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: ادارة االأعمال، ا�شت�شارات املبيعات؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم 
واأغطية الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات اليد والنظارات واك�ش�شوارات املو�شة ومنتجات التجميل والعطور وال�شلع اجللدية 
وادوات  الريا�شة  واالدوات  ال�شفر  وحقائب  والقرطا�شية  املنزلية  واالأدوات  املنزل  واأقم�شة  االأ�شَرة  ومفار�س  واحلقائب 
امل�شاحات االإعلنية؛  املبيعات؛ تاجري  الدعاية واالإعلن؛ ترويج  ال�شوق؛  ال�شوق وحتليل  واأبحاث  الت�شويق  التدخني؛ خدمات 
توزيع ال�شلع واملواد الدعائية الأغرا�س الدعاية واالعلن مبا يف ذلك التوزيع عرب الو�شائط االإلكرتونية وعرب االنرتنت؛ عر�س 
ال�شلع، وحتديدا يف املحلت وتزيني واجهات املحلت؛ تنظيم املعار�س الأغرا�س جتارية اواإعلنية؛ ترويج علقات االأعمال عرب 
توفري جهات ات�شال للتجارة و االأعمال؛ خدمات الن�شح واال�شت�شارات للم�شتهلكني؛ ا�شت�شارات واإدارة االأعمال؛ ا�شت�شارات تنظيم 
االأعمال؛ ا�شت�شارات االأعمال املهنية؛ ا�شت�شارات املو�شة؛ تنظيم عرو�س املو�شة الأغرا�س جتارية و�شناعية واإعلنية؛ اإدارة 
اليد والنظارات واك�ش�شوارات  الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات  حملت التجزئة فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم واأغطية 
املنزلية  واالأدوات  املنزل  واأقم�شة  االأ�شَرة  وفر�س  واحلقائب  اجللد  من  امل�شنوعة  وال�شلع  والعطور  التجميل  ومنتجات  املو�شة 
وخدمات  االنرتنت  عرب  والتجزئة  باجلملة  البيع  خدمات  التدخني؛  واأدوات  الريا�شة  واأدوات  ال�شفر  وحقائب  والقرطا�شية 
الطلب عرب االنرتنت فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات اليد والنظارات واك�ش�شوارات 
املنزلية  واالأدوات  املنزل  واأقم�شة  االأ�شَرة  وفر�س  واحلقائب  اجللد  من  امل�شنوعة  وال�شلع  والعطور  التجميل  ومنتجات  املو�شة 
والقرطا�شية وحقائب ال�شفر واأدوات الريا�شة واأدوات التدخني؛ خدمات الطلب عرب الربيد وخدمات الطلب املربمج حا�شوبيا 
عرب االنرتنت فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات اليد والنظارات واك�ش�شوارات املو�شة 
ومنتجات التجميل والعطور وال�شلع امل�شنوعة من اجللد واحلقائب وفر�س االأ�شَرة واأقم�شة املنزل واالأدوات املنزلية والقرطا�شية 

وحقائب ال�شفر واأدوات الريا�شة واأدوات التدخني.. وامل�شنفة بالفئة )35(
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي اأم بي اأت�س اآند كو كيه جي.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107491(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: ادارة االأعمال، ا�شت�شارات املبيعات؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم 
واأغطية الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات اليد والنظارات واك�ش�شوارات املو�شة ومنتجات التجميل والعطور وال�شلع اجللدية 
وادوات  الريا�شة  واالدوات  ال�شفر  وحقائب  والقرطا�شية  املنزلية  واالأدوات  املنزل  واأقم�شة  االأ�شَرة  ومفار�س  واحلقائب 
امل�شاحات االإعلنية؛  املبيعات؛ تاجري  الدعاية واالإعلن؛ ترويج  ال�شوق؛  ال�شوق وحتليل  واأبحاث  الت�شويق  التدخني؛ خدمات 
توزيع ال�شلع واملواد الدعائية الأغرا�س الدعاية واالعلن مبا يف ذلك التوزيع عرب الو�شائط االإلكرتونية وعرب االنرتنت؛ عر�س 
ال�شلع، وحتديدا يف املحلت وتزيني واجهات املحلت؛ تنظيم املعار�س الأغرا�س جتارية اواإعلنية؛ ترويج علقات االأعمال عرب 
توفري جهات ات�شال للتجارة و االأعمال؛ خدمات الن�شح واال�شت�شارات للم�شتهلكني؛ ا�شت�شارات واإدارة االأعمال؛ ا�شت�شارات تنظيم 
االأعمال؛ ا�شت�شارات االأعمال املهنية؛ ا�شت�شارات املو�شة؛ تنظيم عرو�س املو�شة الأغرا�س جتارية و�شناعية واإعلنية؛ اإدارة 
اليد والنظارات واك�ش�شوارات  الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات  حملت التجزئة فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم واأغطية 
املنزلية  واالأدوات  املنزل  واأقم�شة  االأ�شَرة  وفر�س  واحلقائب  اجللد  من  امل�شنوعة  وال�شلع  والعطور  التجميل  ومنتجات  املو�شة 
وخدمات  االنرتنت  عرب  والتجزئة  باجلملة  البيع  خدمات  التدخني؛  واأدوات  الريا�شة  واأدوات  ال�شفر  وحقائب  والقرطا�شية 
الطلب عرب االنرتنت فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات اليد والنظارات واك�ش�شوارات 
املنزلية  واالأدوات  املنزل  واأقم�شة  االأ�شَرة  وفر�س  واحلقائب  اجللد  من  امل�شنوعة  وال�شلع  والعطور  التجميل  ومنتجات  املو�شة 
والقرطا�شية وحقائب ال�شفر واأدوات الريا�شة واأدوات التدخني؛ خدمات الطلب عرب الربيد وخدمات الطلب املربمج حا�شوبيا 
عرب االنرتنت فيما يتعلق بامللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س و�شاعات احلائط و�شاعات اليد والنظارات واك�ش�شوارات املو�شة 
ومنتجات التجميل والعطور وال�شلع امل�شنوعة من اجللد واحلقائب وفر�س االأ�شَرة واأقم�شة املنزل واالأدوات املنزلية والقرطا�شية 

وحقائب ال�شفر واأدوات الريا�شة واأدوات التدخني.. وامل�شنفة بالفئة )35(
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)�شينوت�شيم كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/09( وبتاريخ:  برقم)107860(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الرتكيب(؛  )�شّري  �شيني  طبي  عقار  الأولية؛  االإ�شعافات  اأطقم  طبية؛  لغايات  ت�شخي�س  ُم�شتح�شرات  على:  العلمة  وتو�شع 
ُم�شتح�شرات  بيطرية؛  ُم�شتح�شرات  الب�شرية؛  للأغرا�س  اأدوية  اال�شطناعي؛  للتلقيح  مني  تقليدية؛  �شينية  طبية  اأع�شاب 
كيميائية لغايات بيطرية؛ اأحما�س اأمينية للغايات البيطرية؛ ُم�شتح�شرات حيوية لغايات بيطرية؛ اأدوية لغايات بيطرية؛ 
ُم�شتح�شرات  للحيوانات؛  بروتينية  مكملت  للحيوانات؛  غذائية  مكملت  مطهرات؛  الزراعي؛  لل�شتخدام  الفطريات  مبيدات 
الطبي  للإ�شتخدام  بكتريية  ُم�شتح�شرات  طبية؛  لغايات  نظائر  طبية؛  لغايات  كيميائية  ُم�شتح�شرات  كيميائية-�شيدالنية؛ 
لغايات طبية؛ غازات  بيطرية؛ �شمادات طبية؛ قطن  اأو  لغايات طبية  كيميائية  كوا�شف  لغايات طبية؛  والبيطري؛ ح�شوات 
لغايات طبية؛ اأحما�س اأمينية لغايات طبية؛ ُم�شتح�شرات حيوية لغايات طبية؛ ُم�شتح�شرات زاللية لغايات طبية؛ ُم�شتخل�شات 
اأع�شاب لغايات طبية؛ املداوة باالإع�شاب لغايات طبية؛ عقاقري لغايات طبية؛ مواد حمية معدة للإ�شتخدام الطبي؛ ُم�شتح�شرات 
ُم�شتح�شرات  ُمعالج؛  ُم�شتح�شرات �شيدالنية؛ كمادات �شحية؛ موادعقاقري خامة؛  طعام حيوانات  ت�شخي�س لغايات بيطرية؛ 
تعقيم الرتبة؛ اأ�شماغ جراحية؛ حليب جُمّفف للأطفال؛ اأغذية للر�شع واالأطفال؛ حفا�شات للحيوانات االأليفة؛ مواد مغذية 
ُم�شتح�شرات  �شمادات؛  حيوية؛  م�شادات  الكهربائي؛  القلب  خمطط  الأقطاب  كيميائية  مو�شلت  الدقيقة؛  احلية  للكائنات 
الإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة؛ مبيدات الطفيليات؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات جراثيم؛ مبيدات اآفات؛ مبيدات القراد؛ 
ُم�شتح�شرات كيميائية لعلج لفحة احلنطة؛ مطهرات؛ مناديل ُمعقمة م�شبعة باملطهرات؛ ُم�شتح�شرات للتخل�س من احليوانات 
ال�شارة؛ ُم�شتح�شرات للتخل�س من النباتات ال�شارة؛ مبيدات حيوية؛ مادة ح�شو االأ�شنان؛ الكيه للأ�شنان؛ ُم�شتح�شرات كيميائية 
حيوية لغايات طبية؛ لقاحات؛ ُم�شتح�شرات تنقية الهواء؛ ُم�شتح�شرات فيتامينية؛ ُم�شتح�شرات كيميائية لغايات �شيدالنية؛ 
�شاي  �شيدالنية؛  لغايات  فينول  للأدوية؛  كب�شوالت  �شيدالنية؛  لغايات  ال�شو�س  عرق  �شيدالنية؛  لغايات  نباتية  ُم�شتخل�شات 
بروتينية؛  غذائية  مكملت  غذائية؛  مكملت  دوائية؛  اأع�شاب  �شيدالنية؛  لغايات  )اأ�شيتات(  خلت  طبية؛  لغايات  االأع�شاب 
الل�شقة..  للعد�شات  حماليل  ال�شارة؛  االأع�شاب  مبيدات  احل�شائ�س؛  مبيدات  للعث؛  م�شادة  ُم�شتح�شرات  لي�شني؛  ُم�شتح�شرات 

وامل�شنفة بالفئة )5(
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)�شينوت�شيم كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/09( وبتاريخ:  برقم)107870(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الرتكيب(؛  )�شّري  �شيني  طبي  عقار  الأولية؛  االإ�شعافات  اأطقم  طبية؛  لغايات  ت�شخي�س  ُم�شتح�شرات  على:  العلمة  وتو�شع 
ُم�شتح�شرات  بيطرية؛  ُم�شتح�شرات  الب�شرية؛  للأغرا�س  اأدوية  اال�شطناعي؛  للتلقيح  مني  تقليدية؛  �شينية  طبية  اأع�شاب 
كيميائية لغايات بيطرية؛ اأحما�س اأمينية للغايات البيطرية؛ ُم�شتح�شرات حيوية لغايات بيطرية؛ اأدوية لغايات بيطرية؛ 
ُم�شتح�شرات  للحيوانات؛  بروتينية  مكملت  للحيوانات؛  غذائية  مكملت  مطهرات؛  الزراعي؛  لل�شتخدام  الفطريات  مبيدات 
الطبي  للإ�شتخدام  بكتريية  ُم�شتح�شرات  طبية؛  لغايات  نظائر  طبية؛  لغايات  كيميائية  ُم�شتح�شرات  كيميائية-�شيدالنية؛ 
لغايات طبية؛ غازات  بيطرية؛ �شمادات طبية؛ قطن  اأو  لغايات طبية  كيميائية  كوا�شف  لغايات طبية؛  والبيطري؛ ح�شوات 
لغايات طبية؛ اأحما�س اأمينية لغايات طبية؛ ُم�شتح�شرات حيوية لغايات طبية؛ ُم�شتح�شرات زاللية لغايات طبية؛ ُم�شتخل�شات 
اأع�شاب لغايات طبية؛ املداوة باالإع�شاب لغايات طبية؛ عقاقري لغايات طبية؛ مواد حمية معدة للإ�شتخدام الطبي؛ ُم�شتح�شرات 
ُم�شتح�شرات  ُمعالج؛  ُم�شتح�شرات �شيدالنية؛ كمادات �شحية؛ موادعقاقري خامة؛  طعام حيوانات  ت�شخي�س لغايات بيطرية؛ 
تعقيم الرتبة؛ اأ�شماغ جراحية؛ حليب جُمّفف للأطفال؛ اأغذية للر�شع واالأطفال؛ حفا�شات للحيوانات االأليفة؛ مواد مغذية 
ُم�شتح�شرات  �شمادات؛  حيوية؛  م�شادات  الكهربائي؛  القلب  خمطط  الأقطاب  كيميائية  مو�شلت  الدقيقة؛  احلية  للكائنات 
الإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة؛ مبيدات الطفيليات؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات جراثيم؛ مبيدات اآفات؛ مبيدات القراد؛ 
ُم�شتح�شرات كيميائية لعلج لفحة احلنطة؛ مطهرات؛ مناديل ُمعقمة م�شبعة باملطهرات؛ ُم�شتح�شرات للتخل�س من احليوانات 
ال�شارة؛ ُم�شتح�شرات للتخل�س من النباتات ال�شارة؛ مبيدات حيوية؛ مادة ح�شو االأ�شنان؛ الكيه للأ�شنان؛ ُم�شتح�شرات كيميائية 
حيوية لغايات طبية؛ لقاحات؛ ُم�شتح�شرات تنقية الهواء؛ ُم�شتح�شرات فيتامينية؛ ُم�شتح�شرات كيميائية لغايات �شيدالنية؛ 
�شاي  �شيدالنية؛  لغايات  فينول  للأدوية؛  كب�شوالت  �شيدالنية؛  لغايات  ال�شو�س  عرق  �شيدالنية؛  لغايات  نباتية  ُم�شتخل�شات 
بروتينية؛  غذائية  مكملت  غذائية؛  مكملت  دوائية؛  اأع�شاب  �شيدالنية؛  لغايات  )اأ�شيتات(  خلت  طبية؛  لغايات  االأع�شاب 
الل�شقة..  للعد�شات  حماليل  ال�شارة؛  االأع�شاب  مبيدات  احل�شائ�س؛  مبيدات  للعث؛  م�شادة  ُم�شتح�شرات  لي�شني؛  ُم�شتح�شرات 

وامل�شنفة بالفئة )5(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/02( وبتاريخ:  برقم)107882(  الطلب  قبول  مت  وقد 
خدمات  والعجلت؛  املركبات  اأجزاء  وقطع  املركبات  تخزين  ذلك  يف  مبا  ال�شلع  وتخزين  تعبئة  النقل؛  على:  العلمة  وتو�شع 
والتخزين؛ خدمات  بالنقل  املتعلقة  التاأجري  املركبات؛ خدمات  تاأجري  بال�شفر؛  متعلقة  لل�شياح  معلومات  ال�شفر وتوفري  تنظيم 
توفري معلومات عن النقل وتقدمي الن�شح وخدمات احلجز؛ تاأجري و�شائل النقل مبا يف ذلك املركبات واالأجهزة للنقل اجلوي، اأو 
الربي اأو البحري؛ التوزيع من خلل خطوط االأنابيب والكابلت؛ وقوف وتخزين املركبات؛ خدمات االإنقاذ واالإ�شلح والقطر 
واالإنقاذ؛ خدمات نقل املركبات؛ خدمات م�شاركة الرحلت عن طريق العربات؛ خدمات االإنقاذ والنقل والتخزين بامل�شتودعات 
ال�شاحنات  تاأجري  النقل؛  اآالت  تاأجري  النقل؛  و�شائل  تاأجري  وتوفريها؛  الطوارئ  وح��االت  باالإنقاذ  متعلقة  اأخ��رى  وخدمات 
اآالت  تاأجري  الطائرات؛  حمركات  تاأجري  القاطرات؛  تاأجري  رفع؛  مبن�شات  جمهزة  مركبات  تاأجري  واملقطورات؛  اجلر  ومركبات 
واأجهزة التعبئة والتفريغ؛ تاأجري اأجزاء املركبات؛ تاأجري املركبات؛ تاأجري اأجزاء املركبات؛ توفري معلومات متعلقة بخدمات 
تاأجري ال�شيارات؛ اإ�شلح و�شحن العربات؛ ا�شت�شارات يف جمال حركة املرور والنقل، مبا يف ذلك تطبيقات ات�شال عن بعد )اإر�شال 
وا�شتقبال املعلومات عرب و�شائل االت�شاالت( عرب الهواتف النقالة؛ خدمات لوجي�شتية؛ اإدارة ا�شطول املركبات، مراقبة ا�شطول 
املركبات؛ م�شاعدة ات�شال عن بعد عرب مركز ال�شيانة واالإنذار للنقل وحركة املرور، وبخا�شة الفح�س )االإ�شراف(، وحتديد 
اآليا، مركبات جوية، واملركبات البحرية واأنظمة النقل، وحتميلها وكذلك  املو�شع ومراقبة عن بعد/مراقبة املركبات الربية 
واملركبات يف  للأفراد  امل�شاعدة  التدخل وتقدمي  النقل( وكذلك  واآالت  الت�شغيل  واآالت )مبا يف ذلك وحدات  مكائن/حمركات 
حالة وقوع احلوادث، تعطل املركبات، الغزو اأو ال�شرقة؛ خدمات حتديد اأماكن املركبات؛ تتبع مركبات الركاب اأو ال�شحن من 
خلل جهاز الكمبيوتر اأو عرب نظام حتديد املواقع العاملي GPS؛ خدمات توفري معلومات عن حركة املرور ومراقبتها؛ خدمات 
وامل�شنفة  املركبات..  وتفريغ  تعبئة  املركبات؛  لوقوف  خدمات  والنزهات؛  ال�شياحية  للجوالت  مركبات  توفري  امل�شار؛  توجيه 
االأ�شبقية  بلد  :2021/10/25م  االأ�شبقية  تاريخ  اال�شبقية:018563573  رقم  اال�شبقية:  بحق  املطالبة  مع   )39( بالفئة 

:االحتاد االأوربي
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)داي�شو اند�شرتيز كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)107923( وبتاريخ: )2022/03/08(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

تقدمي  االمتياز؛  اأ�شحاب  اأعمال  اإدارة  التجارية؛  اال�شت�شارات  اأو  االأعمال  اإدارة  حتليل  خدمات  على:  العلمة  وتو�شع 

معلومات االمتياز. اال�شت�شارات التجارية يف اإن�شاء وت�شغيل اأ�شحاب االمتياز؛ خدمات امل�شرتيات الأ�شحاب االمتياز؛ ترويج 

املبيعات الأ�شحاب االمتياز؛ وكاالت اال�شترياد والت�شدير؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

وامل�شروبات  واالأطعمة  امللب�س  جماالت  من  جمال  كل  يف  ال�شلع  من  متنوعة  ملجموعة  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

واأدوات املعي�شة، والتي حتمل جميع ال�شلع اخلا�شة بذلك؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة واملفار�س املن�شوجة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

التجزئة  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  للملب�س؛ خدمات  االإنرتنت  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع 

واجلملة عرب االإنرتنت حلفا�شات االأطفال؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة 

عرب االإنرتنت للأحذية، بخلف االأحذية اخلا�شة للريا�شة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للحقائب؛  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأغرا�س ال�شخ�شية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  وامل�شروبات؛  للأغذية  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 
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بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للحوم؛  االإنرتنت  عرب  واجلملة  التجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت للماأكوالت البحرية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت للخ�شروات والفواكه؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  والكعك؛  واخلبز  للحلويات  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  واحلبوب؛  ل��لأرز  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للألبان؛  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت للم�شروبات الغازية )امل�شروبات املنع�شة( وم�شروبات ع�شري الفاكهة غري الكحولية؛ خدمات البيع 

خدمات  والكاكاو؛  والقهوة  لل�شاي  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأغذية امل�شنعة؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شيارات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمركبات ذات العجلتني؛ خدمات البيع بالتجزئة 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للدراجات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأثاث؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لرتكيبات النجارة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

التقليدي(؛  الياباين  الطراز  ذات  الغرف  يف  للأر�شيات  )مواد  التاتامي  حل�شائر  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع 

الطقو�س؛  ملعدات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

واالأجهزة  للآالت  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأدوات 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  املعدنية؛  واالأجهزة  اليدوية  واالأدوات  املدببة  اأو  البي�شاء  اليدوية 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملعدات املطبخ واأدوات التنظيف واأدوات الغ�شيل؛ خدمات البيع بالتجزئة 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للم�شتح�شرات ال�شيدالنية والبيطرية وال�شحية 

وامل�شتلزمات الطبية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 
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البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  واملنظفات؛  وال�شابون  االأ�شنان  ومعجون  الزينة  واأدوات  التجميل  مل�شتح�شرات 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للآالت واالأدوات واللوازم الزراعية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

البيع  خدمات  واالأ�شجار؛  )الطبيعية(  للزهور  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للوقود؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمطبوعات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للورق واالأدوات املكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الريا�شية؛  لل�شلع  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

البيع  خدمات  وااجهزتها؛  االألعاب  واآالت  والدمى  للألعاب  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

املو�شيقية؛   والت�شجيلت  للآالت  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الآالت ومعدات الت�شوير 

ولوازم الت�شوير الفوتوغرايف؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

االإنرتنت لل�شاعات احلائطية؛ ال�شاعات والنظارات )النظارات والنظارات الواقية( ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  املدخنني  ومنتجات  للتبغ  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملواد البناء؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأحجار الكرمية �شبه امل�شنعة وتقليدها؛ خدمات البيع 

البيع  البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحيوانات االأليفة؛ خدمات  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة 

بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأكيا�س التخزين الفراغي للفوتون واأكيا�س 

عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للملب�س؛  املفرغة  التخزين 

االأقم�شة،  على  ال�شبغة  مثبتات  م�شتح�شرات  للتاآكل؛  امل�شادة  امل�شتح�شرات  توفري  خدمات  الكيميائية؛  للمواد  االإنرتنت 

الراتنجات، املادة ال�شمغية )اللك( والذي ي�شتخدم كملون، الراتنجات امل�شتخدمة كطبقة واقية على اللوحات والتحف؛ 

الراتنجات العطرية؛ زيوت �شجرة التنوب البل�شمي؛ توفري امل�شتح�شرات �شد ال�شداأ؛ الراتنجات الطبيعية؛ اخلام، �شمغ 
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ال�شاكنة  للكهرباء  م�شادة  م�شتح�شرات  ال�شداأ،  اإزالة  م�شتح�شرات  الغ�شيل،  الإ�شتخدامات  االأقم�شة  منعمات  ال�شنوبر، 

للأغرا�س املنزلية؛ مبي�شات الغ�شيل، م�شتح�شرات اإزالة بقع البنزين ، م�شتح�شرات اإزالة ال�شحوم للأغرا�س املنزلية، مواد 

الت�شحيم ال�شلبة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمعاجني 

االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الل�شقة؛  واملواد 

لتجهيز املعجون والدهانات وم�شتح�شرات اإزالة الطلء؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لطباعة احلرب؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للأحذية؛  وال�شحوم   ، االأحذية(  )ملمع  ال�شوداء  واالأحذية  االأحذية،  لكرمي  االإنرتنت  عرب 

التي  وال�شحوم  والزيوت  التلميع  مل�شتح�شرات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات 

حتافظ على اجللود؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

للعطور ومواد النكهات، العطريات )الزيوت االأ�شا�شية( ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت مل�شتح�شرات تعطري الهواء، واملجففات )العطور(، واأكيا�س التعطري ،البخور؛ خدمات البيع 

، ال�شمع املانع  اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شموع )مادة خام(  بالتجزئة 

للت�شرب؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمعادن غري 

احلديدية و�شبائكها واللحام ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

التجزئة  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  البناء؛ خدمات  اأو  للمباين  املعدنية  للمعادن غري  االإنرتنت 

واجلملة عرب االإنرتنت الأدوات القطع للآالت واالأدوات اليدوية التي تعمل بالطاقة واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الآالت ومعدات �شناعة االأخ�شاب اأو 

اخل�شب الرقائقي اأو الق�شرة اأو اخل�شب الرقائقي واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الآالت واأجهزة الطلء واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

اأو  الهوائية  الهواء واالآالت واالأدوات  بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ل�شواغط  البيع  البيع باجلملة وخدمات  خدمات 

الهيدروليكية واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

االإنرتنت ملر�شحات اأجهزة تنقية الهواء واأجهزة تكييف الهواء وجتهيزاتها وفلتر مكيفات الهواء؛ خدمات البيع بالتجزئة 
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اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ل�شمامات املعادن، ولي�س عنا�شر املاكينة؛ خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحلقات املعدنية اخلا�شة بربط 

االأنابيب  وو�شلت  معًا(،  �شيئني  يربط  ختم  )اأي  واحل�شيات  الو�شلت  وح�شوات  للأنابيب  املعدنية  الو�شلت  االأنابيب؛ 

والو�شلت غري املعدنية ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

للأجهزة واملعدات املنقذة للحياة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

االإنرتنت الأجهزة االإنذار �شد ال�شرقة واأجهزة االإنذار باحلريق واالإنذارات ال�شخ�شية واأجهزة اإنذار ت�شرب الغاز واأجهزة 

االإنذار �شد ال�شرقة للمركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الواقية؛  للخوذات  االإنرتنت 

االإنرتنت للطلء امل�شاء للنعكا�س؛ وم�شادات التوهج من ا�شعة ال�شم�س؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأجهزة �شبط االآالت املو�شيقية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأجهزة واأدوات املختربات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لقيا�س اأو اختبار االآالت واالأدوات؛ خدمات البيع بالتجزئة 

وجتهيزاتها؛  واأجزائها  املتحركة  للكرا�شي  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو 

التجميل  الأدوات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لفر�س  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  البيع بالتجزئة  واملراحي�س؛ خدمات 

البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  الكهربائية؛ خدمات  العازلة  واملواد  واأجزائها وتركيباتها،  الدينامو 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للرقع املطاطية الل�شقة الإ�شلح االأنابيب اأو االإطارات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لعربات االأطفال واأجزائها ولوازمها؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لفر�شاة الدهان اخلا�شة بالديكور؛ 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  اأحوا�س؛  فر�س  للأنابيب،  فر�س  ال�شفن،  تنظيف  فر�س  املعدنية،  الفر�س  ال�شناعية،  الفر�س 

لي�شت ال�شتخدام  الكيماوية،  االألياف  التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت خليوط وخيوط  البيع باجلملة وخدمات  خدمات 
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اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  املن�شوجات؛  ال�شتخدام  لي�شت  املغطاة،  املطاطية  واخليوط  املطاطية  واخليوط  املن�شوجات، 

خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للخيوط والغزول الأعمال احلرف اليدوية، اخليوط والغزول؛ 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملواد الن�شيج؛ خدمات 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأ�شرطة )ن�شف امل�شنعة(،  البيع بالتجزئة 

وال�شرائط؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة 

املحبوكة واأقم�شة الدانتيل والتطريز واأقم�شة الدانتيل املحبوكة )الرا�شيل( ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة اللبادية )ن�شيج كثيف( وغري املن�شوجة؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة اجللدية، ومواد تر�شيح املن�شوجات 

للماء،  املقاومة  باملينا  املطلية  واالأقم�شة  املطلية  االأقم�شة  الفنيل(؛  مبادة  مطلي  )بولي�شرت  بالفينيل  املطلية  واالأقم�شة 

الأغطية  االإنرتنت  عرب  واجلملة  التجزئة  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الزيتي؛  القما�س 

عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  باالرتداء؛  اخلا�شة  الراأ�س 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الغبار؛  اأقنعة  الغاز،  اأقنعة  اللحام،  الأقنعة  االإنرتنت 

اأو  البيع بالتجزئة  بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لقلن�شوات الوقاية من الكوارث وامللب�س املقاومة للحريق؛ خدمات 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لقفازات احلماية من احلوادث، قفازات الب�شتنة، 

القفازات املنزلية لل�شتخدام العام، والقفازات العازلة؛   خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للقفازات للأغرا�س الطبية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأ�شلك وال�شبكات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحبال ال�شلكية ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت لل�شباك )غري املعدنية(؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  وال�شا�س؛  ال�شلكية  لل�شباك  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاويات التغليف ال�شناعية املعدنية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 
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وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاويات التغليف ال�شناعية امل�شنوعة من الزجاج اأو البور�شلني؛ خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاويات التغليف ال�شناعية من 

اخل�شب، اخليزران اأو البل�شتيك؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الورقية؛  ال�شناعية  التغليف  حاويات  واجل��راب،  الورقية  للأكيا�س  االإنرتنت 

البيع  خدمات  املن�شوجات؛  من  ال�شناعية  التغليف  حلاويات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحقائب )االأكيا�س( من البل�شتيك، 

للأربطة  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للتغليف؛ 

االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للملزم؛  املطاطية 

ملباري الطبا�شري للخياطني، اأن�شال اخلياطة املذهلة )مق�شات حادة وعري�شة(، اإطارات واأطواق التطريز؛ هريا-داي )األواح 

اأداة  اليابانية(،  الطريقة  على  الكي  )األواح  كوتداي  احلياكة،  ع�شي  الكي،  طاوالت  اخلياطني،  مر�شات  القما�س(،  تاأ�شري 

طبا�شري  اخلياطة،  ك�شتبانات  اخلياطة،  �شناديق  واالإبر،  الدبابي�س  و�شائد  زخرفة،  اأوراق  االإبر،  �شناديق  االإبر،  تربيز 

اخلياطني؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمقاعد اخلا�شة 

باحلمام، اأدوات حتريك مياه البانيو ال�شاخنة )يوكاكيبو(، دالء احلمام ، �شتائر الد�س، ح�شائر احلمام الأماكن الغ�شيل؛ 

ولوحات  االأ�شماء  للوحات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  اجلملة  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

اأ�شماء االأبواب، لي�س من املعدن؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الورق؛  من  لي�شت  االأع��لم،  اللفتات  الورقية،  اللفتات  الورقية،  للأعلم  االإنرتنت 

اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للفواني�س الورقية املحمولة والفواني�س الورقية القائمة بذاتها؛ 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شموع؛ خدمات البيع 

ال�شموع؛  وطفايات  لل�شمعدانات،  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملدفئات اجليب اليابانية 

ال�شرير، دفائة اجليوب،غري كهربائية،  مقايل تدفئة، غري  املرء يف  لتدفئة قدم  ال�شاخن  املاء  بالوقود، زجاجات  املليئة 

كهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت منافخ املواقد 
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)هيك�شي- اليابانية  الفحم  طفايات  النار؛  ملقط  )جونو(،  احلي  الفحم  حلمل  بالنار   خا�شة  مقلة  يدوية(،  )اأدوات 

املنزلية؛  للأغرا�س  رماد  مناخل  املنزلية(،  للأغرا�س  اليابانية  الفحم  ل�شخانات  )ركائز  جوتوكو  الفحم،  دلو  ت�شوبو(، 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للورق ل�شيد الذباب؛ 

اأو خدمات البيع باجلملة عرب االإنرتنت وخدمات  م�شارب الذباب، م�شائد الفئران واجلرذان؛    خدمات البيع بالتجزئة 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت اأوتاد معدنية للنباتات اأو االأ�شجار، اأوتاد غري معدنية، حاجز الذابا للإ�شتخدام يف 

الب�شتنة، اأواين نباتات مائية للب�شتنة املنزلية، علب الري، واأواين النباتات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت مللب�س احليوانات االأليفة املنزلية، �شناديق التع�شي�س للطيور ال�شغرية، 

بيوت الكلب، اأ�شّرة للحيوانات االأليفة املنزلية، اأقفا�س الطيور، اأوعية اإطعام احليوانات االأليفة، حمامات الطيور، لي�شت 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  االأليفة؛  للكلب  للم�شغ   ب�شائع  املنزلية،  للحيوانات  ولعب  االأليفة،  للحيوانات  فر�س  هياكل، 

خدمات البيع باجلملة عرب االإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت اأوتاد معدنية للنباتات اأو االأ�شجار، 

اأوتاد غري معدنية، حاجز الذابا للإ�شتخدام يف الب�شتنة، اأواين نباتات مائية للب�شتنة املنزلية، علب الري، واأواين النباتات؛ 

االأليفة  االإنرتنت مللب�س احليوانات  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع  اأو خدمات اجلملة وخدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات 

املنزلية، �شناديق التع�شي�س للطيور ال�شغرية، بيوت الكلب، اأ�شّرة للحيوانات االأليفة املنزلية، اأقفا�س الطيور، اأوعية اإطعام 

للم�شغ   ب�شائع  املنزلية،  للحيوانات  ولعب  االأليفة،  للحيوانات  فر�س  هياكل،  لي�شت  الطيور،  حمامات  االأليفة،  احليوانات 

للكلب االأليفة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شلمل 

ذات درج وال�شلمل، لي�شت من املعدن؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة 

عرب االإنرتنت خلطافات معدنية لتعليق القبعات، خطافات القبعات، لي�شت من املعدن؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لفر�س امللب�س؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمناديل الورقية، مناديل املائدة الورقية، منا�شف اليد الورقية، 

االإنرتنت ق�شريات  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع  اأو خدمات اجلملة وخدمات  بالتجزئة  البيع  ومنا�شف ورقية؛ خدمات 

اأ�شرة، مباول للأغرا�س الطبية واأوعية التبول؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت ل�شلت الت�شوق؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب 

صفحة 8 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107923(



166

صفحة 9 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107923(

بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  حيوانات؛  �شكل  على  للح�شاالت  االإنرتنت 

بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  االأمتعة؛  لبطاقات  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

واجلملة عرب االإنرتنت خلزانات املياه للأغرا�س املنزلية، لي�شت معدنية اأو حجرية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأغطية الأوعية الزهور، لي�شت من الورق، عبوات ت�شخني 

اأو تربيد مملوءة مبواد كيميائية جاهزة للتفاعل عند احلاجة، قوارير بل�شتيكية للتغليف؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

الطريقة  امل�شابك على  التعليق )لوحات  االإنرتنت الألواح  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع  البيع باجلملة وخدمات  خدمات 

اليابانية التي ت�شتخدم خطافات مو�شعية(؛خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  )اأث��اث(؛  معدنية  لي�شت  االأدوات،  و�شناديق  الفارغة  املعدنية،  االأدوات  ل�شناديق  االإنرتنت 

خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملوزعات املنا�شف املعدنية، موزعات املنا�شف، غري معدنية، 

موزعات ال�شابون، �شناديق معدنية لتوزيع املنا�شف الورقية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

الداخلية( ولوازمها؛ خدمات  املائية  املائية  للخزانات )اأحوا�س تربية االأحياء  االإنرتنت  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاملت ورق احلمام، واأغطية 

مقاعد املراحي�س من االأقم�شة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

االإنرتنت لتجهيزات احلمامات، وحمام الد�س؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب 

اجلملة  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ال�شخ�شي؛  لل�شتخدام  الثمينة،  املعادن  من  لي�س  االأقرا�س،  لعلب  االإنرتنت 

الداخلية  النوافذ  و�شتائر  للديكور،  اخلرز  و�شتائر  النوافذ،  ملظلت  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات 

)�شتارات( )االأثاث(؛  خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملظلت 

النوافذ، �شتائر اخلرز للديكور، و�شتائر النوافذ الداخلية )الظل( )االأثاث(، و�شتائر من الق�شب اأو الروطان اأو اخليزران 

)�شوداري(، ومفار�س املائدة )لي�شت من الورق(، تعليقات جدارية من القما�س، ال�شتائر اجلدارية من الن�شيج، اأغطية املقاعد 

من القما�س، �شتائر )�شتائر قطنية �شميكة(، �شتائر، معلقات جدارية، لي�س من املن�شوجات، اأغطية االأر�شيات؛ خدمات البيع 

اخل�شب،  من  امل�شنوعة  للتماثيل  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

اخليزران اأو البل�شتيك، اأو التماثيل امل�شنوعة من الزجاج اأو ال�شرياميك؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 
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وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأجرا�س الريح، اأوعية الزهور واملزهريات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلواجز التق�شيم ال�شرقية القابلة للطي )بيوبو(، حاجز 

بالتجزئة  البيع  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  لوح فردي )ت�شويتايت(؛ خدمات  �شرقي قائم على 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الزراعية؛  للأغرا�س  البل�شتيكية  للأغطية  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

من  العمودية  االإعلن  الفتات  املعدن،  من  العمودية  االإعلن  للوحات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات 

اخل�شب اأو البل�شتيكية، بالونات اإعلنية، الفتات االإعلن العمودية من الزجاج اأو ال�شرياميك، خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لعينات االأغذية النموذجية اال�شطناعية؛ خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للع�شب ال�شناعي؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للدروع التذكارية واجلوائز )اجلوائز 

ذات الكوؤو�س(؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأزرار 

وما �شابه ذلك ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للزهور 

اال�شطناعية ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للعار�شات 

واأك�شاك عر�س االأزياء ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  التنكرية؛  للأزياء 

ملعدات ال�شيد والطعم اخلا�س بال�شيد؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

البيع  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  املنزلية؛ خدمات  اأو  الطبية  للأغرا�س  ولي�س  القرطا�شية  الل�شقة، بخلف  للأ�شرطة 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأدوات جمع احل�شرات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  االإلكرتونية؛  للمن�شورات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

البيع  خدمات  ال�شور؛  واإط��ارات  اخلط  واأعمال  للر�شم  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ل�شرائح االأفلم املك�شوفة، االأفلم  بالتجزئة 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ال�شور؛  الت�شوير،  اأك�شاك  ال�شرائح،  حوامل  املك�شوفة،  ال�شينمائية 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للثقاب؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

صفحة 10 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107923(



بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للفواكه املجمدة ، الفواكه، الطازجة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للخ�شروات والفواكه املعاجلة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمواد البل�شتيكية غري املعاجلة )البل�شتيك يف �شكله االأويل( 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات  واملنتجات البل�شتيكية �شبه امل�شنعة )ال�شتخدامها كمواد(؛ خدمات البيع بالتجزئة 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  امل�شنع(  �شبه  اأو  )اخلام  للمطاط  االإنرتنت  عرب  واجلملة  التجزئة 

م�شنعة  اأو  م�شنعة  )غري  اخليزران  وجلود   ، والكروم   ، االأ�شجار  حلاء  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات 

اأو م�شنعة جزئيا(، �شفائح يابانية لتغليف  اأو م�شنعة جزئيا(، �شرخ�شيات )غري م�شنعة  جزئيا(، خيزران )غري م�شنعة 

الطعام كمواد )كيوجي(، روطان، م�شنعة اأو م�شنعة جزئيا،ٍ فلني �شلب، ورق �شجر النخيل، غري م�شنع.. وامل�شنفة بالفئة 

)35(
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)بيونتيك ا�س اي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107818(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الغذائية  املكملت  الفيتامينات،  م�شتح�شرات  باإ�شتنثناء  والطبية  ال�شيدالنية  واملواد  امل�شتح�شرات  على:  العلمة  وتو�شع 
املعدنية، بروبيوتيك، م�شتح�شرات اأوميغا 3، مواد احلمية واملكملت الغذائية الأغرا�س طبية وغري طبية؛ منتجات �شيدالنية 
للوقاية والعلج من ال�شرطان واالأمرا�س املعدية واالأمرا�س املناعية، باإ�شتنثناء م�شتح�شرات الفيتامينات، املكملت الغذائية 
املعدنية، بروبيوتيك، م�شتح�شرات اأوميغا 3، مواد احلمية واملكملت الغذائية الأغرا�س طبية وغري طبية؛ اللقاحات؛ الكوا�شف 
الكيميائية للإغرا�س الطبية؛ الكوا�شف الكيميائية للإ�شتخدام الأغرا�س العلج من ال�شرطان، علج االأمرا�س املناعية، وعلج 
الطبية  االأغرا�س  يف  امل�شتخدمة  والربوتينات،  النووي  احلم�س  ت�شل�شل  باالأخ�س؛  ال�شخمة،  اجلزيئات  املعدية؛  االأمرا�س 
املعدية.  االأمرا�س  وعلج  املناعية،  االأمرا�س  علج  ال�شرطان،  لعلج  اخلليا  على  القائمة  املناعية  العلجات  والبيطرية؛ 
وامل�شنفة بالفئة )5( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:302021114486.4 تاريخ االأ�شبقية :2021/8/25م بلد 
االأ�شبقية :املانيا( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:302021120510.3 تاريخ االأ�شبقية :2021/12/16م بلد 

االأ�شبقية :املانيا
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)كيا كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/16( وبتاريخ:  برقم)107109(  الطلب  قبول  مت  وقد 
�شرعة  يف  التحكم  جهاز  لل�شيارات؛  جانبي  اأمان  م�شت�شعر  لل�شيارات؛  اجلانبية  امل�شافة  ا�شت�شعار  جهاز  على:  العلمة  وتو�شع 
ال�شيارة االأوتوماتيكي؛ جهاز التحكم يف �شرعة ال�شيارة؛ عدادات امل�شافات؛ ح�شا�س هواء للمركبات؛ تركيبات الليزر، بخلف ما 
هو لل�شتخدام الطبي، ال�شت�شعار امل�شافة من االأ�شياء؛ جهاز ت�شجيل قيادة ال�شيارة الرقمي؛ جهاز ت�شجيل فيديو للمركبات؛ جهاز 
لنقل بيانات ال�شوت الرقمي وبيانات ال�شورة؛ جهاز ملحة نظام التمو�شع العاملي GPS؛ م�شت�شعرات لتحديد املوقع وال�شرعة 
والت�شارع ودرجة احلرارة؛ اأجهزة ا�شت�شعار درجة احلرارة والظروف البيئية لقيا�س وجود االأ�شياء يف البيئة و�شرعتها وم�شارها 
لنقل  الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر؛  �شا�شات عر�س  لل�شيارة؛   LED معلومات  ليزر �شغري؛ جهاز عر�س  رادار  اأجهزة  واجتاهها؛ 
البيانات داخل ال�شيارة وللت�شاالت بني ومع املركبات وبني املن�شات ال�شحابية؛ جهاز حتكم اإلكرتوين للقيادة الذاتية للمركبات؛ 
ال�شيارات؛  لوقوف  ح�شا�شات  للمركبات؛  الكرتونية  ح�شا�شات  واخللفية؛  االأمامية  امل�شافة  ح�شا�شات  وهي  لل�شيارات،  ح�شا�شات 
ح�شا�شات �شرعة لل�شيارات؛ ح�شا�شات حركة لل�شيارات؛ ح�شا�شات ا�شطدام لل�شيارات؛ ح�شا�شات لوقوف ال�شيارات وحتديد مواقعها؛ 
ح�شا�شات لل�شيارات، وهي ح�شا�شات اأمان اأمامية وخلفية؛ اأجهزة ك�شف االأج�شام بالليزر لل�شتخدام يف املركبات؛ اأجهزة معاجلة 
ال�شور النقطية؛ برجميات حا�شوبية م�شجلة وقابلة للتنزيل للقيادة الذاتية لل�شيارات؛ برجميات حا�شوبية م�شجلة وقابلة 
للتنزيل للملحة والتوجيه واملعايرة واالإدارة يف املركبات ذاتية القيادة؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل وم�شجلة للتحكم يف 
�شبكات ات�شاالت املركبات؛ برجميات حا�شوبية م�شجلة وقابلة للتنزيل للقيادة الذاتية لل�شيارات؛ من�شات برجميات حا�شوبية 
م�شجلة وقابلة للتنزيل من اأجل اأنظمة ال�شلمة املتقدمة وم�شاعدة ال�شائق للمركبات؛ جهاز كمبيوتر الإطلق وتن�شيق ومعايرة 
اأ�شطول مركبات؛ برنامج كمبيوتر  اأ�شطول مركبات؛ برنامج م�شجل الإطلق وتن�شيق ومعايرة وتوجيه واإدارة  وتوجيه واإدارة 
للتحكم  كمبيوتر  جهاز  الذاتية؛  القيادة  يف  للتحكم  البيانات  ملعاجلة  م�شجل  برنامج  املركبة؛  مللحة  وم�شجل  للتنزيل  قابل 
وال�شيطرة عن بعد باملركبات؛ برنامج قابل للتنزيل للتحكم وال�شيطرة عن بعد باملركبات؛ معدات �شلمة املركبة، وهي اأجهزة 
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اال�شت�شعار االحتياطية؛ معدات �شلمة املركبة وهي كامريات؛ ح�شا�شات اإلكرتونية لل�شيارات، وهي وحدات الك�شف امل�شتخدمة يف 
التحكم يف اإدارة وت�شغيل اأجهزة ومعدات �شلمة ال�شيارات؛ م�شت�شعرات اإلكرتونية لل�شيارات، وهي اأجهزة ا�شت�شعار لل�شتخدام يف 
التحكم يف اإدارة وت�شغيل اأجهزة ومعدات �شلمة ال�شيارات؛ كامريات الروؤية اخللفية للأجهزة االإلكرتونية امل�شاعدة يف الوقوف 
للمركبات؛ ح�شا�شات القرب للأجهزة االإلكرتونية امل�شاعدة يف الوقوف للمركبات؛ حوا�شيب للأجهزة االإلكرتونية امل�شاعدة يف 
الوقوف للمركبات؛ برنامج ت�شغيل حا�شوبي للأجهزة االإلكرتونية امل�شاعدة يف الوقوف للمركبات؛ ح�شا�شات للك�شف عن احلركة 
يف النقطة العمياء؛ ح�شا�شات احلركة يف النقطة العمياء؛ ح�شا�شات للك�شف عن االأج�شام يف النقطة العمياء؛ كامريات ك�شف 
النقطة العمياء لك�شف واإزالة النقاط العمياء على جانبي املركبة؛ كامريات الروؤية اخللفية للأجهزة االإلكرتونية امل�شاعدة 
االإلكرتونية  للأجهزة  لل�شيارات؛ حوا�شيب  الوقوف  امل�شاعدة يف  االإلكرتونية  للأجهزة  القرب  لل�شيارات؛ ح�شا�شات  الوقوف  يف 
لل�شيارات؛ جهاز كمبيوتر  لل�شيارات؛ برنامج ت�شغيل حا�شوبي للأجهزة االإلكرتونية امل�شاعدة يف الوقوف  امل�شاعدة يف الوقوف 
لتحديد اأماكن وقوف ال�شيارات؛ برنامج قابل للتنزيل لتحديد موقع وقوف ال�شيارات.. وامل�شنفة بالفئة )9( مع املطالبة بحق 

اال�شبقية: رقم اال�شبقية: 0144175-2021-40 تاريخ االأ�شبقية :2021/7/13م بلد االأ�شبقية :كوريا اجلنوبيه

)�شينوت�شيم كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/09( وبتاريخ:  برقم)107864(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: ا�شتمطار ال�شحب؛ خدمات الكيمياء؛ ت�شميم بطاقة العمل؛ خدمات ر�شم اخلرائط؛ التنقيب اجليولوجي؛ 
الت�شميم ال�شناعي؛ ت�شميم الفنون التخطيطية؛ الت�شميم اجلرافيكي للمواد الرتويجية؛ اخلدمات املعمارية؛ االأبحاث التقنية؛ 
ت�شميم االأزياء؛ فح�س املواد؛ معلومات االأر�شاد اجلوية؛ االأبحاث البيولوجية؛ حتليل الكتابة )علم اخلطوط(؛ تاأجري عدادات 
لت�شجيل ا�شتهلك الطاقة؛ توثيق االأعمال الفنية؛ ت�شميم برامج حا�شوبية؛ مراقبة اجلودة؛ اإجراء التحاليل بغر�س ا�شتغلل 
حقول البرتول؛ فح�س اآبار البرتول؛ التنقيب عن البرتول؛ اال�شتك�شاف حتت املاء؛ م�شح حقول البرتول؛ ا�شت�شارات يف جمال 
توفري الطاقة؛ توفري املعلومات العلمية؛ توفري املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات العلمية املتعلقة موازنة الكربون؛ التحقق من 

الطاقة؛ ر�شم ت�شاميم وخمططات االإن�شاء؛ تخزين البيانات االإلكرتونية؛ االأبحاث الكيميائية.. وامل�شنفة بالفئة )42(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107109(
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)بانا�شونيك كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)107322(  الطلب  قبول  مت  وقد 
املياه  تزويد  التهوئة،  التخفيف،  الطبخ،  البخار،  توليد  التربيد،  التدفئة،  لل�شاءة،  واأدوات  اأجهزة  على:  العلمة  وتو�شع 
واالغرا�س ال�شحية، اأجهزة ومن�شاآت منزلية؛ ب�شيلت م�شابيح الكهربائية؛ م�شابيح مبيدة؛ ب�شيلت م�شابيح �شغرية؛ م�شابيح 
جيب كهربائية )م�شاعل(؛ مداخن كهربائية؛ اأ�شواء االأمان ذات ح�شا�شية احلركة؛ م�شابيح التفريغ؛ اأجهزة اإ�شاءة امل�شرح؛ 
اأ�شواء حائط؛ اأ�شواء ال�شقف؛ م�شابيح مبيدة للجراثيم؛ ثريات؛ اأ�شواء حتتية؛ اأ�شواء طاوالت؛ ماآخذ للأ�شواء الكهربائية؛ 
كهربائية؛  مراوح  الهوائية؛  للدراجات  اأ�شواء  كا�شفة؛  اأ�شواء  ال�شوء؛  ن�شر  اأدوات  ال�شلمة؛  م�شابيح  �شوئية؛  ُبقع  فواني�س؛ 
اخلبز؛  �شنع  اآالآت  ميكروويف؛  فرن  للطبخ؛  منزلية  كهربائية  اأدوات  للطبخ؛  من�شاآت  �شوئية؛  اأقلم  حممولة؛  كا�شفة  اأ�شواء 
غليات كهربائية؛ اأوعية كهربائية للطبخ؛ طناجر �شغط كهربائية؛ طناجر اأرز كهربائية؛ دفايات االأرز الكهربائية؛ دفايات 
اأفران للطبخ؛ حمم�شات؛ حمم�شات كهربائية لل�شاندويت�س؛ مكائن كهربائية ل�شنع  الطعام الكهربائية؛ حمم�شات كهربائية؛ 
كهربائية؛  طناجر  كهربائية؛  طباخات  غاز؛  طناجر  للطبخ؛  كهربائية  مواقد  االآي�شكرمي؛  ل�شنع  كهربائية  مكائن  القهوة؛ 
تعمل  ثلجات  ثلجات؛  كهربائية؛  قدور  مقايل  حنفيات؛  مغا�شل؛  ومنتجاته؛  الطعام  لتخمري  مكائن  للطبخ؛  كهربائية  قدور 
بالغاز؛ جممدات؛ موزعات املاء؛ اأجهزة ت�شخني وتربيد لتوزيع امل�شروبات الباردة واحلارة؛ مربدات املاء؛ ماكينة االآي�شكرمي؛ 
حرارية،  مبادالت  للتجميد؛  خزانات  للتربيد؛  خزانات  عر�س(؛  )�شناديق  مربدة  عر�س  كبائن  للتربيد؛  كهربائية  �شناديق 
للرتطيب؛  اأجهزة  للتجفيف؛  اأجهزة  املنزلية؛  للأ�شتخدامات  للتهوية  مراوح  للتهوية؛  واأدوات  اأجهزة  الهواء؛  تربيد  وحدات 
�شتائر هواء؛ مراوح �شقف؛ مراوح للتهوية؛ مر�شبات كهرو�شتاتيكية لتنظيف الهواء؛ منافخ هواء كهربائية للتكييف والتهوية؛ 
لتدفئة  الهواء؛ جتهيزات  املواقد؛ جتهيزات تر�شيح  اأغطية  الهواء؛  الهواء؛ مر�شحات )فلتر( وتقية  لتنقية  اأجهزة ومكائن 
اجلو؛ مكيفات؛ مكيفات هواء للمركبات؛ مر�شحات فلتر للهواء واملكيفات؛ مبادالت حرارية؛ �شجاد تدفئة كهربائي؛ مركبات 
تدفئة كهربائية؛ بطانيات كهربائية لي�س للأغرا�س الطبية؛ دفايات كهربائية اإ�شعاعية؛ مركبات واأجهزة للتدفئة؛ اأجهزة 
كهربائية للتدفئة؛ اأجهزة تدفئة للقدمني؛ اأجهزة تدفئة للأر�شية؛ دفايات للمركبات؛ دفايات مائية كهربائية؛ اآالت ت�شنيع 
امل�شروبات الغازية؛ �شخانات ماء؛ �شخانات ماء تعمل بالغاز؛ م�شخات حرارة؛ دفايات مائية تعمل بالطاقة ال�شم�شية؛ اأجهزة 
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ملعاجلة النفايات باملاء؛ من�شاآت توريد املياه؛ من�شاآت ري اآلية؛ اأجهزة ومن�شاآت �شحية؛ وحدات مرحا�س مع حمقنة مياة الغ�شيل؛ 
حمام لل�شاونا؛ حمامات الد�س؛ اأجهزة حمامات الد�س؛ حمام للراأ�س؛ غليات ماء اأو مراجل ماء؛ حو�س حمام؛ اأدوات احلمام؛ 
اأجهزة بانيوهات حمام؛ حمامات دوامة؛ مراحي�س؛ اأحوا�س تواليت؛ �شطافات؛ اأحوا�س حممولة؛ �شطافات حممولة؛ مغا�شل 
لتجفيف  مكائن  جتفيف؛  اأجهزة  املاء؛  تنقية  اأجهزة  املاء؛  ع�شر  الأزالة  اأجهزة  معقمات؛  �شحية(؛  اأدوات  من  )اأجزاء  لليدين 
امللب�س؛ ا�شت�شوار �شعر كهربائي؛ جمفف ال�شحون؛ اأجهزة بخار كهربائية لل�شعر؛ اأجهزة بخار للوجة )حمام ال�شاونا(؛ اأدوات 
كهربائية لتنظيف الوجة؛ اأجهزة )اأوتوكلف( الكهربائية؛ حمام بخار للوجة؛ بواجر االأقم�شة؛ اآالت ري الغرا�س زراعية؛ 
مولدات ال�شباب الأغرا�س التكييف والتنقية والتعقيم؛ اأغطية تهوية؛ اأجهزة اأزالة الروائح الكريهة؛ اأجهزة لتن�شيط وحتريك 
املياة النقية؛ اأجهزة تدوير وتربيد املاء؛ اأجهزة التعامل مع ال�شوائل اخلطرية؛ فوهات الهواء لتكييف اجلو؛ من�شاآت حرارية 
لقيا�س درجة احلرارة؛ مذيبات علجية وتدوير املن�شاآت؛ اأحوا�س مغا�شل لليدين )اأجزاء من اأدوات �شحية(؛ منظمات درجة 
احلرارة التلقائية للرتكيز على تدفئة امل�شعات احلرارية؛ مراوح ملفات الوحدات لتكييف اجلو؛ اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو 
املاء؛ مولدات ماء االأوزون، اأوعية تربيد، اأوعية جتميد اأوعية جتميد واأجزاء ومعدات لكل ما ذكر من ب�شائع اأو �شلع.. وامل�شنفة 

بالفئة )11(

)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

وقد مت قبول الطلب برقم)107903( وبتاريخ: )2022/03/20(. وفقَا لقانون العلمات التجارية 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العلمة على: ورق وورق مقوى؛ حوافظ للورق وورق تدوين امللحوظات؛ 
)الكمبيوتر/برجميات  ا�شتخدام  تعليمية، دالئل  ورقية؛ مطبوعات مبا يف ذلك كتب وكتب  اأعلم 
كمبيوتر(، من�شورات دورية، جملت، �شحف، تقاومي، مل�شقات، رايات واأعلم ورقية، خرائط البلد 

�شور  الكتب؛  جتليد  مواد  بالعربات؛  متعلقة  مطبوعة  من�شورات  دعائية،  مواد  ال�شيانة،  دالئل  الغيار،  بقطع  قوائم  والطرق، 
فوتوغرافية؛ قرطا�شية مبا يف ذلك االأقلم احلرب واالأقلم الر�شا�س؛ لوازم مكتبية، عدا االأثاث، مت�شمنة حوامل االأقلم، 
للغايات  ال�شقة  مواد  للورق؛  و�شكاكني   )16 الفئة  عليها  )ت�شتمل  الت�شجيل  لو�شائط  التخزين  �شناديق  اخلطابات،  حوامل 
واأغلفة  اأغطية  وتعليمية؛  توجيهية  مواد  دهان؛  فرا�شي  للفنانني؛  ومواد  ر�شم  مواد  املنزلية؛  اال�شتخدامات  اأو  القرطا�شية 
وحقائب بل�شتيكية للتغليف والتعبئة، مبا يف ذلك حقائب بل�شتيكية؛ حروف طباعة، وكلي�شيهات الطباعة؛ حقائب ومنتجات 
للتعبئة والتغليف والتخزين، من الورق اأو الورق املقوى اأو البل�شتيك؛ مواد الزينة ومواد فنية وو�شائط تخزين؛ مواد تر�شيح 
من ورق؛ قرطا�شية ولوازم مدر�شية تعليمية؛ مل�شقات للمركبات؛ مل�شقات للعربات؛ م�شابك النقود.. وامل�شنفة بالفئة )16( 
مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:018563573 تاريخ االأ�شبقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107322(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/20( وبتاريخ:  برقم)107884(  الطلب  قبول  مت  وقد 
واال�شتئجار(  بالتق�شيط(  )�شراء  مملِّك  اإيجار  متويل  خدمات  ذلك  يف  )مبا  ومتويل  و�شمان  التاأمني،  على:  العلمة  وتو�شع 
وبخا�شة فيما يتعلق باملركبات، املكائن/املحركات واالآالت )مبا يف ذلك وحدات املحركات واآالت االإن�شاء، النقل، واآالت زراعية 
واخلا�شة بالغابات(، الأجزاء وجتهيزات وملحقات خا�شة باملذكورة اآنفا ولعدد ومعدات لور�س العمل؛ متويل اإيجار مملِّك )�شراء 
بالتق�شيط( للعربات؛ متويل متعلق بالعربات؛ تاأمني ال�شيارات؛ متويل اإيجار مملِّك )�شراء بالتق�شيط( للمركبات وو�شائل النقل، 
ذلك  يف  مبا  مركبات،  بحرية،  مركبات  برية،  مركبات  وف�شائية،  جوية  مركبات  البحري،  اأو  اجلوي  اأو  الربي،  للنقل  واأجهزة 
�شيارات، حافلت، مركبات ريا�شية )مبا يف ذلك عربات اجلولف(، حافلت، �شاحنات، حمركات اأولية، مركبات الطرق الوعرة، 
دراجات هوائية؛ متويل اإيجار مملِّك )�شراء بالتق�شيط( للمحركات، مبا يف ذلك املحركات الكهربية؛ متويل اإيجار مملِّك )�شراء 
احرتاق  حمركات  �شناعية،  حمركات  الطائرات،  وحمركات  البحرية،  للمركبات  املحركات  ذلك  يف  مبا  للمكائن،  بالتق�شيط( 
وخا�شة  زراعية،  اآالت  ذلك  يف  مبا  للآالت،  بالتق�شيط(  )�شراء  مملِّك  اإيجار  متويل  م�شغرة؛  ملركبات  حمركات  ثابتة،  داخلي 
وللت�شنيع،  املواد  ملعاجلة  اآالت  �شناعية،  )روبوتات(  اآيل  اإن�شان  اأجهزة  الكهرباء،  مولدات  توزيع،  اآالت  توربينات،  بالغابات، 
مولدات  الرتدد،  مولدات عالية  تيار مرتدد،  ومولدات  الكهرباء  مولدات  امللب�س،  والغ�شيل وغ�شاالت  والتنظيف  للكن�س،  اآالت 
اإيجار مملِّك )�شراء بالتق�شيط(  للزراعة؛ متويل  الكيميائي،  للمجال  اآالت  املعادن والبل�شتيك،  اآالت �شغل  للمركبات،  الطاقة 
للآالت، مبا يف ذلك اآالت التنقيب عن املعادن باملناجم، اآالت الن�شيج، اآالت ملجال ت�شنيع امل�شروبات، اآالت للإن�شاء، اآالت لت�شنيع 
العربات، اآالت للتعبئة ول�شق بطاقات، اآالت حتميل و�شحن ملحطات الكب�س وامل�شابك واآالت لتقطيع القوالب، لودرات رفع، هياكل 
القلبات، حفارات، اأجهزة رافعة هيدرولية، رافعات، اأونا�س رافعة، اآالت تقطيع االأخ�شاب، ناقلت املركبات، رافعات املركبات؛ 
خدمات متويل وتاأمني متعلقة بالعربات وو�شائل النقل، واأجهزة للنقل الربي، اأو اجلوي اأو البحري، مركبات جوية وف�شائية، 
مركبات برية، مركبات بحرية، مركبات، مبا يف ذلك �شيارات، حافلت، مركبات ريا�شية )مبا يف ذلك عربات اجلولف(، حافلت، 
ذلك  يف  مبا  باملحركات،  متعلقة  وتاأمني  متويل  خدمات  هوائية؛  دراجات  الوعرة،  الطرق  مركبات  اأولية،  حمركات  �شاحنات، 
املحركات الكهربية؛ خدمات متويل وتاأمني متعلقة باملحركات، مبا يف ذلك املحركات للمركبات البحرية، وحمركات الطائرات، 
حمركات �شناعية، حمركات احرتاق داخلي ثابتة، حمركات ملركبات م�شغرة؛ خدمات متويل وتاأمني متعلقة باالآالت، مبا يف ذلك 
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اآالت زراعية، وخا�شة بالغابات، توربينات، اآالت توزيع، مولدات الكهرباء، اأجهزة اإن�شان اآيل )روبوتات( �شناعية، اآالت ملعاجلة 
الكهرباء ومولدات تيار مرتدد، مولدات عالية  امللب�س، مولدات  للكن�س، والتنظيف والغ�شيل وغ�شاالت  اآالت  املواد وللت�شنيع، 
اآالت للمجال الكيميائي، للزراعة؛ خدمات متويل وتاأمني  اآالت �شغل املعادن و البل�شتيك،  الرتدد، مولدات الطاقة للمركبات، 
متعلقة باآالت التنقيب عن املعادن باملناجم، اآالت الن�شيج، اآالت ملجال ت�شنيع امل�شروبات، اآالت للت�شييد، اآالت لت�شنيع العربات، 
اآالت للتعبئة ول�شق بطاقات، واآالت حتميل و�شحن ملحطات الكب�س وامل�شابك واآالت لتقطيع القوالب، رافعات، هياكل القلبات، 
املركبات؛ خدمات  رافعات  املركبات،  ناقلت  اآالت تقطيع االأخ�شاب،  رافعة،  اأونا�س  رافعات،  رافعة هيدرولية،  اأجهزة  حفارات، 
مالية متعلقة ب�شيانة املركبات؛ خدمات برامج ال�شمان املتعلقة مبحركات خارجية )للزوارق(؛ �شئون مالية، مبا يف ذلك خدمات 
بطاقات االئتمان؛ اإ�شدار بطاقات االئتمان وبطاقات مدينة؛ �شئون نقدية؛ خدمات مالية، نقدية وم�شرفية؛ جتميع االأموال 
تثمني  التثمني؛  خدمات  خزائن؛  يف  االإيداع  خدمات  م�شفرة؛  معدنية  وعملت  امل�شبق  الدفع  بطاقات  توفري  املالية؛  والكفالة 

العربات امل�شتخَدمة؛ �شئون العقارات؛ ا�شتثمار بالعقارات.وامل�شنفة بالفئة:36( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:
018563573 تاريخ االأ�شبقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي

)ويرميد كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)107910(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: برجمة احلا�شب االآيل، توفري النظام االأ�شا�شي كخدمة، اإن�شاء النظام االأ�شا�شي كخدمة، اإن�شاء من�شات 
االإنرتنت للتجارة االإلكرتونية ، تطوير برجميات الكمبيوتر، تطوير برجميات املتعلقة بالعملة االإفرتا�شية والعملت امل�شفرة، 
املوزع اللمركزي الذي ي�شجل  ُتعرف بدفرت االأ�شتاذ  البلوك ت�شني وهي بب�شاطة  ا�شا�س تقنية  تطوير من�شة االإنرتنت )على 
و�شيانة  واإن�شاء  ت�شميم  عليه(؛  املوجودة  البيانات  تعديل  ميكن  وال  املتاأ�شل،  الت�شميم  خلل  من  الرقمية  االأ�شول  م�شدر 
للتجارة  برجميات  تطوير  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات  وا�شت�شافة  و�شيانة  واإن�شاء  ت�شميم  االإلكرتونية؛  املواقع  وا�شت�شافة 
ت�شني؛  البلوك  تقنية  اأ�شا�س  على  بالتمويل  املتعلق  الكمبيوتر  نظام  تطوير  ت�شني(؛  البلوك  تقنية  اأ�شا�س  )على  االإلكرتونية 
خدمات اال�شت�شارات الفنية احلا�شوبية يف جمال العملت االفرتا�شية، والعملت امل�شفرة، وتقنية البلوك ت�شني.. وامل�شنفة 

بالفئة )42(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107884(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

وقد مت قبول الطلب برقم)107896( وبتاريخ: )2022/03/20(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

الن�شاط  تفعيل  الدفاتر(؛  اإم�شاك  ذلك  يف  )مبا  االأعمال  على  االإ�شراف  االأعمال؛  اإدارة  الدعاية؛  على:  العلمة  وتو�شع 

املكتبي؛ خدمات ت�شويق وترويجية؛ خدمات حتليل االأعمال ومعلوماتية وبحوث ال�شوق؛ م�شاعدة االأعمال؛ خدمات عقد 

اأو  بت�شميم  متعلقة  وبالتحديد  االإح�شائيات  اإعداد  االأعمال،  الإدارة  الن�شح  خدمات  ترويجية،  برامج  تنظيم  املزادات؛ 

تطوير اأو ت�شنيع اأو بيع اأو توزيع اأو اإ�شلح اأو �شيانة املركبات، املكائن/املحركات واالآالت )مبا يف ذلك وحدات التوجيه 

جمال  يف  االأعمال  اإدارة  اآنفا؛  باملذكور  خا�شة  وملحقات  وجتهيزات  باأجزاء  اخلا�شة  اخلدمات  وكذلك  الت�شييد(،  واآالت 

)خدمات  املركبات  وقوف  خدمات  حجز  النقل؛  جمال  يف  عليها  واالإ�شراف  االأعمال  اإدارة  اآخرين؛  ل�شالح  اللوجي�شتات 

اإ�شرافية(؛ معاجلة البيانات؛ اإدارة مراكز معاجلة البيانات؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باملركبات، 

اآنفا  املذكورة  بال�شلع  خا�شة  وملحقات  وجتهيزات  اأجزاء  وكذلك  الت�شييد  واآالت  التوجيه  ووحدات  املكائن/املحركات، 

وخا�شة بالعدد ومعدات ور�س العمل؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق مبواد كيماوية لل�شتخدام يف 

غري  ا�شطناعية  راتينجات  والغابات،  والب�شتنة  الزراعة  جمال  يف  وكذلك  الفوتوغرايف،  والت�شوير  والعلوم  ال�شناعة، 

معاجلة، مواد بل�شتيكية غري معاجلة، تركيبات اإطفاء احلريق ومنع احلريق، م�شتح�شرات ت�شليد وتق�شية، مواد ال�شقة 
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والعلوم،  ال�شناعة  يف  لل�شتخدام  بيولوجية  م�شتح�شرات  اأخرى،  مالئة  مواد  ومعجون  معاجني  ال�شناعة،  يف  لل�شتخدام 

اأملح  اأخرى غري معاجلة(،  نباتية، ومواد  الت�شنيع وال�شناعي، مواد تر�شيح )كيماوية، معدنية،  منظفات لل�شتخدام يف 

بالتجزئة  البيع  خدمات  معاجلة؛  غري  تخليقية  راتينجات  والت�شنيع،  ال�شناعة  يف  لل�شتخدام  ن�شا  ال�شناعية،  للغايات 

والبيع باجلملة فيما يتعلق بالدهانات، والورني�س، وطلءات اللك، ومواد حافظة مقاومة لل�شداأ ومقاومة لت�شرر اخل�شب، 

نة، �شبغات، اأحبار للطباعة والتعليم واحلفر، راتينجات طبيعية خام، طلءات، مواد ترقيق القوام ومواد تغليظ  مواد ملوِّ

عطرية  وزيوت  بالعطور  يتعلق  فيما  باجلملة  والبيع  بالتجزئة  البيع  خدمات  واالأحبار؛  وال�شبغات  للطلءات،  القوام 

اأ�شا�شية، م�شتح�شرات ق�شر ومواد اأخرى لغايات متعلقة بغ�شيل امللب�س، التنظيف، ال�شقل، م�شتح�شرات جلي و�شحج، مواد 

التواليت، مواد ك�شط؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق بزيوت و�شحوم �شناعية، و�شموع، مواد ت�شحيم، 

تركيبات ما�شة للغبار، وتركيبات تبليل ورابطة، وقود ومواد م�شيئة، �شموع وفتائل للإ�شاءة، تركيبات التحكم يف الغبار، 

طاقة كهربية، �شموع وموائع؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق مبعادن غري نفي�شة و�شبائك منها، وخام 

املعادن، مواد معدنية للبناء والت�شييد، هياكل ومباين معدنية متنقلة، كابلت واأ�شلك غري كهربية من معدن غري نفي�س، 

اأغرا�س �شغرية من اخلردوات املعدنية، اأوعية معدنية للتخزين اأو النقل، خزائن، مواد وعنا�شر معدنية للبناء والت�شييد، 

مواد  معدنية،  خردوات  املعدن،  من  للنوافذ  واأغطية  نوافذ  بوابات،  اأبواب،  املعدن،  من  والتعبئة  النقل  ومنتجات  اأوعية، 

بعدد  يتعلق  فيما  والبيع باجلملة  بالتجزئة  البيع  اال�شتخدام؛ خدمات  و�شبه معاجلة، غري حمددة  معدنية غري معاجلة 

اآلية، اأدوات يتم ت�شغيلها كهربيا، حمركات ومكائن )ماعدا اخلا�شة باملركبات الربية(، مكونات اإقران االآلة ونقل احلركة، 

تفقي�س  اأجهزة  يدويا،  ت�شغيلها  يتم  التي  اليدوية  االأدوات  بخلف  زراعية،  اأدوات  الربية(،  باملركبات  اخلا�شة  )ماعدا 

البي�س، ماكينات بيع اآلية، معدات زراعية، جرف االأر�س، ت�شييد، ومعدات ال�شتخراج النفط والغاز والتنقيب يف املناجم، 

دواليب وم�شارات للآالت، مولدات الكهرباء، اأجهزة اإن�شان اآيل )روبوتات( �شناعية، اآالت وعدد اآلية ملعاجلة املواد وللت�شنيع، 

معدات حتريك ونقل، م�شخات، �شاغطات ومراوح، اآالت متهيد الطرق، اأجزاء وجتهيزات وملحقات للآالت والعدد االآلية 

واأدوات يتم ت�شغيلها كهربيا؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق بعدد واأدوات يدوية تدار باليد، اأدوات 

املائدة، اأدوات احللقة، اأدوات حت�شري الطعام، �شكاكني املطبخ واأدوات التقطيع، اأدوات تدار باليد ملعاجلة املواد، وللت�شييد 

اأدوات رافعة؛ خدمات  اأدوات العناية بالنظافة ال�شخ�شية ومتعلقة بالتجميل للآدمني واحليوانات،  واالإ�شلح وال�شيانة، 

الفوتوغرايف  والت�شوير  وامل�شاحية  وامللحية  العلمية  دوات  واالأ جهزة  باالأ يتعلق  فيما  باجلملة  والبيع  بالتجزئة  البيع 
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نقاذ والتعليم، اأجهزة  �شارة واملراقبة، والفح�س واالإ دوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ جهزة واالأ وال�شينمائي واالأ

واأدوات الإنقاذ احلياة وتعليمية، اأجهزة واأدوات لتو�شيل، فتح وغلق اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم بالكهرباء، 

اأجهزة لت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س م�شغوطة، اأقر�س 

معدات  حا�شبة،  اآالت  النقد،  ت�شجيل  اآالت  بالنقد،  تعمل  الأجهزة  اآليات  رقمية،  اأخرى  تخزين  وو�شائط  رقمية  فيدوية 

معاجلة البيانات، اأجهزة كمبيوتر، برجميات كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلريق، اأجهزة واأدوات وكابلت للكهرباء، معدات 

الفوتوغرايف،  بالت�شوير  ومتعلقة  الو�شائط  ومتعددة  وم�شموعة،  ومرئية  املعلومات  بتكنولوجيا  خا�شة  اأجهزة  الغو�س، 

ملحة  اأجهزة  حتكم،  وو�شائل  موؤ�شرات  ومراقبة،  ر�شد  قيا�س،  اأدوات  املغناطي�شية،  ومزيلت  ممغنطات  مغناطي�شات، 

وتوجيه وتتبع وا�شتهداف ور�شم اخلرائط، اأجهزة ب�شرية، حم�شنات التباين وم�شححات االألوان، حمتوى م�شجل، اأجهزة 

اأمان وتاأمني وحماية واإر�شال اإ�شارة، اأجهزة علمية ومتعلقة باملختربات للمعاجلة با�شتخدام الكهرباء، اأجهزة بحوث علمية 

وخمربية، اأجهزة تعليمية واأجهزة حماكاة؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باأجهزة ومن�شاآت للإ�شاءة 

والت�شخني والتربيد والتجميد وتوليد البخار والطهو والتجفيف والتهوية واالإمداد باملياه وللأغرا�س ال�شحية، مر�شحات 

لل�شتخدام ال�شناعي واملنزيل، مداخن ومن�شاآت لنقل غازات من�شرفة، معدات تكييف الهواء وتنقيته )املحيط(، و�شائل 

بالتجزئة  البيع  خدمات  والغاز؛  املياه  ملن�شاآت  واأمان  تنظيم  ملحقات  االإ�شاءة،  عواك�س  �شناعية،  معاجلة  من�شاآت  اإ�شعال، 

والبيع باجلملة فيما يتعلق باملركبات، اأجهزة للنقل الربي، اأو اجلوي اأو البحري، و�شائل نقل واأجزاء وجتهيزات وملحقات 

خا�شة بها؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق مبعادن نفي�شة و�شبائك منها، جموهرات، اأحجار نفي�شة 

و�شبه نفي�شة، اأدوات قيا�س الوقت وقيا�س الوقت الدقيقة، �شناديق للمجوهرات و�شناديق ل�شاعات اجليب واليدين، حلقات 

اأو  اأو �شبه نفي�شة،  اأو اأحجار نفي�شة  اأو مطلية مبعادن  املفاتيح و�شل�شل مفاتيح وحلى �شغرية خا�شة بها، حلى، م�شنوعة 

تقليد لها، اأدوات قيا�س الزمن؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق بورق وورق مقوى، مواد مطبوعة، مواد 

جتليد الكتب، �شور فوتوغرافية، قرطا�شية ولوازم مكتبية، ماعدا االأثاث، مواد ال�شقة للقرطا�شية اأو لل�شتخدام املنزيل، 

مواد ر�شم ومواد للفنانني، فرا�شي دهان، مواد توجيهية وتعليمية، رقاقات بل�شتيكية واأغلفة وحقائب بل�شتيكية للتغليف 

والتعبئة، حروف طباعة، وكلي�شيهات الطباعة، حقائب ومنتجات للتعبئة والتغليف والتخزين من الورق اأو الورق املقوى اأو 

البيع  خدمات  مدر�شية؛  ول��وازم  قرطا�شية  ورق،  من  تر�شيح  مواد  تخزين،  وو�شائط  فنية  ومواد  زينة  مواد  البل�شتيك، 

بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق مبطاط وجوتا بر�شا و�شمغ واأ�شب�شتو�س وميكا غري معاجلة و�شبه معاجلة وبدائل 
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وعزل،  وح�شو  للتغليف  مواد  الت�شنيع،  يف  لل�شتخدام  بالبثق  لة  م�شكَّ وراتينجات  بل�شتيكية  مواد  املذكورة،  املواد  لكافة 

اأنابيب وموا�شري وخراطيم مرنة وجتهيزات خا�شة بها )مبا يف ذلك ال�شمامات(، وجتهيزات للأنابيب ال�شلبة، تكون غري 

منع  مواد  عزل،  ومواد  منتجات  والقواب�س،  املكابح  بطانات  واأغ�شية،  اأربطة  اأ�شرطة،  ال�شقة،  اأ�شرطة  بالكامل،  معدنية 

ت�شريب، مواد ح�شو، مواد لدنة، األياف معدنية، بولي�شرت، مواد بل�شتيكية �شبه م�شغولة، ليف الكربون، اأ�شيتات �ِشلولوز، ليف 

زجاجي و�شوف زجاجي؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باجللود املدبوغة ومنتجات مقلدة من اجللود، 

واأطقم  ال�شياط  امل�شي،  ع�شي  وال�شما�شي،  املظلت  للحمل،  خم�ش�شة  وحقائب  حقائب  واملدبوغة،  اخلام  احليوانات  جلود 

البيع  خدمات  اأخ��رى؛  وحاملت  حمافظ  مدبوغة،  غري  جلود  للحيوانات،  وملب�س  ور�شن،  اأط��واق،  وال�شروج،  احليوانات 

بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باملرايا، اأطر ال�شور، بيوت احليوانات االأليفة واالأ�شّرة اخلا�شة بها، اأوعية، اأغطية 

وحوامل خا�شة بها غري معدنية، �شا�شات عر�س، رفوف حاملة والفتات، غري معدنية، جتهيزات، �شلمل ودرج متحرك، غري 

معدين، متاثيل ومتاثيل م�شغرة، اأعمال فنية والزينة واحللى، من مواد مثل اخل�شب، ال�شمع، اجل�س اأو البل�شتيك، جتهيزات 

اأبواب، بوابات، ونوافذ، غري معدنية، اأدوات ربط، غري معدنية، اأقفال ومفاتيح، غري معدنية، عوامات اإر�شاء غري معدنية، 

�شمامات غري معدنية؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باأدوات واأوعية لل�شتخدام املنزيل اأو الطهو، 

اأوعية طهو واأدوات املائدة، عدا ال�شوك وال�شكاكني وامللعق، اأم�شاط وا�شفنجات، وفرا�شي، عدا فرا�شي الدهان، منتجات 

لغايات التنظيف، زجاج غري م�شغول اأو �شبه م�شغول، عدا زجاج املباين، اأوعية زجاجية، وخزف �شيني وفخار، اآنية فخارية، 

منتجات للعناية بامللب�س ولبا�س القدم، مواد جتميل، واأدوات التواليت ومنتجات احلمام؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع 

وح�شو  تبطني  مواد  املواد،  وتخزين  لنقل  حقائب  االأ�شرعة،  امل�شمعات،  اخليام،  ال�شبكات،  باحلبال،  يتعلق  فيما  باجلملة 

وامت�شا�س ال�شدم، عدا الورق اأو الورق املقوى اأو املطاط اأو املواد البل�شتيكية، مواد خام من ن�شيج ليفي وبدائل خا�شة بها، 

لة؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع  حقائب واأكيا�س للتعبئة، والتخزين والنقل، �شبكات حبال واأربطة، اأغطية غري مف�شّ

باجلملة فيما يتعلق باملن�شوجات، البيا�شات املنزلية، �شتائر من ن�شيج اأو بل�شتيك، اأقم�شة، مواد تر�شيح من ن�شيج؛ خدمات 

البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق بامللب�س، لبا�س القدم، غطاء الراأ�س واأحزمة؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع 

زهور  واالإبر،  الدبابي�س  والعراوي،  والكلبات  االأزرار،  واجلدائل،  االأ�شرطة  واملطرزات،  باملخرمات  يتعلق  فيما  باجلملة 

�شناعية، زينة لل�شعر، اإك�ش�شوارات امللب�س، منتجات احلياكة ومنتجات زينة من ن�شيج، حلى )لي�شت جموهرات اأو للمفاتيح، 

احللقات اأو ال�شل�شل(، زينة لل�شعر، اأدوات لف ال�شعر، منتجات لربط ال�شعر، اإبر ودبابي�س خا�شة بعلم احل�شرات؛ خدمات 
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)جياجن�شو دوجنت�شينج باور تولز كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/16( وبتاريخ:  برقم)107082(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: قيا�شات؛ �شريط القيا�س؛ اأدوات قيا�س النجارين؛ اأجهزة القيا�س الأغرا�س النجارة؛ اأدوات قيا�س الزاوية؛ 
ورنيات؛ مقايي�س ميكرومرت وميكرومرتات؛ اأجهزة املراقبة، بخلف االأغرا�س الطبية، وهي �شا�شات الكمبيوتر؛ حوامل ثلثية 
اح، والليزر اخلطي، واأجهزة حتديد املدى بالليزر، وموؤ�شرات اجتاه  للكامريات؛ اأجهزة القيا�س، وهي موازين الليزر، موازين امل�شَّ
الليزر االأوتوماتيكية، وم�شتويات الزوايا؛ اأجهزة قيا�س امل�شافة، اأجهزة قيا�س االرتفع، �شواخ�س ت�شوية، اأجهزة قيا�س امل�شافة 
؛ مقيا�س حرارة باالأ�شعة حتت احلمراء، لي�س للأغرا�س الطبية؛ اأجهزة الك�شف ال�شناعية، وهي املا�شحات ال�شوئية للجدران، 
واالأدوات  االأجهزة  ؛  ال�شناعي  للفح�س  بالليزر  �شوئية  ما�شحات  الليزر؛  عن  الك�شف  واأجهزة  املعادن،  عن  الك�شف  واأجهزة 
الب�شرية؛ االأ�شلك والكابلت الكهربائية؛ مبدالت كهربائية؛ اأرماتورات لل�شتخدام يف االأجهزة الكهربائية؛ املواد وااالأجهزة 
املقاب�س  كهربائية؛  تو�شيلت  كهربائي؛  تيار  مقومات  كهربائية؛  مو�شلت  كهربائية‘  مفاتيح  مطبوعة؛  دائرة  املغناطي�شية‘ 
الكهربائية‘  التحكم  لوحات  الكهربائية‘  املقاومات  املكثفات؛  الكهربائية؛  التو�شيل  �شناديق  الكهربائية؛  واملاآخذ  الكهربائية 
جهاز التنظيم الكهربائي، اأي وحدات التحكم لتنظيم بدء ت�شغيل املحركات الكهربائية؛ اأجهزة حماية لل�شتخدام ال�شخ�شي 
�شد احلوادث ، وهي اخلوذات الواقية، االأقنعة الواقية، واأحزمة االأمان بخلف مقاعد ال�شيارة واملعدات الريا�شية ونظارات 
مراكم  كهربائية‘  بطاريات  زجاجية؛  نظارة  ؛  واحلريق  واالإ�شعاع  احل��وادث  من  للحماية  ملب�س  الغبار؛  من  واقية  واأقنعة 

كهربائية‘ �شواحن البطاريات. وامل�شنفة بالفئة )9(

صفحة 5 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107896(

البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق بال�شجاد، اب�شط، احل�شر، امل�شمعات للأر�شيات ومواد اأخرى لتغطية االأر�شيات 

القائمة، معلقات مطرزة على اجلدار )من غري الن�شيج(، اأغطية االأر�شيات، اأغطية من ح�شائ�س �شناعية للأر�شيات، اأغطية 

للجدران واالأ�شقف؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باالألعاب، اللعب، واأدوات اللعب، مركبات م�شغرة 

ل�شجر  زينة  اجلولف،  ك��رات  والريا�شات،  البدنية  بالريا�شة  متعلقة  ومعدات  منتجات  فيديو،  األعاب  اأجهزة  احلجم، 

الكري�شما�س، اأجهزة للمعار�س وامللعب، زينة للحفلت، هدايا مميزة للحفلت و�شجر كري�شما�س �شناعي؛ كافة اخلدمات 

مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة اأونلين.. وامل�شنفة بالفئة )35( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:018563573 

تاريخ االأ�شبقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي
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)�شاومي اإنك.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2020/10/24( وبتاريخ:  برقم)98658(  الطلب  قبول  مت  وقد 

اأ�شاور مغناطي�شية  وتو�شع العلمة على: تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ �شاعات ذكية )اأجهزة معاجلة البيانات(؛ 

م�شفرة لتحديد الهوية؛ برامج الكمبيوتر، امل�شجلة؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة للرتداء؛ اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ مفكرة يف �شكل 

كمبيوتر �شغري؛ اأجهزة كمبيوتر؛ خراطي�س حرب، فارغة، للطابعات واآالت الت�شوير؛ طابعات ال�شور؛ اأجزاء كمبيوتر؛ عدادات 

اخلطى؛ عدادات؛ جهاز لفح�س دمغ الر�شائل؛ ماكينات ال�شراف االآيل؛ اآالت ت�شجيل النقد؛ اآليات للأجهزة التي تعمل بقطع 

اآالت  الوجه؛  التعرف على  اليان�شيب؛ جهاز  اآلة  اأقرتاع؛  اآالت  اأطراف امللب�س؛  اإملئية؛ �شور جم�شمة؛ حمددات  اآالت  النقد؛ 

ت�شوير )فوتوغرافية واإلكرتو�شتاتية وحرارية(؛ مقايي�س احلمامات؛ اأجهزة واأدوات وزن؛ مقيا�س الدهون يف اجل�شم للأغرا�س 

املنزلية؛ مقايي�س؛ لوحات اإعلنات اإلكرتونية؛ الهواتف اخللوية؛ اأجهزة تعقب الن�شاط القابلة للرتداء؛ هواتف ذكية على 

�شكل اأ�شاور؛ حاملت الهواتف املحمولة للمركبات؛ حافظات للهواتف اخللوية؛ موجهات ال�شبكة؛ ع�شي �شيلفي لل�شتخدام مع 

الهواتف الذكية؛ هواتف ذكية على �شكل �شاعة؛ نظام االإت�شال الداخلي؛ اأجهزة واأدوات امللحة وحتديد املواقع االإلكرتونية؛ 

كبائن ملكربات ال�شوت؛ �شا�شات عر�س الفيديو القابلة للرتداء؛ �شماعات الراأ�س الواقع االفرتا�شي؛ �شماعات الراأ�س؛ كامريات 

فيديو؛ كامريات لوحة القيادة؛ اآالت تعلم؛ اأجهزة تلفزيون؛ اأجهزة ت�شجيل ال�شوت؛ جهاز ا�شتقبال التلفزيون الرقمي؛ منا�شب 

اأجهزة عر�س الو�شائط املتعددة؛  اأجهزة عر�س الفيديو؛  الأجهزة الت�شوير الفوتوغرايف؛ كامريات )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ 

اأدوات قيا�س؛ اأجهزة حتليل الهواء؛ اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو؛ موؤ�شرات اأوتوماتيكية لل�شغط املنخف�س يف اإطارات ال�شيارة؛ 

االأ�شاور املت�شلة )اأدوات القيا�س(؛ ثريمومرتات )موازين حرارة(، لي�شت لغايات طبية؛ اأجهزة تعليم �شمعية وب�شرية؛ روبوتات 

الكهرباء  الأنابيب  مواد  ب�شرية؛  واأدوات  اأجهزة  باملركبات؛  والتحكم  للقيادة  اأجهزة متثيلية  قيا�س، كهربائية؛  اأدوات  تعليم؛ 
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كهربائية؛  جم�شات؛مقاب�س  الكهربائية؛  املقاب�س  كهربائية؛  مو�شلت،  اإلكرتونية؛  رقائق  مو�شلت؛  �شبه  كابلت(؛  )اأ�شلك، 

اأجهزة  جم�شات درجة احلرارة؛ مفاتيح كهربائية؛ حموالت كهربائية؛ مفاتيح التحويل الأجهزة االت�شاالت؛ �شا�شات فيديو؛ 

احلرارة؛  تنظيم  اأجهزة  لل�شوء(؛  مو�شلة  )خيوط  ب�شرية  األياف  منزلية؛  الأغرا�س  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  بعد؛  عن  حتكم 

خوذات  ال�شناعية؛  للأغرا�س  اإ�شعاعية  اأجهزة  احلريق؛  اإطفاء  اأجهزة  كهربائي؛  حتليل  اأجهزة  لل�شواعق؛  مانعة  ق�شبان 

اأجهزة  واقية؛  اأقنعة واقية؛ نظارات  الهوائية؛  الدراجات  ال�شخ�شي؛ خوذات  اأجهزة واقية من احلوادث لل�شتخدام  واقية؛ 

نظارات؛  للأبواب؛  كهربائية  اأجرا�س  االأب��واب؛  عد�شة  البيومرتية؛  االأب��واب  اأقفال  اإن��ذار؛  اأجهزة  ال�شرقة؛  ملنع  كهربائية 

نظارات �شم�شية؛ بطاريات، كهربائية؛ اأجهزة �شحن البطاريات؛ م�شدر طاقة حممول )بطاريات قابلة الإعادة ال�شحن(؛ �شور 

مكهربة؛  �شياجات  الزينة؛  مغناطي�شات  للكلب؛  �شفارات  البي�س؛  فح�س  �شمعدانات  ريا�شية؛  �شفارات  متحركة؛  كرتونية 

اأطواق اإلكرتونية لتدريب احليوانات؛ مغناطي�س الثلجة؛ �شرائط �شبايك قابلة للن�شر عن بعد ت�شتخدم الإيقاف ال�شيارات عن 

طريق ثقب االإطارات؛ وحدة تعريف امل�شرتك؛ اأقلم �شا�شة تعمل باللم�س؛ خ�شخي�شات االإ�شارات احليوانية لتوجيه املا�شية؛ 

اأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ و�شائد الفاأرة؛ حقائب الكمبيوتر؛ قارئات البطاقات االإلكرتونية؛ األواح مفاتيح احلا�شوب؛ وحدة 

الذاكرة الفل�شية؛ الطابعات النافثة للحرب؛ اأجهزة الرتجمة االإلكرتونية املحمولة يف اجليب؛ املاو�س )ملحقات الكمبيوتر(؛ 

الروبوتات ذات الذكاء اال�شطناعي؛ حمطات �شا�شة تفاعلية تعمل باللم�س؛ اأ�شاور حتديد الهوية االإلكرتونية امل�شفرة؛ كامريا 

امل�شافات؛  قيا�س  اأجهزة  اال�شاءة؛  مفاتيح  الغاز؛  الختبار  اأدوات  واملنخف�س؛  العايل  اجلهد  مفاتيح  لوحة  خارجية؛  مراقبة 

اخللوية؛  للهواتف  الفل�شية  الذاكرة  وحدة  كابلت  لل�شيارات؛  البطارية  �شحن  اأجهزة  الكهربائية؛  املنافذ  الت�شحيح؛  لوحة 

�شا�شة العر�س البلوري ال�شائل؛ �شا�شة تلفزيون؛ �شماعات ال�شلكية لل�شتخدام مع الهواتف الذكية؛  �شماعات اإلغاء ال�شو�شاء؛ 

�شماعات داخل االأذن؛ مكربات ال�شوت )ميكروفون(؛ كامريات الروؤية اخللفية لل�شيارات؛ خوذات واقية لل�شتخدام يف االألعاب 

�شلفي  الفل�شية؛ قاعدة  الذاكرة  �شاحن وحدة  �شاحن ال�شلكي؛  للتنزيل؛  الذكية قابلة  الهواتف  الريا�شية؛ تطبيقات برامج 

اأحادية للهواتف الذكية اأو الكامريات؛ ع�شا ال�شلفي )قاعدة اأحادية حممولة(؛ اأجهزة عر�س �شخ�شية؛ جهاز عر�س الرتكيز 

اإنذار  اأجهزة  اأجهزة ك�شف احلريق؛  اأجهزة انذار للك�شف عن الدخان؛  اإنذار �شد احلريق؛  التلقائي؛ حموالت الطاقة؛ و�شائل 

للك�شف عن الغازات القابلة لل�شتعال؛ قراء الكتب االإلكرتونية؛ الهواتف الذكية؛ اأفلم واقية لل�شتعمال مع الهواتف الذكية؛ 

حاملي الهواتف املحمولة؛ اأجهزة تعيني املدى؛ كا�شف جودة الهواء اخلارجي؛ ماآخذ حممولة؛ الكتاب االإلكرتوين؛ النظارات 

ال�شرقة؛  �شد  بلوتوث  جهاز  الوظائف؛  متعددة  بوابة  املحمول؛  للكمبيوتر  بطانة  حقيبة  البيانات(؛  معاجلة  )جهاز  الذكية 

اأجهزة ا�شتقبال ال�شوت والفيديو؛ �شا�شات عر�س الفيديو املثبتة على الراأ�س؛ كامريات ذات ذكاء ا�شطناعي؛ قلم اختبار جودة 

القراءة؛ قواطع  اأقلم  املبكر؛  التعليم  اآلة  ال�شريع؛  ال�شحن  مقاب�س  ال�شحن؛  لل�شحن؛ قاعدة  اأداة  املذابة؛  املواد  اإجمايل  مياه 

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)98658(
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107351(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: مواد غري معدنية، للبناء واالإن�شاءات؛ اأنابيب قا�شية، غري معدنية للبناء؛ اأ�شفلت، زفت، قار، مباين قابلة 
للتنقل، غري معدنية؛ جم�شمات غري معدنية؛ األواح غري معدنية للبناء؛ مواد حائط غري معدنية؛ جداريات احلائط، غري معدنية؛ 
اأر�شيات، لي�شت من املعادن؛ جداريات لل�شقف، لي�شت من املعادن؛ مباين قابلة للتنقل، لي�شت من املعادن؛ نوافذ، لي�شت من املعادن؛ 
اإطار نوافذ، لي�شت من املعادن؛ مواد غري معدنية للمباين اأو االإن�شاء؛ بلط للحائط، لي�شت من املعادن؛ مواد بناء من ال�شرياميك، 
طوب، منتجات فخارية؛ مواد بناء م�شنوعة من م�شمع للتثبيت على احلائط القائم اأو االأر�شيات؛ مواد بناء بل�شتيكية؛ مواد 
بناء تركيبية؛ اأ�شفلت، ومواد االأ�شفلت للمباين واالإن�شاءامتواد مطاطية للمباين واالإن�شاءات؛ اجل�س الأغرا�س البناء؛ مواد جري 
للمباين واالإن�شاءات؛ مواد مباين واإن�شاءات من اجل�س؛�شريط �شد املاء، حمكم االإغلق، �شد الغبار، م�شاد للتاآكل للإ�شتخدام 
املعادن؛  من  لي�شت  مباين،  ال�شباكة؛  الأغرا�س  بل�شتيكية  موا�شري  بل�شتيكي؛  بلط  االإن�شاءات؛  ملواد  تثبيت  �شريط  باملباين؛ 
وامليدان؛  الطرق  ر�شم  و�شرائط  اأوراق  وامليدان؛  الطرق  ر�شم  و�شرائط  اأوراق  النبات؛  بذور  بدمج  التعرية  يف  التحكم  ح�شائر 
املاء، غري  للبناء،�شقائف لر�س الدهان، غري معدنية؛ �شمامات ملوا�شري  للبناء؛ زجاج  للبناء؛ حجر  االأ�شمنت ومنتجاته؛ خ�شب 
معدنية اأو بل�شتيكية؛ اإ�شارات الطرق، لي�شت من املعادن، غري م�شيئة وغري ميكانيكية؛ منارات غري معدنية م�شيئة؛ خزانات، 
للإ�شتخدام  معدنية،  لي�شت  للنقل،  قابلة  زجاجية  بيوت  معدنية؛  لي�شت  فوا�شل،  تركيبات  البل�شتيك؛  اأو  املعادن  من  لي�شت 
املنزيل؛ مواد معدنية غري معدنية )ال تعمل اأو جزئية العمل(؛ األواح وم�شحوق من االألياف غري الع�شوية؛ األواج ج�س؛ خبث 

)مادة بناء(.. وامل�شنفة بالفئة )19(

صفحة 3 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)98658(

كهربائية؛ �شماعات الراأ�س؛ جدار افرتا�شي للروبوتات املنظفة؛ حموالت التيار؛اأجهزة التحكم عن بعد الأجهزة تكييف الهواء؛ 

�شا�شة خا�شة م�شادة للوهج لتلفزيون العر�س بالليزر؛مقيا�س الرطوبة؛ جهاز اللمركزية؛ جم�شات احلركة؛ جم�شات االأ�شعة 

اأقفال  رقمية؛  اأبواب  اأقفال  املياه؛  ت�شرب  اإنذار  اأجهزة  مفاتيح ال�شلكية؛  والرطوبة؛  حتت احلمراء؛ جم�شات درجة احلرارة 

كهربائية؛ اأجهزة اإنذار ت�شرب الغاز؛ اأجهزة اإنذار الدخان؛ جم�شات الباب والنافذة؛ اأجهزة تلفزيون العر�س بالليزر؛الكامريات؛ 

مرايا الروؤية اخللفية الذكية؛ م�شت�شعرات ال�شوء؛ �شوار ذكي؛ �شوار املع�شم؛ تلفزيون العر�س بالليزر؛ م�شجلت مراآة الروؤية 

اخللفية؛ اآلة الرتجمة؛ بوابة متعددة االأو�شاع؛ من�شات ال�شحن الل�شلكي للهواتف الذكية؛ برجميات الهواتف الذكية؛  كابلت 

البيانات.. وامل�شنفة بالفئة )9(



183

)ميتا بلتفورمز، انك.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/12/22( وبتاريخ:  برقم)106544(  الطلب  قبول  مت  وقد 

للو�شائط  االلكرتوين  النقل  وت�شمل  والل�شلكية  ال�شلكية  االت�شاالت  خدمات  االت�شاالت؛  خدمات  على:  العلمة  وتو�شع 

االلكرتونية البيانات والر�شائل والر�شومات وال�شور ومقاطع الفيديو واملحتوى وامللفات ال�شمعية والب�شرية؛ خدمات االت�شاالت، 

وحتديدا خدمات نقل البيانات وا�شتقبالها عرب �شبكات االت�شاالت؛ االت�شاالت ال�شلكية والل�شلكية وخدمات كمبيوتر �شبكة 

الند للند، وت�شمل النقل االلكرتوين لل�شور واملحتوى ال�شمعي الب�شري والفيديو وال�شور ومقاطع الفيديو والبيانات والن�شو�س 

النقل  وت�شمل  والبيانات،  والفيديو  ال�شور  م�شاركة  خدمات  واملعلومات؛  واالت�شاالت  االعلم  وو�شائل  واالعلنات  والر�شائل 

االت�شاالت،  خدمات  االنرتنت؛  م�شتخدمي  بني  واملرئي  ال�شوتي  واملحتوى  الفيديو  ومقاطع  الرقمية  ال�شور  مللفات  االلكرتوين 

الو�شول  ميكن  التي  البيانية  والر�شوم  والن�شو�س  والفيديو  امل�شموعة  واملقاطع  والبيانات  لل�شوت  االلكرتوين  التبادل  وت�شمل 

اليها عرب االنرتنت و�شبكات االت�شاالت االأخرى؛ اتاحة الو�شول اىل قواعد البيانات احلا�شوبية وااللكرتونية وعرب االنرتنت؛ 

اتاحة الو�شول اىل قواعد البيانات احلا�شوبية ملجاالت التوا�شل االجتماعي والتعريف والتعارف االجتماعي؛ توفري منتديات 

عرب االنرتنت للتوا�شل حول املو�شوعات ذات االهتمام العام؛ توفري غرف الدرد�شة عرب االنرتنت وخدمات الر�شائل الفورية 

تنقل  االنرتنت  عرب  ات�شاالت  روابط  توفري  االجتماعية؛  لل�شبكات  الدرد�شة  غرف  خدمات  االلكرتونية؛  االإعلنات  ولوحات 

حمتوى  اىل  او  الثالث  الطرف  مواقع  اىل  الو�شول  ت�شهيل  اأخرى؛  ويب  �شفحات  اىل  واالنرتنت  املحمولة  االجهزة  م�شتخدمي 

�شبكات  او  االنرتنت  عرب  والفيديو  والن�شو�س  ال�شوتي  البث  خدمات  عاملي؛  دخول  ت�شجيل  عرب  ثالث  لطرف  اخر  الكرتوين 

ات�شاالت  خدمات  الهاتفية؛  االت�شاالت  خدمات  )VOIP(؛  االنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�شوت  نقل  خدمات  اأخرى؛  ات�شاالت 

بال�شوت  املوؤمترات  خدمات  الفيديو؛  موؤمترات  لعقد  واملعدات  املرافق  توفري  الفيديو؛  موؤمترات  خدمات  املحمول؛  الهاتف 

الب�شري عرب االنرتنت؛  ال�شمعي  والتفاعل  الب�شري  ال�شمعي  الفيديو واملحتوى  املبا�شر ملحتوى  البث والبث  وال�شورة عن بعد؛ 
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صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)106544(

توفري منتدى جمتمعي عرب االنرتنت للم�شتخدمني مل�شاركة وبث املعلومات او ال�شوت او الفيديو او االخبار يف الوقت الفعلي او 

املحتوى الرتفيهي او املعلومات لت�شكيل جمتمعات افرتا�شية وامل�شاركة يف ال�شبكات االجتماعية؛ خدمات االت�شاالت ال�شلكية 

والل�شلكية، وت�شمل االر�شال االلكرتوين ملحتوى وبيانات الواقع االفرتا�شي؛ خدمات حا�شوبية وت�شمل تقدمي خدمات الدعم 

امل�شفر  االلكرتوين  النقل  الفورية؛  الر�شائل  خدمات  الويب؛  ر�شائل  خدمات  االت�شاالت؛  معدات  با�شتخدام  يتعلق  فيما  الفني 

معلومات  توفري  باالنرتنت؛  االت�شاالت  توفري  واالنرتنت؛  االت�شاالت  �شبكات  اىل  الو�شول  توفري  امل�شرتدة؛  البيانات  وت�شليم 

ال�شلكية والل�شلكية؛ اال�شت�شارات يف جمال خدمات االت�شاالت، وت�شمل نقل ال�شوت والبيانات والوثائق عرب  عن االت�شاالت 

�شبكات االت�شاالت؛ خدمات مزود خدمات االنرتنت؛ خدمات البث عرب االنرتنت؛ خدمات االت�شاالت وت�شمل توفري الو�شول اىل 

االنرتنت عرب �شبكات النطاق العري�س؛ البث املبا�شر والبث املبا�شر ملحتوى االألعاب ال�شمعية واملرئية وال�شمعية الب�شرية عرب 

�شبكات كمبيوتر عاملية؛ اخلدمات الرتفيهية وت�شمل توفري الو�شول اىل قواعد البيانات االلكرتونية التفاعلية وعرب االنرتنت 

للمحتوى الذي يحدده امل�شتخدم وحمتوى الطرف الثالث وال�شور والفيديو واملحتوى ال�شمعي واملحتوى الب�شري واملواد ال�شمعية 

والب�شرية يف جمال االهتمام العام؛ خدمات م�شاركة ال�شور والفيديو؛ خدمات البث ال�شوتي والن�شو�س والفيديو عرب االنرتنت 

االنرتنت  والر�شومات عرب  والن�شو�س  والفيديو  وال�شوت  والبيانات  لل�شوت  االلكرتوين  التبادل  االأخرى؛  االت�شاالت  و�شبكات 

الرقمية  ال�شور  مللفات  االلكرتوين  النقل  وت�شمل  نظري  اىل  نظري  من  والبيانات  ال�شور  م�شاركة  خدمات  االت�شاالت؛  و�شبكات 

والر�شومات واملحتوى ال�شوتي بني م�شتخدمي االنرتنت؛ خدمات م�شاركة ال�شور والفيديو وت�شمل النقل االلكرتوين مللفات ال�شور 

الرقمية ومقاطع الفيديو واملحتوى ال�شمعي والب�شري بني م�شتخدمي االنرتنت؛ توفري منتدى وغرف درد�شة ولوحات ن�شرات 

الريا�شية  واالأن�شطة  البدينة  واللياقة  بال�شحة  املتعلقة  املعلومات  وتبادل  الر�شائل  لنقل  امل�شجلني  للم�شتخدمني  الكرتونية 

وال�شبكات االجتماعية عرب موقع الكرتوين على االنرتنت و�شبكات ات�شاالت الكرتونية وحا�شوبية اأخرى؛ توفري مواقع على 

�شبكة االنرتنت حتتوي على معلومات تتعلق بالريا�شة والتدريب على اللياقة البدينة وتنمية املهارات الريا�شية؛ توفري منتدى 

على االنرتنت للم�شتخدمني امل�شجلني لتبادل املعلومات املتعلقة باالن�شطة ال�شخ�شية واللياقة البدنية وال�شبكات االجتماعية؛ 

توفري منتدى عرب االنرتنت للم�شتخدمني امل�شجلني مل�شاركة املعلومات املتعلقة باللياقة البدينة واالأن�شطة الريا�شية واهداف 

اللياقة البدينة والتدريب على اللياقة البدينة والتدريب وال�شبكات االجتماعية عرب موقع الكرتوين على االنرتنت و�شبكات 

للم�شتخدمني  الكرتونية  اإعلنات  ولوحات  درد�شة  وغرف  عرباالنرتنت  منتدى  توفري  اأخرى؛  وحا�شوبية  الكرتونية  ات�شاالت 

امل�شجلني لنقل الر�شائل وتبادل املعلومات املتعلقة بالتغذية واالأن�شطة ال�شخ�شية وال�شحة واللياقة البدينة واالعلنات املبوبة 

وال�شبكات االجتماعية؛ توفري لوحات االإعلنات االلكرتونية لنقل الر�شائل بني امل�شتخدمني يف جمال امل�شلحة العامة؛ توفري 

االنرتنت؛  عرب  اأخرى  وعاملية  حملية  مواقع  اىل  االنرتنت  وم�شتخدمي  املحمول  اجلهاز  تنقل  االنرتنت  عرب  ات�شاالت  روابط 
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي اأم بي اأت�س اآند كو كيه جي.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107489(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الكمبيوتر  اأجهزة  �شناديق  املتحركة؛  الهواتف  �شناديق  للنظارات؛  علب  غيارها؛  وقطع  النظارات  على:  العلمة  وتو�شع 
االأقلم  للرتداء؛  القابلة  الن�شاط  تعقب  اأجهزة  املتحركة؛  الهواتف  تطبيقات  والربجميات؛  الذكية  ال�شاعات  املحمولة؛ 
املجلت  للتنزيل؛  قابلة  �شور  ملفات  اأفلم،  انذار؛  اجرا�س  االأذن؛  �شدادات  املتحركة؛  للهواتف  االأذن  �شماعات  االإلكرتونية؛ 
االإلكرتونية؛ ملفات املو�شيقى القابلة للتنزيل؛ البودكا�شت؛ مفاتيح الناقل الت�شل�شلي العام للويب )يو اإ�س بي(؛ �شماعات الراأ�س 
اأقرا�س  الب�شرية الرقمية؛ حمافظ  اأجهزة االإر�شال  النقالة؛  البيانات  للت�شاالت؛ ميكرفونات الأجهزة االت�شال؛ م�شتقبلت 
الراديو؛  مبوجات  الهوية  لتحديد  مدجمة  برقائق  بطاقات  االإلكرتونية؛  الذاكرات  الرقمية؛  املفكرات  املدجمة؛  التخزين 
مل�شقات حتمل معلومات م�شجلة اأو مرمزة مغناطي�شيا؛ مل�شقات برموز قابلة للقراءة بوا�شطة االالت؛ �شناديق اأجهزة تخزين 
املو�شيقى؛ بطاقات الذاكرة؛ �شماعات راأ�س اللعاب الواقع االفرتا�شي؛ اغلفة قارئ الكتب االإلكرتونية؛ �شماعات ذكية؛ قارئات اإم 
بي4؛ �شماعات راأ�س؛ �شماعات راأ�س ال�شلكية؛ �شماعات راأ�س داخل االأذن؛ �شماعات راأ�س للهواتف الذكية؛ علب �شماعات الرا�س؛ 
�شماعات راأ�س لتجنب ال�شو�شاء؛ �شماعات راأ�س ال�شلكية للهواتف الذكية؛ اأجهزة الهواتف؛ اأجهزة توليف ميكرفونات-�شماعات؛ 

�شماعات مكربات �شوت؛ كبائن ملكربات �شوت؛ �شماعات �شوت ال�شلكية؛ قواعد �شماعات حممولة.. وامل�شنفة بالفئة )9(

صفحة 3 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)106544(

توفري منتديات على االنرتنت للتوا�شل وت�شمل نقل املو�شوعات ذات االهتمام العام؛ تقدمي خدمات الدعم الفني فيما يتعلق 

�شبكات  الريا�شية على االنرتنت وغريها من  باالن�شطة  املتعلقة  والب�شرية  ال�شمعية  املواد  با�شتخدام معدات االت�شاالت؛ بث 

النقل االلكرتوين  وت�شمل  والل�شلكية  ال�شلكية  االلكرتونية؛ خدمات االت�شاالت؛ خدمات االت�شاالت  االت�شاالت احلا�شوبية 

للبيانات والر�شائل والر�شومات وال�شور الفوتوغرافية وال�شور وال�شوت والفيديو واملحتوى ال�شمعي الب�شري واملعلومات؛ خدمات 

املوؤمترات  الواقع االفرتا�شي واملختلط واملعزز؛  ال�شلكية والل�شلكية، وت�شمل االر�شال االلكرتوين ملحتوى وبيانات  االت�شاالت 

عن بعد وخدمات نقل ال�شوت عرب بروتوكول االنرتننت )VOIP(.. وامل�شنفة بالفئة )38( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم 

اال�شبقية:083739 تاريخ االأ�شبقية :2021/7/8م بلد االأ�شبقية :جامايكا
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)�شاومي اإنك.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2021/11/13( وبتاريخ:  برقم)105899(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: اآالت وعدد اآلية؛ حمركات ومكائن )عدا ماكان منها للمركبات الربية(؛ قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
الزراعية؛ م�شخات  االآالت  البي�س؛  اأجهزة تفقي�س  باليد؛  ما يدار  زراعية عدا  الربية(؛ معدات  للمركبات  ما كان منها  )عدا 
التهوية للأحوا�س؛ مغذيات املوا�شي االآلية؛ حا�شنات البي�س؛ اآالت احللب؛ ماكينات ق�س �شعر احليوانات؛ اآالت جتريف امللح؛ 
اآالت النجارة؛ منا�شري )اآالت(؛ اآالت؛ �شناعة الورق؛ معدات اإنتاج حفا�شات؛ اآالت الطباعة؛ اآالت الغزالآالت ال�شباغة؛ اآالت 
ت�شنيع ال�شاي؛ اآالت اخللط؛ مطاحن )اآالت(؛ خلطات )اآالت(؛ اآالت تقطيع اخلرب؛ اآالت العجن؛ اآالت �شنع النقانق؛ ماكينات 
�شناعة  اآالت  ال�شجائر؛  �شنع  اآالت  كهروميكانيكية؛   ، امل�شروبات  حت�شري  اآالت  التق�شري؛  اآالت  كهروميكانيكية؛  الطعام  حت�شري 
للحرب  النافثة  الطباعة  اآالت  احلفر؛  اآالت  اخلزافني؛  عجلت  الدراجات؛  جتميع  اآالت  الكي؛  اآالت  اخلياطة؛  اآالت  اجللود؛ 
ال�شناعية؛ اآالت ل�شناعة البطاريات؛ اآالت �شنع االأ�شلك؛ اآالت �شنع املينا؛ اآالت �شنع؛ امل�شباح الكهربائي؛ ماكينات التعبئة 
القهوة،  مطاحن  كهربائية؛  ع�شارة  املنزلية؛  للأغرا�س  كهربائية  خلطات  ال�شحون؛  غ�شاالت  الفحم؛  �شنع  اآالت  والتغليف؛ 
بخلف املطاحن اليدوية؛ غ�شاالت ال�شحون للأغرا�س املنزلية؛ فتاحات كهربائية للعلب؛ اآالت املطبخ الكهربائية؛ معاجلات 
طعام كهربائية؛ اآالت غ�شاالت )غ�شيل(؛ اآالت التنظيف اجلاف؛ املفككات؛ اآالت النق�س؛ اآالت ت�شنيع الزجاج؛ معدات ت�شنيع 
االأ�شمدة؛ االآالت الكهروميكانيكية لل�شناعات الكيماوية؛ اآالت ال�شطف؛ اأجهزة اإ�شتخراج املعادن من املناجم؛ قواطع )اآالت(؛ 
ت�شغيل  اآالت  امل�شغوط؛  بالهواء  تدار  نقالة  رافعات  امل�شاعد؛  الرفع؛  جهاز  حفارات؛  العائمة؛  اأوغري  العائمة  احلفر  من�شات 
املعادن؛ مطارق كهربائية؛ اآالت ال�شبك؛ املحركات البخارية؛ اأجهزة اإ�شعال ملحركات االحرتاق الداخلي؛ توربينات الرياح؛ اآالت 
�شنع م�شابك الورق؛ اآالت �شنع ال�شو�شتة؛ الروبوتات ال�شناعية؛ اأدوات )اأجزاء من االآالت(؛ اآالت ت�شنيع االأ�شلك والكابلت 
الكهربائية؛ مفكات كهربائية؛ االأدوات اليدوية، بخلف االأدوات اليدوية؛ مثقاب كهربائي يدوي؛ اآالت ال�شناعة االإلكرتونية؛ 
مثاقب كهربائية تدار يدويًا؛ اآالت العمل على البارد الب�شري؛ تركيبات ف�شل الغاز؛ اآالت �شنع االأك�شجني والنيرتوجني؛ اآالت 
�شمامات  )اآالت(؛  م�شخات  الربية؛  املركبات  بخلف  املحركات،  للمحركات؛  التربيد  هواء  لتنظيف  فلتر  دينامو؛  الطلء؛ 
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)هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي اأم بي اأت�س اآند كو كيه جي.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107497(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الكمبيوتر  اأجهزة  �شناديق  املتحركة؛  الهواتف  �شناديق  للنظارات؛  علب  غيارها؛  وقطع  النظارات  على:  العلمة  وتو�شع 
االأقلم  للرتداء؛  القابلة  الن�شاط  تعقب  اأجهزة  املتحركة؛  الهواتف  تطبيقات  والربجميات؛  الذكية  ال�شاعات  املحمولة؛ 
املجلت  للتنزيل؛  قابلة  �شور  ملفات  اأفلم،  انذار؛  اجرا�س  االأذن؛  �شدادات  املتحركة؛  للهواتف  االأذن  �شماعات  االإلكرتونية؛ 
االإلكرتونية؛ ملفات املو�شيقى القابلة للتنزيل؛ البودكا�شت؛ مفاتيح الناقل الت�شل�شلي العام للويب )يو اإ�س بي(؛ �شماعات الراأ�س 
اأقرا�س  الب�شرية الرقمية؛ حمافظ  اأجهزة االإر�شال  النقالة؛  البيانات  للت�شاالت؛ ميكرفونات الأجهزة االت�شال؛ م�شتقبلت 
الراديو؛  مبوجات  الهوية  لتحديد  مدجمة  برقائق  بطاقات  االإلكرتونية؛  الذاكرات  الرقمية؛  املفكرات  املدجمة؛  التخزين 
مل�شقات حتمل معلومات م�شجلة اأو مرمزة مغناطي�شيا؛ مل�شقات برموز قابلة للقراءة بوا�شطة االالت؛ �شناديق اأجهزة تخزين 
املو�شيقى؛ بطاقات الذاكرة؛ �شماعات راأ�س اللعاب الواقع االفرتا�شي؛ اغلفة قارئ الكتب االإلكرتونية؛ �شماعات ذكية؛ قارئات اإم 
بي4؛ �شماعات راأ�س؛ �شماعات راأ�س ال�شلكية؛ �شماعات راأ�س داخل االأذن؛ �شماعات راأ�س للهواتف الذكية؛ علب �شماعات الرا�س؛ 
�شماعات راأ�س لتجنب ال�شو�شاء؛ �شماعات راأ�س ال�شلكية للهواتف الذكية؛ اأجهزة الهواتف؛ اأجهزة توليف ميكرفونات-�شماعات؛ 

�شماعات مكربات �شوت؛ كبائن ملكربات �شوت؛ �شماعات �شوت ال�شلكية؛ قواعد �شماعات حممولة.. وامل�شنفة بالفئة )9(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)105899(

)اأجزاء من االآالت(؛ مكثفات الهواء؛ اآالت الهواء امل�شغوط؛ اآالت �شفط الهواء؛ ا�شطوانات نفاذية )اأجزاء من االآالت(؛ حماور 
للآالت؛ فتاحات اأبواب كهربائية؛ غلق النوافذ الكهربائية؛ حمامل )اأجزاء من االآالت(؛ اأحزمة للآالت؛ جهاز حلام كهربائي؛ 
اآالت واأجهزة التنظيف الكهربائية؛ مكان�س كهربائية تعمل ببطارية؛ تطبيقات التنظيف با�شتخدام البخار؛ مما�شح بالبخار؛ 
الفر�شاة  اأغطية  الكهربائية؛  للمكان�س  الغبار  �شندوق  فلتر  الكهربائية؛  للمكان�س  �شفط  فوهات  الكهربائية؛  املكان�س  فر�س 
اآالت  كهربائية؛  مكن�شة  الغ�شيل؛  جهاز  املا�شحة؛  الروبوتات  الكهربائية؛  املكان�س  خزانات  الكهربائية؛  للمكان�س  االأ�شا�شية 
التك�شري؛ اآالت الرت�شيح؛ اأجهزة �شحب ال�شتائر تعمل بالكهرباء؛ براميل )اأجزاء من االآالت(؛ طابعات ثلثية االأبعاد؛ ملمعات 
الروبوتية، بخلف  الهيكل اخلارجي  البطاقات )اآالت(؛ بدالت  وا�شعو  البيع؛  اآالت  امل�شرب؛  التوتري  اآالت  احذية كهربائية؛ 

االأغرا�س الطبية؛ اآالت الطلء الكهربائي.. وامل�شنفة بالفئة )7(
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)بانا�شونيك كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)107336(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: االآالت واالأدوات االآلية واالأدوات التي تعمل بالطاقة؛ املحركات واملولدات با�شتثناء املركبات الربية؛ 
التي  اليدوية  االأدوات  بخلف  الزراعية  االأدوات  االأر�شية؛  املركبات  با�شتثناء  احلركة  ناقلت  ومكونات  املكائن  دعامات 
اأجهزة حلام  اأجهزة حلام تدار بالغاز،  اآيل �شناعي،  اآالت حلام، رجل  البيع االآيل،  اآالت  للبي�س،  يتم ت�شغيلها يدويًا؛ حا�شنات 
اآالت  اللحام،  ل�شناعة مواد  اأجهزة ومكائن كهربائية  ال�شلبة،  املواد  لت�شنيع  اأجهزة ومكائن  �شرائح ومكائن جبال،  كهربائية، 
ق�س ال�شعر، اأجهزة ومكائن لق�س املعدن، اأجهزة ومكائن كهربائية اخلا�شة باالأماكن الربية، اأجهزة ومكائن كهربائية للمزج 
الربي، مغذيات للمكائن، اأجهزة ومكائن كهربائية للطعام الربي، مكائن الربط، اآالت جتميع، اأجهزة ومكائن عملية الليزر، االت 
نق�س، من�شاآت تكثيف، اأدوات طاقة كهربائية، ظروف لطاقة املثاقب، اآالت طحن، منا�شري )اآالت(، اآالت حادة الأدوات الطاقة 
الكهربائية، مبادالت حرارية )اأجزاء االت(، مكائن اال�شتخراج، مكائن توزيع، اآالت طباعة، طابعة 3D، حمركات كهربائية 
)بخلف العربيات الزراعية(، حمركات ت�شغيل بخلف امل�شتخدمة يف املركبات الربية، مولدات كهرباء، مولدات كهربائية عن 
طريق طاقة الرياح، مولدات AC )جهاز حتذير(، اأجهزة تفعيل الطاقة ال�شم�شية، منافيخ طرد مركزي، منفاخ تدفق حموري، 
م�شننات تخفي�س ال�شرعة بخلف امل�شتخدمة للمركبات الربية، حمركات الرفع، امل�شاعد، باب كهربائي تلقائي، اأجهزة الباب 
االتوماتيكي )كهربائي(، اأجهزة كهربائية لفتح ال�شتائر، غ�شاالت كهربائية، غ�شاالت )لغ�شل امللب�س(، غ�شاالت )لل�شحون(، 
اآالت  كهربائي،  )كمربي�شن(  طرقات  حفار  )كمربي�شن(،  طرقات  حفار  )اآالت(،  �شاغطات  اآالت(،  )اجزاء  ا�شطوانية  اأوعية 
خلط، اآالت قطع، اآالت خلط للطعام، االت ق�س الطعام، اآالت قطع الطعام، اأجهزة لل�شتخدام يف عملية �شنع الطعام، خلط 
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)تي �شي اإل تكنولوجي غروب كوربوري�شن.(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/19( وبتاريخ:  برقم)107510(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: اأجهزة ذاكرة اأ�شباه املو�شلت؛ برامج الكمبيوتر ال�شتخدامها يف معاجلة رقائق اأ�شباه املو�شلت؛ البطاقات 
الذكية؛ جم�شات الختبار اأ�شباه املو�شلت؛ جهاز اختبار اأ�شباه املو�شلت؛ م�شادر الطاقة الكهربائية بخلف املولدات؛ رقاقات 
بيولوجية؛ �شبه مو�شلت؛ رقاقات )�شرائح �شيليكونية( للدارات املتكاملة؛ رقائق اأ�شباه املو�شلت؛ اأ�شباه املو�شلت االإلكرتونية؛ 
مكربات  مو�شلة(؛  �شبه  بلورية  )مواد  الكمومية  النقاط  لل�شوء(؛  مو�شلة  )خيوط  ب�شرية  األياف  املو�شلت؛  اأ�شباه  رقائق 
البلورة؛  اأحادية  ال�شيليكون  رقائق  ال�شليكون؛  رقائق  ال�شم�شية؛  الرقائق  �شوئية؛  حموالت  ال�شوئية؛  املو�شلة  �شبه  ال�شوت 
رقائق ال�شيليكون فوق املحورية؛ مقاومات كهربائية؛ اأجهزة اأ�شباه املو�شلت؛ الثنائيات ال�شوئية؛ ثنائيات كربيد ال�شيليكون؛ 
ثنائيات الليزر؛ ترانز�شتورات )اإلكرتونية(؛ �شناديق توزيع الطاقة؛ لوحات توزيع الطاقة؛ حموالت التوزيع؛ اأنابيب املعدل؛ 
وحدات املعدل؛ مقومات التيار الكهربائي؛ �شناديق توزيع )كهربائية(؛ لوحات توزيع )كهربائية(؛ وحدات توزيع )كهربائية(؛ 
جممعات كهربائية؛ وحدات الطاقة )البطاريات(؛ اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي؛ الرتكيبات الكهرو�شوئية لتوليد 
الكهرباء )حمطات توليد الطاقة الكهرو�شوئية(؛ وحدات لتوليد الطاقة الكهرو�شوئية؛ خليا كهربائية �شوئية؛ الوحدات 
الكهرو�شوئية؛ اخلليا والوحدات الكهرو�شوئية؛ مراكم كهربائية؛ بطاريات �شم�شية؛ األواح �شم�شية الإنتاج الكهرباء؛ اخلليا 
ال�شم�شية ال�شليكونية البلورية؛ االألواح ال�شم�شية وجممعات الطاقة ال�شم�شية الإنتاج الكهرباء؛ �شواحن البطاريات التي تعمل 

بالطاقة ال�شم�شية؛ حمطات �شحن املركبات الكهربائية.. وامل�شنفة بالفئة )9(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107336(

يد كهربائي للأغرا�س املنزلية، خلطات يدوية كهربائية للأغرا�س املنزلية، مطاحن قهوة كهربائية، خلطات يد كهربائية 
للأغرا�س املنزلية، خلط ع�شائر كهربائي لل�شتخدام املنزيل، مطاحن حلم كهربائية لل�شتخدام املنزيل، اآالت تلميع وتنظيف 
االأرز، جمار�س ثلج كهربائية، اآالت التخل�س من الف�شلت، اآالت واأجهزة للنظافة )كهربائية(، مكن�شة كهربائية، منظف اأر�شية 
كهربائي، اآالت اأو مراوح نفخ، اآالت �شفط الهواء، تر�شيح الرتبة واحل�شرات عرب التنظيف باملكن�شة الكهربائية، اآلة جمع الغبار 
الكهربائية، اأجهزة �شخ املاء، اآالت تعبئة، تر�شيح للآالت واملحركات، مر�شح  غاز للمكينة )املحرك(، اآالت بيع، اأوعية م�شروبات 
الكيميائي  التموين  اأجهزة  ال�شغط،  اآالت  الزراعية،  النباتات واحلا�شنات للأغرا�س  اأحجار  اآالت زراعية، منو  البيع،  اآالت  يف 
امل�شتخدمة يف االنتاج، اأجهزة ومعاجلة ت�شريف الغاز، اآالت ترغية اليورثان )مادة اليورثان(، اآالت الدهان والطلء، اأجهزة 

للتخل�س ومعاجلة ف�شلت القمامة واملخلفات، قطع غيار وتركيبات جلميع الب�شائع املذكورة اأعله.. وامل�شنفة بالفئة )7(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/20( وبتاريخ:  برقم)107883(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: تركيب و�شيانة واإ�شلح اأجهزة االإنذار واالأقفال واأنظمة التامني؛ تنظيف القما�س واملن�شوجات واجللود 
والفرو وال�شلع امل�شنوعة منهم والعناية بها؛ تركيب و�شيانة واإ�شلح هاردوير كمبيوتر واأجهزة ات�شاالت؛ تركيب و�شيانة واإ�شلح 
وتلميع الزجاج والنوافذ وال�شتائر؛ تركيب و�شيانة واإ�شلح اأنظمة التدفئة، التهوية وتكييف الهواء HVAC؛ �شيانة واإ�شلح 
االإطارات؛ اإ�شلح و�شيانة املركبات واإعادة تزويدها بالوقود و�شحنها؛ �شيانة العدد االآلية؛ �شيانة واإ�شلح االآالت والعدد االآلية 
ملعاجلة املعادن؛ اإ�شلح اأو �شيانة اآالت واأدوات �شغل املعادن؛ خدمات تركيب، و�شيانة واإ�شلح وفح�س وترميم و�شيانة وتزويد 
بالوقود، واإعادة �شبط وفقا للت�شخي�س، وتنظيف وطلء و�شقل وحفظ فيما يتعلق باملركبات، املكائن/املحركات واالآالت )مبا 
يف ذلك وحدات املحركات واآالت االإن�شاء، واآالت زراعية واخلا�شة بالغابات(، عدد يدوية اآلية، اأدوات واأجهزة خا�شة بور�س 
العمل، اأو اأجزاء وجتهيزات وملحقات )مبا يف ذلك معدات االت�شاالت( للمذكور اآنفا؛ �شبط واإ�شلح اأطر املركبات؛ تغري العجلت 
املركبات؛  البخارية؛ تنجيد مقاعد  النوافذ باملركبات  املركبات؛ �شبط  نوافذ  ا�شتبدال  اإ�شلح العجلت؛ خدمات  وا�شتبدالها؛ 
تركيب اأجهزة منع وقوع ال�شرقة؛ خدمات من�شاآت كهربية؛ تركيب معدات كهربية واإلكرتونية بالعربات؛ خدمات معلوماتية 
وا�شت�شارية متعلقة باإ�شلح املركبات-م�شاعدة بقطر املركبات يف حاالت الطوارئ )اإ�شلح املركبات واالآالت(؛ خدمات امل�شاعدة 
الإ�شلح و�شيانة املركبات يف حالة تعطلها؛ تاأجري االأدوات، ومعدات لور�س العمل؛ تاأجري عدد وحمطات ومعدات الت�شييد واالإزالة 
والبناء؛  الت�شييد  واأجهزة  اآالت  تاأجري  املركبات؛  غ�شيل  اأجهزة  تاأجري  املركبات؛  �شيانة  معدات  تاأجري  وال�شيانة؛  والتنظيف 
تاأجري اآالت احلفر؛ تاأجري اآالت اجلرف؛ تاأجري اآالت متهيد الطرق؛ تاأجري املعدات الثقيلة؛ تاأجري اآالت واأجهزة التنقيب عن 
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)ويرميد كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)107913(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�شع العلمة على: برجميات األعاب الواقع االفرتا�شي؛ برجميات الو�شائط املتعددة التفاعلية ملمار�شة االألعاب؛ برجميات 
األعاب الكمبيوتر التي ميكن تنزيلها عرب �شبكة كمبيوتر عاملية واأجهزة ال�شلكية؛ برامج األعاب الكمبيوتر امل�شجلة؛ برجميات 
األعاب الكمبيوتر امل�شجلة؛ برجميات األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتنزيل )برجميات(؛ 
التفاعلية؛  الكمبيوتر  األعاب  برامج  للتنزيل؛  القابلة  الكمبيوتر  األعاب  برامج  للتنزيل؛  القابلة  االإلكرتونية  االألعاب  برامج 
برامج  واخللوية؛  املحمولة  الهواتف  على  لل�شتخدام  الكمبيوتر  األعاب  برجميات  )الربجميات(؛  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
برامج  املحمولة؛  للهواتف  االإلكرتونية  االألعاب  برامج  املحمولة؛  الهواتف  امل�شتخدمة يف  ال�شور  ملعاجلة  الكمبيوتر  برجميات 
االألعاب  برامج  االإلكرتونية؛  االألعاب  برجميات  التفاعلية،  االألعاب  برامج  االإنرتنت؛  عرب  تنزيلها  يتم  التي  الكمبيوتر  األعاب 
األعاب الكمبيوتر؛ برجميات االألعاب االإلكرتونية للأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد؛ برجميات قابلة  االإلكرتونية؛ برامج 
للتنزيل للمدفوعات النقدية االإلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل للمدفوعات النقدية االإلكرتونية؛ برجميات قابل 
للتنزيل مقابل نقود افرتا�شية؛ برجميات الواقع االفرتا�شي؛ برجميات قابلة للتنزيل الإن�شاء مفاتيح ت�شفري لتلقي العملت 

امل�شفرة واإنفاقها.. وامل�شنفة بالفئة )9(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107883(

املعادن باملناجم؛ تاأجري اآالت التنظيف؛ تاأجري اآالت كن�س الطرق؛ تاأجري اآالت تنظيف �شناعية؛ تاأجري اآالت الكي؛ تاأجري اآالت 
تنظيف كا�شطة؛ تاأجري اآالت ومعدات التنظيف والغ�شيل والتجفيف؛ تاأجري اأجهزة التنظيف؛ تاأجري اأجهزة تنظيف كا�شطة 
اأدوات  تاأجري  الرافعات؛  تاأجري  تاأجري احلفارات؛  املطارق؛  تاأجري  التحميل اخللفي؛  تاأجري جرافات  العدد؛  تاأجري  املاء؛  حتت 
العربات؛  اإ�شلح وت�شنيع  واآلية؛ تاأجري و�شيانة من�شات عمل؛ تاأجري وا�شتئجار للآالت  اآبار النفط؛ تاأجري عدد يدوية  حفر 
ا�شتئجار اآالت البناء؛ ا�شتئجار اآالت ومعدات البناء؛ ا�شتئجار عدد ومعدات لور�س العمل للمركبات، املكائن/املحركات، واالآالت؛ 
العناية باملركبات البخارية وعمرة املحرك اخلا�شة بها يف االأحداث الريا�شية؛ حجز خدمات وقوف املركبات؛ بناء املركبات 
املطالبة  بالفئة )37( مع  وامل�شنفة  لكافة االآالت واالأجهزة.  اإدارة  تاأجري مكائن/حمركات ووحدات  ال�شفن؛  بناء  البحرية؛ 

بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:018563573 تاريخ االأ�شبقية :2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107345(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�شع العلمة على: املطاط، الغاتابر�شا، ال�شمغ، االأ�شب�شتو�س، امليكا، واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد الغري املعاجلة و�شبه 

املعاجلة؛ البل�شتيك والراتنجات م�شكلة بالبثق للأ�شتعمال يف الت�شنيع؛ مواد التعبئة، التغليف، الوقف والعزل؛ اأنابيب مرنة، 

للأ�شتعمال  م�شتقطبة  بل�شتيكية  اأغطية  الت�شنيع؛  يف  للأ�شتعمال  بل�شتيكية  اأغطية  املعادن؛  من  لي�شت  وخراطيم،  اأنابيب 

االأجهزة  ت�شنيع  يف  للأ�شتعمال  احلراري  للتق�شري  قابلة  ال�شقة  رقائق  معالج؛  �شبه  بل�شتيك  امل�شطحة؛  ال�شا�شات  ت�شنيع  يف 

االإلكرتونية؛ ميكا خام اأو معالج جزئيًا؛ �شمامات مطاط اأو ليف مفلكن؛ اأطواق منع الت�شرب؛ و�شلت للأنابيب، لي�شت من املعدن؛ 

اأغلفة و�شل؛ حواجز عائمة ل�شد مواد لتلوث؛ اأفلم بل�شتيكية، لي�شت للتغليف؛ اأغ�شية التحكم يف التلوث البحري، يف طبيعة 

اأو  لل�شوت؛ مواد تطبني مطاطية  املائي؛ مواد عازلة كهربائية؛ مواد عازلة؛ مواد عازلة حرارية؛ مواد عازلة  العزل  اأغ�شية 

اأو بل�شتيكية؛ �شرائط عازلة كهربائية؛ منتجات مطاطية عازلة كهربائية؛ مواد ختم عازل؛  بل�شتيكية؛ ح�شوات مطاطية 

ورني�س عازل؛ حلقات من مطاط اأو ليف مفلكناألياف بل�شتيكية م�شتخدمة يف الن�شيج؛ �شوف �شخري؛ �شوف خبث؛ خيوط غزل 

مطاطية ومغطاة بالبل�شتيك، لي�س للأ�شتخدام يف الن�شيج؛ خيوط وغزل بل�شتيكية كيميائية، لي�شت للأ�شتخدام يف الن�شيج؛ 

�شدادات  �شدمات؛  ممت�س  مطاط  اأو  م�شدات  املطاط؛  على  حتتوي  �شناعية  اأغلفة  مطاطية؛  واأربطة  حبل  عازلة؛  قفازات 

ليف  ورقي؛  مكثف  زراعية؛  الأغرا�س  بل�شتيكية  اأغطية  ال�شناعي؛  التغليف  حلاويات  مطاطية  وغطاءات  اأغطية  مطاطية؛ 

معالج باحلرارة؛ اأغطية بل�شتيكية ال�شقة مغلفة لل�شتخدام ال�شناعي؛ اأغطية بل�شتيكية اأنعكا�شية؛ بل�شتيك �شبه معالج يف 

�شكل ا�شفنج، للرت�شيح؛ بل�شتيك �شبه معالج يف �شكل اأغطية اأو اأغ�شية، للرت�شيح؛ مثقب بل�شتيكي، �شبه معالج، للرت�شيح، اأغطية 
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بل�شتيكية، لي�شت للتغليف؛ اأغطية بل�شتيكية حلماية املواد؛ بل�شتيك �شبه معالج يف �شكل اأغطية؛اأغ�شية واأغطية بل�شيتكية 

ال�شقة مغلفة؛ اأغ�شية بل�شتيك �شد ال�شوء؛ اأغ�شية بل�شتيك �شد تا�شوء للأ�شتخدام على النوافذ؛ اأغ�شية واألواح بل�شتيكية 

للأ�شتخدام  احلرارة  من  للوقاية  بل�شتيكية  اأغ�شية  امل�شيء؛  الدليل  األواح  و  ال�شوء  اأ�شتخراج  اأغ�شية  �شناعة  يف  للأ�شتخدام 

للنوافذ؛ اأغ�شية بل�شتيكية للحماية من االأ�شعة فوق البنف�شجية؛ اأغطية بل�شتيكية تلقائية الل�شق للأ�شتخدام مع االأدوات 

للرت�شيح؛ مثقب  �شبه معاجلة،  رقائقية،  لدائن  بوليمرية؛  اأغطية مثقب  الل�شق؛  تلقائية  فلورية  راتنجات  اأغطية  الب�شرية؛ 

بل�شتيكي، للأ�شتخدام مع �شمامات التحكم يف ال�شغط؛ اأغطية بل�شتيكية �شالح للتنف�س، لي�شت للتغليف؛ بل�شتيك �شبه معالج يف 

�شكل اأ�شفنج؛ اأغطية بل�شتيكية للأ�شتخدام يف مفار�س اإزالة الغبار؛ اأغ�شية بوليمر للإ�شتخدام يف �شناعة الدوائر الكهربائية؛ 

عازلة  بل�شتيكية  واأغطية  اأغ�شية  امل��واد؛  حل�شو  بل�شتيكي  اأ�شفنج  التخميد؛  مواد  يف  للإ�شتخدام  املعالج  �شبه  البل�شتيك 

للحرارة، لي�شت للتغليف؛ اأغ�شية راتنجات اإبوك�شية مطلية ال�شطح؛ اأغطية جل بل�شتيكية فلورية ذاتية الل�شق؛ للإ�شتخدام 

يف التغليف؛ اأغطية راتنج بوليميد عازل؛ اأغ�شية واأغطية بل�شتيكية اإ�شتقطابية؛ اأغطية بل�شتيكية اإ�شتقطابية للإ�شتخدام 

يف  معالج  �شبه  بل�شتيك  معالج؛  �شبه  واأغطية،  اأغ�شية  �شكل  يف  بل�شتيكي  ثابت  مغناطي�س  ال�شائل؛  البلور  �شا�شات  �شناعة  يف 

اأغ�شية واأغطية  اأغ�شية واأغطية بل�شتيكية، �شبه معالج، للتزيني؛  اأ�شفنج واأغطية للإ�شتخدام يف �شناعة مر�شح املواد؛  �شكل 

معاجلة،  �شبه  مرنة،  بل�شتيكية  موا�شري  عازلة؛  بل�شتيكية  م�شفحة  األواح  احلائط؛  يف  للإ�شتخدام  معالج،  �شبه  بل�شتيكية، 

الأغرا�س ال�شباكة؛ مواد راتنجات مثقبة الغ�شاء، �شبه معالج، للرت�شيح؛ مواد بل�شتيكية، �شبه معاجلة؛ اأغ�شية بل�شتيكية �شبه 

معاجلة، اأغطية وغ�شايات؛ بل�شتيك �شبه معالج للإ�شتخدام كجامع غبار ومواد تر�شيح؛ اأغطية بل�شتيكية وغ�شايات م�شتوية، 

اأغ�شية بل�شتيكية وغ�شايات م�شتوية، �شبه معاجلة، لتنقية مياه ال�شرف ال�شحي ومياه املجاري؛  �شبه معاجلة، لتنقية املياه، 

مطاط فلورو؛ مطاط الإ�شتخدام يف ال�شناعة؛ مطاط للتحكم يف االإهتزازات؛ مطاط �شناعي؛ مواد عازلة لل�شوت من ال�شوف 

ال�شقة  اأ�شرطة  منزلية؛  اأو  طبية  الأغرا�س  لي�شت  و  القرطا�شية  بخلف  ال�شقة،  �شرائط  البناء؛  الأغرا�س  لي�شت  ال�شخري، 

اأ�شرطة ال�شقة �شناعية قابلة  اأو املنزلية؛  اأ�شرطة تلقائية الل�شق، بخلف القرطا�شية ولي�شت للأغرا�س الطبية  �شناعية؛ 

ال�شقة  مطلية  اأ�شرطة  واملنزلية؛  الطبية  واالأغرا�س  القرطا�شية  بخلف  ال�شقة،  اأربطة  �شناعية؛  اأقنعة  اأ�شرطة  للإزالة؛ 

لتحديد اخلطر؛ اأ�شرطة ذاتية الل�شق حلماية املواد؛ اأ�شرطة ال�شقة حلماية احلرارة؛ اأ�شرطة ال�شقة عازلة للماء؛ اأ�شرطة 

اأ�شرطة ال�شقة  اأ�شرطة ال�شقة عازلة للريح؛  اأ�شرطة ال�شقة للإ�شلح؛  اأ�شرطة ال�شقة عازلة للتاآكل؛  ال�شقة عازلة للغبار؛ 

لتثبيت رقاقات اأ�شباه املوا�شلت؛ اأ�شرطة ال�شقة راتنجات فلورية للأ�شتخدام ال�شناعي؛ اأ�شرطة ال�شقة تو�شيلية للإ�شتخدام 

ال�شناعي؛ اأ�شرطة ال�شقة للطائرات اجلوية عازلة للرطوبة؛ اأ�شرطة ال�شقة للطائرات اجلوية م�شادة لل�شداأ؛ اأ�شرطة تقنيع 
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ال�شقة للطيارات اجلوية؛ اأ�شرطة ال�شقة للطائرات جوية عازلة للنار؛ اأ�شرطة ال�شقة للم�شد رابط؛ �شرائط ال�شقة حلماية 

اأ�شرطة  ال�شناعي؛  لل�شتخدام   ، الطلء  امل�شتخدمة يف  التقنيع  اأ�شرطة  العلمات؛  لو�شع  اأ�شرطة ال�شقة �شناعية  ؛  ال�شباكة 

م�شامية  بوليمرية  ال�شقة  اأ�شرطة  ال�شناعي؛  للإ�شتخدام  تقنيع  اأ�شرطة  الطباعة؛  الألواح  تقنيع  اأ�شرطة  لل�شيارات؛  تقنيع 

لل�شتخدام ال�شناعي؛ �شرائط ال�شقة قابلة للتنف�س لل�شتخدام ال�شناعي؛ �شدادات؛ معجون ح�شو الإ�شلح ت�شرب املياه؛ اأقلم 

مانعة للت�شرب الإ�شلح و�شلت البلط؛ تركيبات كيميائية من نوع القلم الإ�شلح و�شلت البلط؛ �شدادات مانعة لت�شرب املاء، 

اأختام مانعة لت�شرب املاء،  حمكمة االإغلق،  حمكمة االإغلق، عازلة لل�شوت والعزل احلراري للأجهزة املنزلية الكهربائية؛ 

عازلة لل�شوت، وعازل حراري لل�شيارات؛ مواد مانعة للت�شرب لل�شتخدام يف االإ�شلح ، تتكون من راتنجات االيبوك�شي وعامل 

�شبه معاجلة ال�شتخدامها يف  البل�شتيكية  �شبه معاجلة؛ مواد  اإ�شطناعية  راتنجات  �شبه معاجلة؛  راتنجات فلورية  املعاجلة؛ 

ت�شنيع االألياف ال�شوئية؛ األياف بل�شتيكية، بخلف امل�شتخدمة يف الن�شيج؛ خيوط من مواد بل�شتيكية، بخلف امل�شتخدمة يف 

الن�شيج؛ مواد عازلة للحرارة للأحذية؛ اأغ�شية بل�شتيكية ملنع تكثف الندى على النوافذ.. وامل�شنفة بالفئة )17(
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)ويرميد كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/16( وبتاريخ:  برقم)107912(  الطلب  قبول  مت  وقد 
بالعملت  املتعلقة  املعلومات  توفري  االفرتا�شية؛  العملت  بني  بالتبادل  املتعلقة  ال�شم�شرة  خدمات  على:  العلمة  وتو�شع 
املالية  بال�شوؤون  املتعلقة  املعلومات  توفري  للآخرين؛  االفرتا�شية  العملة  تعدين  االفرتا�شية؛  العملت  �شم�شرة  االفرتا�شية؛ 
والنقدية؛ خدمات التمويل؛ تاأجري العقارات؛ خدمات النقود االإلكرتونية املدفوعة م�شبًقا؛ اإ�شدار ق�شائم اإلكرتونية جتارية 
البوابة  خدمات  عرب  االفرتا�شية،  بالعملة  املتعلقة  الو�شاطة  خدمات  الذكية؛  الهواتف  عرب  القيمة  ذات  الرموز  طبيعة  يف 
اإ�شدار  االإلكرتوين للآخرين؛  الدفع  االإلكرتوين(؛  الدفع  االإلكرتونية )خدمات  املحفظة  مالية؛ خدمات  االإلكرتونية؛ حوالة 
حمافظ اإلكرتونية للدفع االإلكرتوين؛ خدمات معاجلة معاملت الدفع للأموال االإلكرتونية؛ توفري املعلومات املتعلقة مبعاجلة 
للهاتف  خ�شم  ق�شائم  اإ�شدار  االإلكرتونية؛  النقود  اإ�شدار  االإلكرتونية؛  االأموال  اإدارة  االإلكرتونية؛  للأموال  الدفع  معاملت 
اإ�شدار  املايل؛  املجال  القيمة يف  ذات  الرموز  ق�شائم اخل�شم يف طبيعة  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  املميزة  الرموز  املحمول يف طبيعة 
ق�شائم اإلكرتونية جتارية يف طبيعة الرموز ذات القيمة عرب اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية يف املجال املايل.. وامل�شنفة بالفئة 

)36(
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)نيتو دينكو كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/02( وبتاريخ:  برقم)107354(  الطلب  قبول  مت  وقد 

الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  اأجهزة  وامل�شاحية؛  وامللحية  والبحثية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العلمة  وتو�شع 

واالختبار  والك�شف  واالإ�شارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  اأجهزة  والب�شرية؛  املرئية  ال�شمعية  واالأدوات  االأجهزة  وال�شينمائي؛ 

اأو  توزيع  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم؛  واالإنقاذ  والتفتي�س  واملراقبة 

ا�شتخدام الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل اأو اإر�شال اأو اإعادة اإنتاج اأو معاجلة ال�شوت اأو ال�شور اأو البيانات؛ الو�شائط 

امل�شجلة والقابلة للتنزيل، وبرجميات الكمبيوتر، وو�شائط التخزين والت�شجيل الرقمية اأو التناظرية الفارغة؛ اآليات للأجهزة 

التي تعمل بقطع النقود املعدنية؛ اآالت ت�شجيل النقد، اآالت ح�شاب؛ اأجهزة الكمبيوتر واالأجهزة امللحقة بالكمبيوتر؛ بدالت 

اأجهزة تنف�س  اأنفية للغوا�شني وال�شباحني، قفازات الغوا�شني،  الغو�س، واأقنعة الغوا�شني، و�شدادات االأذن للغوا�شني، ملقط 

لل�شباحة حتت املاء؛ اأجهزة اإخماد النرين؛ اأجهزة الت�شوير؛ �شا�شات تلفزيون بلورية )LCD(؛ اأجهزة عر�س )LCD(؛ �شا�شات 

لوحات بلورية للأجهزة املحمولة )LCD(؛ �شا�شات عر�س بلورية الأجهزة الكمبيوتر )LCD(؛  �شا�شات بلورية للوحات اأجهزة 

بدالت  �شكوبا؛  للغو�س  اأثقال  اأحزمة  نظارت؛  الكمبيوتر؛  الأجهزة  بلورية  ح�شا�شة  مل�س  عر�س  �شا�شة  )LCD(؛  الكمبيوتر 

اأجهزة قيا�س؛ مقايي�س؛  اإلكرتونية؛  األعاب  ال�شكوبا(؛ منظمات غو�س �شكوبا؛ برجميات  للغو�س؛ خزانات هواء )غو�س  مبللة 

معدات ات�شاالت ال�شبكات؛ دوائر متكاملة؛ مقاومات كهربائية؛ جم�شات ر�شد التلوث؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ اأجهزة تنظيم 

احلرارة؛ اأجهزة حتليل كهربائية؛ برامج االألعاب الآالت األعاب الفيديو اأركيد؛ اأجهزة واأدوات املختربات؛ اأجهزة واأدوات البحث 

العلمي؛ اأغ�شية للرت�شيح )علمية(؛ اآالت واأجهزة الت�شوير الفوتوغرايف؛ اآالت واأجهزة الت�شوير ال�شينمائي؛ االآالت واالأجهزة 

الب�شرية؛ فيلم ا�شتقطاب للعر�س )التحكم يف انتقال ال�شوء(؛ فيلم ا�شتقطاب )التحكم يف انتقال ال�شوء( للآالت واالأجهزة 

الب�شرية؛ اأفلم ب�شرية؛ اأفلم ب�شرية لل�شا�شات البلورية؛ اأفلم اال�شتقطاب )التحكم يف انتقال ال�شوء( لل�شا�شات البلورية؛ 

اأفلم التاأخر واالإبطاء لل�شا�شات البلورية؛ اأفلم ا�شتخراج ال�شوء؛ �شفائح توجيه ال�شوء؛ منا�شري )ب�شرية(؛ زجاج ب�شريات؛ 
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صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107354(

اأفلم ا�شتخراج ال�شوء و�شفائح توجيه ال�شوء لل�شتخدام مع وحدات ال�شمام الثنائي الباعث لل�شوء؛ وحدات ال�شمام الثنائي 

الباعث لل�شوء؛ اأفلم ا�شتخراج ال�شوء و�شفائح توجيه ال�شوء لل�شتخدام مع وحدات العر�س االإلكرتونية والوحدات النمطية 

لها؛ وحدات عر�س اإلكرتونية؛ وحدات عر�س منطية االإلكرتونية؛ اآالت واأدوات القيا�س؛ اآالت واأدوات االختبار؛ اآالت واأجهزة 

توزيع الطاقة اأو التحكم فيها؛ حموالت دوارة؛ معّدالت الطور )توفري فولت اأمبري تفاعلي رئي�شي اأو متاأخر للنظام املت�شل به؛ 

قد تكون متزامنة اأو غري متزامنة(؛ اأجهزة حتكم كهربائية؛ اأغطية خمارج كهربائية؛ �شواحن بطاريات؛ اأجهزة ا�شت�شعار مل�س؛ 

بطاريات �شم�شية؛ بطاريات وخليا؛ اأجهزة قيا�س واأجهزة اختبار كهربائية اأو مغناطي�شية؛ االأ�شلك والكابلت الكهربائية؛ 

كبلت لنقل االإ�شارات الب�شرية؛ كابلت االألياف ال�شوئية؛ اآالت واأجهزة االت�شاالت ال�شلكية والل�شلكية؛ امل�شاعدات الرقمية 

الرقميني  للم�شاعدين  وا�شحة  واقية  اأغطية  ال�شخ�شيني؛  الرقميني  للم�شاعدين  واقية  اأغ�شية  ذكية؛  هواتف  ال�شخ�شية؛ 

اأو اأجهزة اإعادة االإنتاج؛ االآالت واالأجهزة االإلكرتونية واأجزائها؛  ال�شخ�شيني؛ اأغ�شية �شوتية م�شتخدمة يف ت�شجيل ال�شوت 

اأجهزة التحكم االإلكرتوين؛ اأنابيب اإلكرتون )مفرغ اأو مملوء بالغاز يتدفق فيه تيار من االإلكرتونات بني االأقطاب الكهربائية(؛ 

اأجهزة اأ�شباه املو�شلت؛ الدوائر االإلكرتونية؛ برامج احلا�شوب؛ برجميات الكمبيوتر؛ من�شات برجميات الكمبيوتر، امل�شجلة اأو 

القابلة للتنزيل؛ تطبيقات برجميات الكمبيوتر، قابلة للتنزيل؛ طابعات مل�شق الباركود؛ برجميات الكمبيوتر، م�شجلة؛ اأغطية 

واقية ُمعدة ل�شا�شات الكمبيوتر؛ لوحات دوائر كهربائية؛ لوحات دوائر اأ�شا�شها معدن رقيق ملحركات االأقرا�س ال�شلبة؛ لوحات 

دوائر قادرة على القراءة والكتابة على القر�س ال�شلب؛ اأغ�شية واقية للآالت واالأجهزة االإلكرتونية واأجزائها؛ عدادات جيجر 

)قيا�س الن�شاط اال�شعاعي عن طريق ك�شف َوَعْد اجل�شيمات االأيونية(؛ اأجهزة ذات تردد عايل للحام؛ �شيكلوترونات )م�شرعات 

بيتاترونات  اأجهزة  الطبي؛  لل�شتخدام  لي�شت  ال�شناعية،  ال�شينية  االأ�شعة  واأجهزة  اآالت  الطبية؛  للأغرا�س  لي�شت  حلقة(، 

اال�شتك�شاف  واأجهزة  اآالت  املغناطي�شية؛  االأج�شام  كا�شفات  املغناطي�شي؛  تنقيب  اآالت  الطبي؛  لل�شتخدام  لي�شت  �شناعية، 

الزلزايل؛ اآالت واأجهزة الهيدروفون )ك�شف موجات ال�شوت حتت املاء(؛ اأجهزة اإ�شدار �شدى ال�شوت؛ كا�شفات اخللل باملوجات فوق 

ال�شوتية؛ جم�شات باملوجات فوق ال�شوتية؛ اأنظمة التحكم يف اإغلق االأبواب االإلكرتونية؛ جماهر االإلكرتونية )ت�شتخدم اأ�شعة 

اإلكرتونية بداًل من ال�شوء وبا�شتخدام عد�شات اإلكرتونية(؛ نوى مغناطي�شية؛ اأ�شلك مقاومة؛ اأقطاب كهربائية؛ مغناطي�شيات؛ 

الغاز؛  اأقنعة  الغبار؛  اأقنعة  العلمية؛  اأقمار �شناعية للأغرا�س  اإطفاء احلريق؛  �شكل �شفائح؛ قوارب  مغناطي�شيات مرنة على 

الفيديو  األعاب  الآالت  االألعاب  برامج  الواقية(؛  والنظارات  )النظارات  نظارات  احلوادث؛  من  للحماية  قفازات  اللحام؛  اأقنعة 

املنزلية؛ دوائر اإلكرتونية واأقرا�س مدجمة م�شجلة بربامج للألعاب املحمولة مع �شا�شات بلورية؛ ملفات �شور قابلة للتنزيل؛ 

اأقرا�س فيديو م�شجلة واأ�شرطة الفيديو؛ اأ�شطوانات الفونوغراف؛ ملفات املو�شيقى قابلة للتنزيل؛ من�شورات الكرتونية؛ اأفلم 



�شينمائية معر�شة لل�شوء؛ اأفلم �شرائح معر�شة لل�شوء؛ اأفلم �شرائح مركبة؛ األياف �شوئية؛ مو�شلت االألياف ال�شوئية؛ لوحات 

)فلتر(  مر�شحات  واملختربي؛  العلمي  لل�شتخدام  الغاز  ف�شل  اأجهزة  املطبوعة؛  اأ�شلك  لوحات  مركبة؛  كهرو�شوئية  اأ�شلك 

لل�شتخدام يف ف�شل الغاز لل�شتخدام العلمي واملختربي؛ عنا�شر غ�شاء لل�شتخدام يف ف�شل الغاز لل�شتخدام العلمي واملختربي؛ 

اأغ�شية واأغطية بل�شتيكية م�شطحة لل�شتخدام يف ف�شل الغاز لل�شتخدام العلمي واملختربي؛ اأغطية بل�شتيكية واقية مهياأة 

ل�شا�شات االأجهزة واالأدوات االإلكرتونية اأو الب�شرية؛ من�شات برجميات الكمبيوتر؛ اأجهزة املودم؛ اأجهزة توجيه )روترات(؛ 

برجميات  االإلكرتونية؛  الطبية  املقابلت  اأنظمة  ومراقبة  ت�شغيل  يف  ال�شتخدامها  كمبيوتر  برجميات  الكمبيوتر؛  �شريفرات 

كمبيوتر ال�شتخدامها يف جمال علم احلركة؛ اأجهزة تدري�س �شمعية ب�شرية؛ اأجهزة تدري�س؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة للرتداء؛ 

مر�شحات  اال�شطناعي؛  للتنف�س  لي�شت  تنف�شية،  اأقنعة  ذكية؛  حلقات  ذكية؛  نظارات  الذكية؛  تلهواتف  ُمعدة  واقية  اأغطية 

)فلتر( للأقنعة التنف�شية؛ اأقنعة واقية؛ مغناطي�شيات للزينة؛ روبوتات ذكاء ا�شطناعي ذات موا�شفات ب�شرية.. وامل�شنفة 

بالفئة )9(
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)دو�شان كووربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/27( وبتاريخ:  برقم)108056(  الطلب  قبول  مت  وقد 
التكنولوجية   / العلمية  البحوث  خدمات  للحوا�شيب؛  الربجميات  لتطبيقات  حلول  تطوير  خدمات  على:  العلمة  وتو�شع 
وال�شناعية املتعلقة باملفاعلت النووية / حمطات الطاقة النووية / الوقود واملواد النووية؛ خدمات ت�شميم م�شنع كيميائي؛ 
خدمات ت�شميم الهند�شة املدنية؛ خدمات الت�شخي�س املتعلقة بجودة الطاقة؛ خدمات االختبارات الت�شخي�شية الفنية املتعلقة 
باإدارة الطاقة؛ خدمات البحث يف جمال الطاقة؛ خدمات ت�شميم امل�شانع؛ خدمات اال�شت�شارات التقنية يف جمال توليد الطاقة 
البديلة؛ خدمات االأبحاث والتطوير ملحوالت / عاك�شات / �شواحن الطاقة لل�شتخدام يف اأنظمة الطاقة املتجددة؛ اخلدمات 
اال�شت�شارية املتعلقة بكفاءة الطاقة؛ خدمات اختبار املواد النووية ال�شتخدامها يف حمطات الطاقة النووية؛ خدمات فح�س 
الهند�شة  خدمات  االإنرتنت؛  على  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  من  العلمي  البحث  ونتائج  معلومات  توفري  خدمات  اخلام؛  املواد 
املواد؛ خدمات هند�شة كهربائية؛ خدمات  املواد؛ خدمات اختبار  املواد اخلام؛ خدمات فح�س  النووية؛ خدمات �شبط جودة 
خدمات  وت�شغيل؛  برجمة  خدمات   ، الربجميات  تطوير  خدمات  للكمبيوتر؛  املن�شات  تطوير  خدمات  املنتجات؛  �شلمة  فح�س 

تطوير برامج الواقع االفرتا�شي.. وامل�شنفة بالفئة )42(

صفحة 3 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107354(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/20( وبتاريخ:  برقم)107908(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�شع العلمة على: عدد اآلية، اأدوات تدار كهربيا؛ حمركات ومكائن ماعدا اخلا�شة باملركبات الربية، مبا يف ذلك حمركات 

ثابتة،  احرتاق  حمركات  بالغابات،  واخلا�شة  والزراعية  ال�شناعية  للآالت  حمركات  الطائرات،  حمركات  بحرية،  مركبات 

نقل  مكونات  ذلك  يف  مبا  الربية،  باملركبات  اخلا�شة  ماعدا  احلركة،  ونقل  االآلة  اإقران  مكونات  كهربية؛  حمركات  توربينات، 

احلركة، �شناديق امل�شننات )الرتو�س(/مكونات نقل احلركة، ترو�س الرجوع اإىل الوراء، ترو�س تقليل ال�شرعة، و�شائل حتكم 

يف �شناديق الرتو�س، اأنظمة حتكم يف القطر، اأنظمة حتكم يف ديناميكيات املركبة، و�شلت عمود نقل احلركة، قارنات وقواب�س، 

موا�شري ت�شريف دخان العوادم، قارنات و�شيور نقل احلركة؛ اأدوات زراعية، بخلف االأدوات اليدوية التي يتم ت�شغيلها يدويا، 

مبا يف ذلك امل�شالف و احل�شادات وح�شادات قر�شية وناثرات البذور؛ اأجهزة تفقي�س البي�س؛ ماكينات بيع اآلية؛ معدات زراعية، 

وجلرف االأر�س، وللت�شييد، ومعدات ال�شتخراج النفط والغاز والتنقيب يف املناجم؛ اآالت توزيع؛ موزعات؛ اآالت خا�شة باالإنقاذ 

وحاالت الطوارئ وعدد اآلية؛ دواليب وم�شارات للآالت؛ اأجهزة اإن�شان اآيل )روبوتات( �شناعية؛ اآالت وعدد اآلية ملعاجلة املواد 

وللت�شنيع؛ معدات حتريك ونقل؛ م�شخات و�شاغطات ومنافخ؛ مكان�س، واآالت التنظيف والغ�شيل وغ�شاالت امللب�س؛ مولدات مبا 

يف ذلك، مولدات الكهرباء ومولدات كهربية ومولدات التيار املرتدد، مولدات عالية الرتدد، مولدات طاقة للمركبات ومولدات 

للمحركات  التلوث  منع  واأجهزة  للمحركات  الهواء  تر�شيح  اأجهزة  واملحركات؛  للمكائن  اإلكرتونية  منظمات  �شم�شية؛  طاقة 

احلقن  فوهات  ال�شرعة،  منظمات  الوقود،  م�شخات  حقن،  م�شخات  حماقن،  ال�شائل،  للوقود  حم��والت  مكربنات،  واملكائن؛ 

�شمعات  �شمعات توهج،  اإ�شعال،  ملفات  اإ�شعال،  اأنظمة  اأجهزة بدء احلركة،  اأجهزة تبخري،  الفوهات، �شمامات للآالت،  وحوامل 

اإ�شعال، و�شلت �شمعات اإ�شعال، م�شابر المدا، مغنيطات، خممدات ال�شوت/كامتات ال�شوت وكابحات اإ�شعال ملحركات االحرتاق؛ 
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منع  حلقات  دوران،  اأعمدة  انزالق،  حمامل  ا�شطوانية،  حمامل  للمكائن؛  الهواء  مر�شحات  الزيت،  مر�شحات  الوقود؛  مر�شحات 

مر�شحات،  نواب�س،  حركة،  و�شيور  �شل�شل  بكرات،  ال�شرعة،  تغيري  ترو�س  احلركة،  دواليب  ترو�س،  الدوران،  الأعمدة  ت�شريب 

م�شخات، منظمات، �شمامات حترير، مفاتيح حتكم، مراوح و�شيور املراوح، كل ذلك مل�شعات تربيد املحرك؛ مراوح تربيد، م�شعات 

تربيد، اأجهزة اإقلع وبدء احلركة، اأجهزة التغذية بالوقود، اأجهزة تربيد الزيت، منافذ خزان الزيت، مكابح، اأغطية مل�شعات 

التربيد، اأجهزة ت�شارع، م�شخات هيدرولية، ا�شطوانات هيدرولية، خزانات هيدرولية، مر�شحات هيدرولية، حمركات هيدرولية، 

الهيدرولية  اأنابيب هيدرولية، �شمامات هيدرولية، وحدات دفع ملكونات نقل حركة هيدرولية، كل ذلك للآالت واال�شطوانات 

واملحركات، م�شعات التربيد، خممدات ال�شوت، مانعات ال�شرر، مكونات نقل احلركة؛ مكائن و حمركات؛ وحدات اإقلع ملكونات نقل 

احلركة ملحركات مركبة بخارية، لل�شتخدام كمحركات دفع اأويل؛ وحدات ت�شغيل داخلية/خارجية ووحدات توجيه مركب 

�شراعية ملحركات داخلية؛ م�شخات هيدرولية وحمركات ومكونات خا�شة بها، م�شخات هواء كملحقات للمركبات؛ جلب وحمامل؛ 

�شمامات تعمل يف نظام الهواء امل�شغوط، اأنظمة توجيه الطاقة، �شمامات التحكم، �شمامات الكبح؛ �شواحن تربو لغاز العادم؛ 

اأعمدة ت�شريف العادم، اأغطية اأعمدة ت�شريف العادم، خزانات الهواء امل�شغوط، ا�شطوانات الهواء امل�شغوط، حمركات الهواء 

امل�شغوط، اأجهزة منع التلوث )اأجزاء من اأنظمة ت�شريف العادم للمركبات اأو اأجزاء املكائن واملحركات(؛ �شاغطات، مكابح الهواء 

امل�شغوط، خزانات الهواء امل�شغوط، ا�شطوانات الهواء امل�شغوط، وحمركات الهواء امل�شغوط، وم�شخات املاء االآ�شن؛ اأطواق منع 

ت�شريب للمحركات للمركبات؛ اآالت ل�شغل املعدن واملواد البل�شتيكية؛ اآالت للمجال الكيماوي، الزراعي، املناجم، ماكينات ت�شنيع 

فتاحات  بها؛  اخلا�شة  القاب�س  وو�شلت  كهربية  عدد  العربات؛  لت�شنيع  اآالت  للت�شييد؛  اآالت  امل�شروبات؛  ل�شنع  اآالت  الن�شيج، 

كهربية للعلب؛ رافعات نقالة هيدرولية، حماذيات الهيكل واالإطار؛ اآالت تعبئة ول�شق بطاقات، ناقلت، �شيور ناقلة؛ اآالت حتميل 

و�شحن ملحطات الكب�س وامل�شابك واآالت لتقطيع القوالب؛ رافعات، هياكل القلبات، حفارات وكذلك اأجزاء، م�شتملة على مكونات 

وملحقات لتلك املنتجات؛ اآالت جرف االأر�س مبا يف ذلك حفارات مزودة بعجلت، لوادر ذات عجلت م�شغوطة، حفارات جرافة، 

حفارات �شغرية العجلت، لوادر، ممهدات الطرق، لوادر التحميل اخللفي ووحدات حتريك؛ اأجهزة رافعة هيدرولية، ورافعات 

واأونا�س؛ اأدوات باأوعية تخزين وكلبات و�شوكات رافعة للآالت؛ اآالت �شغل اخل�شب مبا يف ذلك تقطيع اخل�شب وتقطيع ال�شجر 

اأماكن  املركبات؛  من�شاآت ع�شيل  العربات؛  من�شاآت غ�شيل  للعربات؛  مكان�س  للآالت؛  �شنون/اأن�شال وحواف تقطيع  اللحاء؛  ونزع 

وقوف املركبات؛ �شيور نقل للمركبات ورافعات للمركبات؛ مكائن للمركبات املائية؛ مكائن للمركبات اجلوية؛ مكائن للمركبات 

النموذجية؛ �شناديق الرتو�س/مكونات نقل احلركة بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية، اأعمدة نقل احلركة، بخلف تلك 

اخلا�شة باملركبات الربية، م�شننات تفا�شلية، بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية، م�شننات التدوير، بخلف تلك اخلا�شة 
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باملركبات الربية، اأعمدة التحريك، بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية، عجلت التوجيه بخلف تلك اخلا�شة باملركبات 

اخلا�شة  تلك  بخلف  امل�شننات،  �شرعة  تغيري  اأذرع  الربية،  باملركبات  اخلا�شة  تلك  بخلف  ال�شرعة  تغيري  م�شننات  الربية، 

باملركبات الربية؛ حماور بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية، اأعمدة دوران بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية وقارنات 

اأجهزة  الربية،  باملركبات  اخلا�شة  تلك  بخلف  احلركة  ونقل  االآالت  اإقران  مكونات  الربية،  باملركبات  اخلا�شة  تلك  بخلف 

اأنظمة املقود االآيل بخلف تلك اخلا�شة باملركبات  توجيه القيادة اليدوية واالآلية، بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية، 

الربية، اأنظمة توجيه هيدرولية بخلف تلك اخلا�شة باملركبات الربية، وكذلك اأجزاء مكونات لتلك العنا�شر؛ اأجزاء ومكونات 

اإقلع حركة،  الربية، عبارة عن حمركات وحمركات كهربية وتوربينات، حمركات  املركبات  اأخرى بخلف  وملحقات ملركبات 

حمركات االحرتاق الداخلي، اأجهزة اإطلق احلركة ملحركات االحرتاق الداخلي؛ اأجزاء وجتهيزات وملحقات لل�شلع املذكورة 

اآنفا. وامل�شنفة بالفئة )7( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية: 018563573 تاريخ االأ�شبقية :2021/10/25م بلد 

االأ�شبقية :االحتاد االأوربي

)فولك�شواجن اكتينجزل�شافت(

وقد مت قبول الطلب برقم)94892( وبتاريخ: )2020/2/16(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العلمة على: االأدوات واملعدات الريا�شية، اأدوات االألعاب اجلمبازبة؛ اأدوات الزينة االحتفالية واأ�شجار عيد امليلد ال�شناعية؛ 
اأجهزة �شاحات االألعاب وامللعب ؛ الدمى، واالألعاب، اأدوات اللعب واالألعاب املبتدعة؛ ومناذج االألعاب امل�شّغرة )دمى(؛ االألعاب 
املح�شّوة وغريها من االألعاب ذات احل�شوات؛ اآالت تعمل بقطع النقد)اآالت لعب(، اأجهزة األعاب الفيديو للأروقة؛ اأجهزة األعاب 
الفيديو؛ لوحات املفاتيح الألعاب الفيديو ؛ األعاب مناذج املركبات امل�شغرة؛ األعاب على �شكل مركبات؛ ودراجات الدفع بالرجل 
اللوحية؛  االألعاب  االأ�شكال؛  نواظري  للعب؛  وكرات  بعد؛  عن  بها  املتحكم  املركبات  األعاب  �شيارات؛  �شكل  على  االألعاب  )األعاب(؛ 
وورق اللعب؛ ُكرات اللعب؛ دراجات هوائية ثابتة للتمارين الريا�شية؛ اأدوات الرماية بالقو�س؛ اأدوات االألعاب اجلمبازبة؛ األعاب 
�شالفة  الب�شائع  وم�شتلزمات  قطع  ريا�شية(؛  )اأدوات  متويه  �شتائر  ال�شمك؛  ل�شيد  ّطوافات  للألعاب؛  قفازات  ال�شباق؛  �شيارات 
الذكر، املت�شمنة يف هذه الفئة.. وامل�شنفة بالفئة )28( مع املطالبة بحق اال�شبقية: رقم اال�شبقية:0/12, 123 019 2019 

30 تاريخ االأ�شبقية :2019/8/16م بلد االأ�شبقية :املانيا
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)�شينوت�شيم كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/09( وبتاريخ:  برقم)107863(  الطلب  قبول  مت  وقد 

ال�شيانيوريك؛  كلوريد  اأمني؛  اإيثانول  ثلثي  اأمني؛  ميثيل  مونو  اآالإيثاإنوالمني؛  اإيثيلنيلني؛  اإن-  قلويات؛  على:  العلمة  وتو�شع 

الربوبان،  اأكريلونيرتيل؛  �شيدالين(؛  )مذيب  -الربوبني  امليثيل  ايثيلني  اأبي�س(؛  متبّلر  )ُمرّكب  امللمني  كلوراإثيلني؛  ثلثي 

املنتجات الكيماوية، ت�شتخدم كمربدات؛ اأ�شيتون )خلون(؛ اإيثيِلني ُثناِئيِّ االأَِمني )اإيثيلني ديامني(؛ اال�شيتونرتيل؛ اأ�شيتانيليد؛ 

)ديثانوالمني(؛  اأمني  اأيثانول  ثنائي  )ديثيلمني(؛   اإِيِثيلِمني  ُثنائيُّ  االأثري؛   اإثيل  اإثيلي؛  كحول  االأملنيوم؛  )اأ�شيتات(  خلت 

�شباكة  لت�شهيل  كيميائية  ُم�شتح�شرات  كيميائية(؛  )ُم�شتح�شرات  ا�شطناعية  حُمليات  اأمني؛  فينيل  ثنائي  ميثيلمني؛  ثنائي 

املعادن؛ مواد حافظة للبذور؛ حُمّفزات؛ م�شحوق الكريوليت؛ ُم�شتح�شرات ترويق؛ ُم�شتح�شرات للف�شل واإزالة االإلت�شاق (اإزالة 

الغراء)؛ ُمربدات؛ موائع مكابح؛ كيمياويات ل�شناعة الدهانات؛ مواد حافظة لل�شتخدام يف �شناعة االأدوية؛ م�شادات االأك�شدة 

ال�شتخدامها يف �شناعة االأدوية؛ م�شتخل�شات ال�شاي ال�شتخدامها يف �شناعة االأدوية؛ ُم�شتح�شرات الكربون احليواين؛ االأ�شمدة 

الع�شوية؛ مواد تر�شيح ملواد كيميائية؛ االأ�شمدة الكيماوية؛ مواد حافظة كيميائية؛ ثنائي �شيانو ثنائي اميد )دي�شياندياميد(؛ 

اإ�شافات كيميائية اإىل وقود املحرك؛ موائع م�شاعدة ت�شتخدم مع مواد ال�شنفرة؛ دافعات غازية للرذاذات؛ 4-ميثيل البرييدين؛ 

اإيثيلني بوليامني؛ ُم�شتح�شرات كيميائية للتحاليل املخربية  ُم�شتح�شرات لتكييف الرتبة؛ �شتاتات بل�شتيكية؛ ملدنات؛ بويل 

بخلف امل�شتخدمة لغايات طبية اأو بيطرية؛ كيمياويات لتن�شيع االألوان لغايات �شناعية؛ كيمياويات �شناعية؛ نظائر لغايات 

�شناج  الت�شنيع؛  عملية  يف  ت�شتخدم  منظفات  �شناعية؛  لغايات  �شيرتيك  حم�س  �شناعية؛  لغايات  م�شلدة  غازات  �شناعية؛ 

الكربون لغايات �شناعية؛ غرافيت لغايات �شناعية؛ فوق اأك�شيد الهيدروجني )بريوك�شيد الهيدروجني( لغايات �شناعية؛ فينول 

لغايات �شناعية؛ اإنزميات لغايات �شناعية؛ لوا�شق لغايات �شناعية؛ �شيلكون؛ ُم�شتح�شرات كيميائية الإزالة الكربون املرت�شب 
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رذاذ  هيئة  على  كيميائية  منتجات  ال�شناعي؛  لل�شتخدام  االأك�شدة  م�شادات  هيدروكربونية(؛  )مادة  البنتان  املحركات؛  يف 

اأو نواق�س املواد املعدنية وغري املعدنية امل�شتخدمة للأغرا�س ال�شناعية؛ ُم�شتح�شرات كيميائية ُت�شتخدم  للك�شف عن عيوب 

يف الت�شوير اأفلم ح�ّشا�شة وغري معر�شة؛ اإ�شافات كيميائية اإىل مبيدات الفطريات؛ اإ�شافات كيميائية لل�شباغة؛ ُم�شتح�شرات 

كيميائية  مقويات  للمطاط؛  حافظة  مواد  نباتية؛  اأ�شمدة  للنباتات؛  النادرة  العنا�شر  من  ُم�شتح�شرات  النباتات؛  منو  لتنظيم 

للمطاط؛ اإن-البوتان؛ ُم�شتح�شرات لتنقية الغاز؛ �شيليكوفلوريد البوتا�شيوم؛ اأك�شيد الباريوم؛ اأ�شمدة نيرتوجينية؛ كيمياويات 

لتنقية املاء؛ اإ�شافات منظفة للبنزين؛ اإ�شافات كيميائية لوقود ال�شيارات؛ كيماويات منقية للزيوت؛ كيماويات لف�شل الزيوت؛ 

من�ّشطة؛ طحالب بحرية )�شماد(؛ ثاين  للزيت؛ خث )�شماد(؛ كربونات  اإ�شافات كيميائية  �شكل معجون(؛  زيتي )على  ِملط 

اأك�شيد الكربيت ال�شائل؛ �شوائل اإطفاء؛ كيماويات لتهوية اخلر�شانة؛ االأ�شمدة املُركبة؛ ُم�شتح�شرات لق�شر القما�س؛ مركبات 

كيميائية  حُمفّزات  الزجاج؛  تلطخ  من  للوقاية  ُم�شتح�شرات  حلام؛  كيماويات  للحام؛  ت�شتخدم  واقية  غازات  النريان؛  اإخماد 

حيوية؛ اأ�شباه قلويات؛ تولوين؛ األفا نفتيلمني؛ الفورماميد )اأميد امليثان(؛ مغاط�س غلفنة؛ ال�شابونني )ال�شابونني(؛ كيماويات 

لدباغة اجللود؛ اأملح )ُم�شتح�شرات كيميائية(؛ هدروك�شيلمني هيدروكلوريد )هيدروكلوريد هيدروك�شيل اأمني(؛ جل ال�شليكا 

ُم�شتح�شرات  القلوية؛  الرتبة  فلزات  الكربيتيك؛  حم�س  ثيوريا؛  الكربيت؛  كربيتيدات؛  اجلوانيدين؛  نرتات  ال�شليكا(؛  )ُهلم 

�شليلوز؛  الفورف�ورال(؛  اأو بيطرية(؛ �شكرين؛ فورفورال )األديهيد  امل�شتخدمة لغايات طبية  كيميائية لغايات علمية )بخلف 

الن�شيج؛ كيماويات مانعة للإ�شطباغ  الن�شيج؛ مادة غروية ت�شتخدم يف �شناعة  املاء يف  لنفاذ  الورق؛ كيماويات مانعة  عجينة 

اأ�شيتاميد؛  ال�شمغ؛ 2-فينيل  ُم�شتح�شرات الإزالة  اأ�شمدة؛  البويل بروبلني؛  �شليكون بلوري؛  التبقع ت�شتخدم على االأقم�شة؛  اأو 

ذات  كيميائية  عوامل  اأولية(؛  )مادة  بروتني  ُمقطر؛  ماء  الفلور�شبار؛  مركبات  البنزويك؛  حم�س  البنزين؛  م�شتقات  اأنيلني؛ 

فاعلية �شطحية؛ كحول؛ كيتونات؛ اإ�شرتات؛ اأحما�س؛ خلت )اأ�شيتات( )كيماويات(؛ اأثريات؛ األدهايدات؛ ُم�شتح�شرات لتلدين 

املعادن؛ اأملح الكال�شيوم؛ طني احلفر؛ اإ�شافات كيميائية اإىل طني احلفر؛ ُم�شتح�شرات قولبة لل�شباكة؛ مقاوم للتجمد؛ مانعات 

تكون ق�شور؛ ُم�شتح�شرات م�شادة للنار؛ ُم�شتح�شرات كيميائية ملنع العفن؛ كيماويات مقاومة للحريق؛ كيماويات زراعية عدا 

مبيدات الفطريات؛ واحل�شائ�س؛ واحل�شرات، والطفيليات؛ كيماويات ب�شتانية عدا مبيدات الفطريات، واحل�شائ�س، واحل�شرات، 

والطفيليات؛ كيماويات للغابات عدا مبيدات الفطريات، واحل�شائ�س، واحل�شرات، والطفيليات؛ ُم�شتح�شرات جلعل اال�شمنت مانع 

لت�شرب املاء عدا الدهانات؛ ُم�شتح�شرات كيميائية ل�شناعة املينا عدا االأ�شباغ؛ كوا�شف كيميائية )بخلف امل�شتخدمة لغايات 

اأو بيطرية(؛ اللكتوز ل�شناعة املواد الغذائية؛  اأو بيطرية (؛ ُم�شتح�شرات حيوية )بخلف امل�شتخدمة لغايات طبية  طبية 

كيميائية  مواد  الغذائية؛  املواد  ل�شناعة  بروتينات  الغذائية؛  املواد  ل�شناعة  اجللوكوز  الغذائية؛  املواد  ل�شناعة  اللي�شيثني 

حلفظ املواد الغذائية.. وامل�شنفة بالفئة )1(
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)�شينوت�شيم كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/09( وبتاريخ:  برقم)107876(  الطلب  قبول  مت  وقد 

ال�شيانيوريك؛  كلوريد  اأمني؛  اإيثانول  ثلثي  اأمني؛  ميثيل  مونو  اآالإيثاإنوالمني؛  اإيثيلنيلني؛  اإن-  قلويات؛  على:  العلمة  وتو�شع 

الربوبان،  اأكريلونيرتيل؛  �شيدالين(؛  )مذيب  -الربوبني  امليثيل  ايثيلني  اأبي�س(؛  متبّلر  )ُمرّكب  امللمني  كلوراإثيلني؛  ثلثي 

املنتجات الكيماوية، ت�شتخدم كمربدات؛ اأ�شيتون )خلون(؛ اإيثيِلني ُثناِئيِّ االأَِمني )اإيثيلني ديامني(؛ اال�شيتونرتيل؛ اأ�شيتانيليد؛ 

)ديثانوالمني(؛  اأمني  اأيثانول  ثنائي  )ديثيلمني(؛   اإِيِثيلِمني  ُثنائيُّ  االأثري؛   اإثيل  اإثيلي؛  كحول  االأملنيوم؛  )اأ�شيتات(  خلت 

�شباكة  لت�شهيل  كيميائية  ُم�شتح�شرات  كيميائية(؛  )ُم�شتح�شرات  ا�شطناعية  حُمليات  اأمني؛  فينيل  ثنائي  ميثيلمني؛  ثنائي 

املعادن؛ مواد حافظة للبذور؛ حُمّفزات؛ م�شحوق الكريوليت؛ ُم�شتح�شرات ترويق؛ ُم�شتح�شرات للف�شل واإزالة االإلت�شاق (اإزالة 

الغراء)؛ ُمربدات؛ موائع مكابح؛ كيمياويات ل�شناعة الدهانات؛ مواد حافظة لل�شتخدام يف �شناعة االأدوية؛ م�شادات االأك�شدة 

ال�شتخدامها يف �شناعة االأدوية؛ م�شتخل�شات ال�شاي ال�شتخدامها يف �شناعة االأدوية؛ ُم�شتح�شرات الكربون احليواين؛ االأ�شمدة 

الع�شوية؛ مواد تر�شيح ملواد كيميائية؛ االأ�شمدة الكيماوية؛ مواد حافظة كيميائية؛ ثنائي �شيانو ثنائي اميد )دي�شياندياميد(؛ 

اإ�شافات كيميائية اإىل وقود املحرك؛ موائع م�شاعدة ت�شتخدم مع مواد ال�شنفرة؛ دافعات غازية للرذاذات؛ 4-ميثيل البرييدين؛ 

اإيثيلني بوليامني؛ ُم�شتح�شرات كيميائية للتحاليل املخربية  ُم�شتح�شرات لتكييف الرتبة؛ �شتاتات بل�شتيكية؛ ملدنات؛ بويل 

بخلف امل�شتخدمة لغايات طبية اأو بيطرية؛ كيمياويات لتن�شيع االألوان لغايات �شناعية؛ كيمياويات �شناعية؛ نظائر لغايات 

�شناج  الت�شنيع؛  عملية  يف  ت�شتخدم  منظفات  �شناعية؛  لغايات  �شيرتيك  حم�س  �شناعية؛  لغايات  م�شلدة  غازات  �شناعية؛ 

الكربون لغايات �شناعية؛ غرافيت لغايات �شناعية؛ فوق اأك�شيد الهيدروجني )بريوك�شيد الهيدروجني( لغايات �شناعية؛ فينول 

لغايات �شناعية؛ اإنزميات لغايات �شناعية؛ لوا�شق لغايات �شناعية؛ �شيلكون؛ ُم�شتح�شرات كيميائية الإزالة الكربون املرت�شب 
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رذاذ  هيئة  على  كيميائية  منتجات  ال�شناعي؛  لل�شتخدام  االأك�شدة  م�شادات  هيدروكربونية(؛  )مادة  البنتان  املحركات؛  يف 

اأو نواق�س املواد املعدنية وغري املعدنية امل�شتخدمة للأغرا�س ال�شناعية؛ ُم�شتح�شرات كيميائية ُت�شتخدم  للك�شف عن عيوب 

يف الت�شوير اأفلم ح�ّشا�شة وغري معر�شة؛ اإ�شافات كيميائية اإىل مبيدات الفطريات؛ اإ�شافات كيميائية لل�شباغة؛ ُم�شتح�شرات 

كيميائية  مقويات  للمطاط؛  حافظة  مواد  نباتية؛  اأ�شمدة  للنباتات؛  النادرة  العنا�شر  من  ُم�شتح�شرات  النباتات؛  منو  لتنظيم 

للمطاط؛ اإن-البوتان؛ ُم�شتح�شرات لتنقية الغاز؛ �شيليكوفلوريد البوتا�شيوم؛ اأك�شيد الباريوم؛ اأ�شمدة نيرتوجينية؛ كيمياويات 

لتنقية املاء؛ اإ�شافات منظفة للبنزين؛ اإ�شافات كيميائية لوقود ال�شيارات؛ كيماويات منقية للزيوت؛ كيماويات لف�شل الزيوت؛ 

من�ّشطة؛ طحالب بحرية )�شماد(؛ ثاين  للزيت؛ خث )�شماد(؛ كربونات  اإ�شافات كيميائية  �شكل معجون(؛  زيتي )على  ِملط 

اأك�شيد الكربيت ال�شائل؛ �شوائل اإطفاء؛ كيماويات لتهوية اخلر�شانة؛ االأ�شمدة املُركبة؛ ُم�شتح�شرات لق�شر القما�س؛ مركبات 

كيميائية  حُمفّزات  الزجاج؛  تلطخ  من  للوقاية  ُم�شتح�شرات  حلام؛  كيماويات  للحام؛  ت�شتخدم  واقية  غازات  النريان؛  اإخماد 

حيوية؛ اأ�شباه قلويات؛ تولوين؛ األفا نفتيلمني؛ الفورماميد )اأميد امليثان(؛ مغاط�س غلفنة؛ ال�شابونني )ال�شابونني(؛ كيماويات 

لدباغة اجللود؛ اأملح )ُم�شتح�شرات كيميائية(؛ هدروك�شيلمني هيدروكلوريد )هيدروكلوريد هيدروك�شيل اأمني(؛ جل ال�شليكا 

ُم�شتح�شرات  القلوية؛  الرتبة  فلزات  الكربيتيك؛  حم�س  ثيوريا؛  الكربيت؛  كربيتيدات؛  اجلوانيدين؛  نرتات  ال�شليكا(؛  )ُهلم 

�شليلوز؛  الفورف�ورال(؛  اأو بيطرية(؛ �شكرين؛ فورفورال )األديهيد  امل�شتخدمة لغايات طبية  كيميائية لغايات علمية )بخلف 

الن�شيج؛ كيماويات مانعة للإ�شطباغ  الن�شيج؛ مادة غروية ت�شتخدم يف �شناعة  املاء يف  لنفاذ  الورق؛ كيماويات مانعة  عجينة 

اأ�شيتاميد؛  ال�شمغ؛ 2-فينيل  ُم�شتح�شرات الإزالة  اأ�شمدة؛  البويل بروبلني؛  �شليكون بلوري؛  التبقع ت�شتخدم على االأقم�شة؛  اأو 

ذات  كيميائية  عوامل  اأولية(؛  )مادة  بروتني  ُمقطر؛  ماء  الفلور�شبار؛  مركبات  البنزويك؛  حم�س  البنزين؛  م�شتقات  اأنيلني؛ 

فاعلية �شطحية؛ كحول؛ كيتونات؛ اإ�شرتات؛ اأحما�س؛ خلت )اأ�شيتات( )كيماويات(؛ اأثريات؛ األدهايدات؛ ُم�شتح�شرات لتلدين 

املعادن؛ اأملح الكال�شيوم؛ طني احلفر؛ اإ�شافات كيميائية اإىل طني احلفر؛ ُم�شتح�شرات قولبة لل�شباكة؛ مقاوم للتجمد؛ مانعات 

تكون ق�شور؛ ُم�شتح�شرات م�شادة للنار؛ ُم�شتح�شرات كيميائية ملنع العفن؛ كيماويات مقاومة للحريق؛ كيماويات زراعية عدا 

مبيدات الفطريات؛ واحل�شائ�س؛ واحل�شرات، والطفيليات؛ كيماويات ب�شتانية عدا مبيدات الفطريات، واحل�شائ�س، واحل�شرات، 

والطفيليات؛ كيماويات للغابات عدا مبيدات الفطريات، واحل�شائ�س، واحل�شرات، والطفيليات؛ ُم�شتح�شرات جلعل اال�شمنت مانع 

لت�شرب املاء عدا الدهانات؛ ُم�شتح�شرات كيميائية ل�شناعة املينا عدا االأ�شباغ؛ كوا�شف كيميائية )بخلف امل�شتخدمة لغايات 

اأو بيطرية(؛ اللكتوز ل�شناعة املواد الغذائية؛  اأو بيطرية (؛ ُم�شتح�شرات حيوية )بخلف امل�شتخدمة لغايات طبية  طبية 

كيميائية  مواد  الغذائية؛  املواد  ل�شناعة  بروتينات  الغذائية؛  املواد  ل�شناعة  اجللوكوز  الغذائية؛  املواد  ل�شناعة  اللي�شيثني 

حلفظ املواد الغذائية.. وامل�شنفة بالفئة )1(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107876(
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)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/20( وبتاريخ:  برقم)107905(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وف�شائية؛ مركبات  البحري؛ مركبات جوية  اأو  اأو اجلوي  الربي  للنقل  اأجهزة  النقل؛  وو�شائل  العلمة على: مركبات  وتو�شع 

ذلك  يف  )مبا  ريا�شية  مركبات  حافلت،  عربات،  ذلك  يف  مبا  مركبات،  للمركبات؛  وجتهيزات  اأجزاء  بحرية؛  مركبات  برية؛ 

ذلك،  يف  مبا  واأج��زاء  التفريغ  املمهدة/�شاحنات  غري  الطرق  مركبات  اأولية،  حمركات  �شاحنات،  حافلت،  اجلولف(،  عربات 

مقايي�س  املكابح،  وجتهيزات  املركبات،  هياكل  لت�شم  االأخ��رى،  بالفئات  تتعلق  ال  العنا�شر  بتلك  خا�شة  واإك�ش�شوارات  مكونات 

وملحقات  ومكونات  اأجزاء  كهربية؛  حمركات  مكائن،  )كلت�شات(،  قاب�شات  ال�شدمات،  واقيات  املقطورات،  جر  و�شلت  املكابح، 

ملركبات برية، تتمثل يف حمركات وحمركات كهربية وتوربينات، حمركات اإقلع حركة، حمركات االحرتاق الداخلي، اأجهزة 

احلركة،  نقل  اأعمدة  الربية،  للمركبات  احلركة  نقل  الرتو�س/مكونات  �شناديق  الداخلي؛  االحرتاق  ملحركات  احلركة  اإطلق 

للمركبات  التحريك،  اأعمدة  الربية،  للمركبات  التدوير،  م�شننات  الربية،  للمركبات  تفا�شلية،  م�شننات  الربية،  للمركبات 

للمركبات  امل�شننات،  �شرعة  نقل  اأذرع  الربية،  للمركبات  ال�شرعة  تغيري  م�شننات  الربية،  للمركبات  القيادة  عجلت  الربية، 

ونقل  االآالت  اإق��ران  مكونات  الربية،  للمركبات  وقارنات  الربية  للمركبات  حركة  اأعمدة  الربية،  للمركبات  حماور  الربية؛ 

اأنظمة املقود االآيل للمركبات الربية،  اليدوية واالآلية، للمركبات الربية،  القيادة  اأجهزة توجيه  احلركة للمركبات الربية، 

اأنظمة توجيه هيدرولية للمركبات الربية، وكذلك اأجزاء مكونات لتلك العنا�شر؛ اأجزاء، م�شتملة على مكونات وملحقات لتلك 

العنا�شر التي ال تتعلق بالفئات االأخرى، لت�شم م�شخات الهواء، اأجهزة مانعة للوهج، اأجهزة �شد ال�شرقة واأجهزة اإنذار، اأقفال 

عجلة القيادة، اأقفال اأمان ملنع حركة املركبة، و�شلت املقطورات، عمود ت�شغيل خارجي، نواب�س، خممدات ال�شدمات، مراوح، 

�شيور املراوح، منظمات املن�شوب، حمامل، و�شلت كروية؛ عجلت، اأجزاء، مبا يف ذلك مكونات وملحقات لتلك العنا�شر التي ال 

وخزانات  خزانات  املحرك،  مثبتات  للعجلت،  اتزان  موازين  العجلت،  اأطر  العجلت،  حمامل  لت�شم،  االأخرى،  بالفئات  تتعلق 
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اأمامية للم�شعات، خزانات الوقود،  الوقود، خممدات �شوت املحرك، اأغطية واقية، حواجز م�شبكة للم�شعات، حواجز م�شبكة 

اأجزاء، م�شتملة على مكونات وملحقات للمركبات، تتمثل يف عاك�شات، موؤ�شرات االجتاه، فتحات ال�شقف، فر�س التنجيد، مقاب�س 

للأبواب، اأغطية، اأبواق، حماور، اأغطية املحاور، دوائر هيدرولية، اإطارات، اأجهزة منع انزالق االأطر، واقيات الوحل، مكابح، 

ال�شدمات، واقيات  املكابح، واقيات  املكابح وبطانات  لبادات  املكابح،  انغلق  اأنظمة منع  امل�شغوط،  الهواء  مكابح �شريفو ومكابح 

الوحل/م�شدات، كبائن، اآليات حتكم يف ميل الكابينة، اأجهزة اإنذار بالرجوع اإىل اخللف، اأجزاء، مبا يف ذلك مكونات وملحقات 

للمركبات عبارة عن مفاتيح حتكم ميكانيكية، م�شاند الراأ�س للمقاعد، م�شاند الذراع، اأبواب، مقاعد، مقاعد اأمان، درابزين اأمان 

اأجهزة  للمقاعد،  اأحزمة  الراأ�س،  مل�شاند  اأغطية  للمقاعد،  اأغطية  للمقاعد،  طاوالت  للأطفال،  اأمان  مقاعد  مقاعد،  �شخ�شي، 

للوقاية من اال�شطدام، اأنظمة م�شاعدة لوقوف العربات، اأ�شقف انزالقية، اأ�شقف العربات، اأعمدة توجيه احلركة للمركبات، 

عجلت املقود، و�شلت عامة للتوجيه، اأعمدة مقاومة االنقلب )املوازنة(، اآليات تعليق للمركبات؛ اأجزاء، مبا يف ذلك مكونات 

وملحقات للمركبات عبارة عن دعامات، نواب�س ورقية، نواب�س ملفوفة، نواب�س هوائية ملكونات تعليق املركبة لتدعيم مقاعد 

ال�شائق والكابينة، جتهيزات تعليق املركبات، ق�شبان ال�شد، ق�شبان القطر، نوافذ، اآليات اإنزال ورفع النوافذ، نوافذ اآلية، نوافذ 

اأمامية )من زجاج قليل العر�شة للك�شر(، ما�شحات النافذة االأمامية وامل�شباح االأمامي، اأنظمة اإزالة ال�شقيع للنوافذ االأمامية، 

�شفرات م�شح النوافذ، �شتائر نوافذ املركبات، مرايا قيادة، مرايا )للروؤية اخللفية(، اأغطية اخلزان، اأجزاء ومكونات وملحقات 

احلقائب،  حاملت  احلقائب،  �شبكات  للمركبات،  للحقائب  اأربطة  االإ�شافية،  االأمامية  للم�شابيح  اأغطية  يف  تتمثل  للمركبات 

األواح التزلج،  اأجزاء ومكونات وملحقات للمركبات تتمثل يف حوامل  حوامل قطع غيار العجلت، حوامل الدراجات الهوائية، 

حوامل القوارب، واقيات الوحل، �شل�شل للأطر لل�شري على اجلليد، �شبكات للحيوانات االأليفة، م�شدات، �شبكات للتخزين، رفوف 

األواح ك�شوة اأبواب املركبات، اأجهزة  بال�شقف ورفوف حمل اأدوات التزلج، �شناديق تخزين، �شناديق حفظ، حجريات تخزين، 

تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط للمركبات، اأغطية جانبية وخلفية الأ�شفل العربة، و�شادات اأمان، حقائب الهواء، علب 

اأغطية  اإ�شافية،  ال�شم�س، حوامل عجلت  اأ�شعة  اأدوات خم�ش�شة حلاالت تعطل املركبات، حوامل للمرايا، �شتائر الوقاية من 

البخارية،  املركبات  يف  للرتكيب  حماية  اأربطة  اأنظمة  نقالة؛  هواتف  تركيب  معدات  للمركبات،  مناف�س  االإ�شافية،  العجلت 

تتمثل يف م�شدات اأحزمة االأمان، اأكيا�س الهواء وم�شت�شعرات؛ اإطارات، اإطارات الهواء امل�شغوط؛ رقعات ال�شقة مطاطية الإ�شلح 

االأنابيب الداخلية؛ عربات االأطفال؛ اأغطية لعربات االأطفال؛ كرا�شي بعجلت للمعاقني؛ مقاعد للر�شع واالأطفال للمركبات؛ 

اأجزاء  وكذلك  للقوارب  وجتهيزات  القيادة  عجلت  االآيل،  املقود  التوازن،  ري�س  د�شر،  دفاعة  توجيه،  دفات  هوائية؛  دراجات 

تاريخ   UK00003698108:اال�شبقية رقم  اال�شبقية:  بحق  املطالبة  مع   )12( بالفئة  وامل�شنفة  العنا�شر..  لتلك  مكونة 

االأ�شبقية :2021/9/21م بلد االأ�شبقية :اململكة املتحدة

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107905(



207

)فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/20( وبتاريخ:  برقم)107907(  الطلب  قبول  مت  وقد 

دوات العلمية والبحثية واخلا�شة باملختربات وامللحية وامل�شاحية والت�شوير الفوتوغرايف  جهزة واالأ وتو�شع العلمة على: االأ

�شارة واملراقبة واملحاكاة واالختبار،  دوات املرئية وامل�شموعة والب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ جهزة واالأ وال�شينمائي واالأ

نقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف توزيع اأو ا�شتخدام  والفح�س واملحاكاة واالإ

الكهرباء؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ اأو معاجلة ال�شوت، ال�شور اأو البيانات مبا يف ذلك، اأجهزة ال�شلكية، �شا�شات 

فيديو، م�شغلت ال�شرائط، مكربات ال�شوت، م�شخمات اإ�شارة، معدات ات�شاالت، جتهيزات الهواتف بالعربات، م�شغلت االأقرا�س 

اال�شتغاثة،  لنداء  طرفيات  االت�شاالت(،  و�شائل  خلل  من  املعلومات  وا�شتقبال  )اإر�شال  بعد  عن  ات�شال  طرفيات  امل�شغوطة، 

طرفيات ملحة ورادار، اأجهزة حتديد موقع عاملي GPS، اأنظمة التحكم يف حركة املرور، وحدات حتكم ات�شال عن بعد؛ نظام 

مراقبة حركة النقل، اأجهزة حتديد موقع، طرفيات خا�شة ببوابات املرور االإلكرتونية للمرور، �شندوق اأ�شود )جهاز مراقبة 

�شوفتوير  للتحميل،  وقابلة  م�شجلة  و�شائط  طبلونية؛  كمبيوتر  واأجهزة  اآلية  كمبيوتر  اأجهزة  احل��وادث(،  بيانات  وت�شجيل 

جهزة التي تعمل  برجميات كومبيوتر، و�شائط الت�شجيل اأو التخزين الرقمية اأو التناظرية الفارغة؛ األعاب الفيديو؛ اآليات للأ

اأقنعة  بقطع النقد؛ اآالت ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة؛ اأجهزة كمبيوتر واأجهزة خارجية خا�شة بالكمبيوتر؛ بزات الغو�س، 

لل�شباحة  تنف�س  اأجهزة  للغوا�شني،  قفازات  وال�شباحني،  بالغوا�شني  خا�شة  اأنفية  ملقط  للغوا�شني،  اأذن  �شدادات  الغوا�شني، 

حتت املاء؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق؛ مغناطي�شات، مغناطيتات واأدوات اإزالة املغنطة؛ اأجهزة ملحة وتوجيه وتتبع وا�شتهداف 

اأجهزة  اإ�شارة؛  واإر�شال  وحماية  وتاأمني  اأمان  اأجهزة  م�شجل؛  حمتوى  ب�شرية؛  وم�شححات  ب�شرية،  اأجهزة  خرائط؛  ور�شم 

واإلكرتونية، متمثلة يف بطاريات كهربية،  واأدوات كهربية  اأجهزة  الكهرباء؛  با�شتخدام  للمعاجلة  باملختربات  علمية ومتعلقة 
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اأجهزة �شحن، اأدوات اختبار البطاريات، تركيبات كهربية، مراكمات كهربية، مو�شلت كهربية، بو�شلت كهربية، قاطعات دارة 

كهربية )مفاتيح قطع الدارة(، مبدالت التيار الكهربي، مكثفات كهربية، جتمعيات اأ�شلك كهربية، مكثفات، مرحلت، مرحلت 

كهربية،  م�شاهر  �شناديق  املحور،  م�شرتكة  كابلت  كهربية،  كابلت  كهربية،  ملم�شات  م�شاهر،  كهربية،  مفاتيح  اإلكرتونية، 

جما�س كهربية، ماآخذ كهربية، والعات كهربية، دارات مطبوعة كهربية، دوائر متكاملة؛ اأثقال ر�شا�شية للإ�شارات الكهربية 

االأمامي؛  امل�شباح  اإلكرتونية الأ�شواء  اأجهزة �شبط  الكابلت؛ حموالت؛  والب�شرية؛ و�شلت كابلت، بكرات لف  واالإلكرتونية 

م�شت�شعرات، اأجهزة ر�شد، مفاتيح غلق وفتح/�شناديق مفاتيح الكهرباء، خليا �شم�شية واألواح �شم�شية الإنتاج الكهرباء؛ اأجهزة 

حتليل للمركبات البخارية، متمثلة يف حتليل غاز العادم، حتليل ج�شيم اأ�شود الكربون )ال�شناج(، حتليل وظيفة املكابح، اأدوات 

ت�شخي�شية ومعدات للمحاكاة، اأدوات اختبار املحرك، اأجهزة اختبار بور�س العمل؛ اأجهزة اإمداد بتيار كهربي، مر�شحات كهربية، 

مكونات �شبه مو�شل، مكونات اإلكرتونية �شوئية؛ اأجهزة اختبار؛ معدات حتذير يف حاالت الطوارئ بالطرق ال�شريعة؛ مثلثات 

هوائيات؛  الت�شوي�س،  مانعات  اأمان؛  �شبكات  احلركة؛  وبدء  ت�شغيل  كابلت  ممتدة؛  تو�شيل  كابلت  االإن��ذار؛  م�شابيح  حتذير؛ 

مقايي�س، اأدوات واأجهزة قيا�س، مبا يف ذلك للوقود، �شغط الزيت، �شغط االإطار، الهواء امل�شغوط، درجات احلرارة، قوة التيار 

الكهربي، ال�شرعة وعدادات دورات املحرك؛ اأجهزة ت�شجيل امل�شافات املقطوعة، عدادات امل�شافات، تاكومرتات )اأجهزة قيا�س 

�شرعة زاوّية(؛ منظمات الفولتية، مقايي�س الفولتية؛ اأجهزة ت�شجيل الزمن، موؤ�شرات دفات توجيه ال�شفن، األواح حتكم وواجهات 

اأدوات  املكابح،  اختبار  اأدوات  القوة(،  قيا�س  )اأجهزة  دينامومرتات  اإ�شارة؛  م�شابيح  ثرمو�شتات،  العمق،  قيا�س  م�شابر  حتكم، 

واأجهزة كهربية وميكانيكية للتحكم باملركبات، املكائن/املحركات واالآالت واختبارها )مبا يف ذلك املحركات واآالت الت�شييد(؛ 

ال�شرقة، مبا يف ذلك وحدات  اإلكرتونية �شد وقوع  اإنذار  اأجهزة  ال�شرقة،  اإنذار �شد وقوع  اأجهزة  اأوتوماتيكية،  اإنذار  وحدات 

اإيقاف حركة املركبات؛ اأنظمة اإلكرتونية للم�شاعدة يف وقوف املركبات؛ عواك�س اإنذار؛ �شا�شات مراقبة اإلكرتونية لبيان حالة 

املكائن واملحركات؛ اأجهزة حتكم اإلكرتونية لتكنولوجيا االإنتاج وحمركات ال�شريفو، وحدات حتكم قابلة للربجمة؛ اأدوات قيا�س 

�شريطية؛ ثريمومرتات؛ بو�شلت اجتاه؛ ملب�س ولبا�س القدم للوقاية من احلوادث، ملب�س خم�ش�شة اال�شتخدام، مثل معدات 

ثنائية  جماهر  ذلك  يف  مبا  ب�شرية،  واأدوات  اأجهزة  واقية؛  واأقنعة  للعيون  اأغطية  للعمال،  للوجه  واقي  غطاء  احلياة،  اإنقاذ 

اأ�شعة ال�شم�س، اأطر  العيون، نظارات مكربة، نظارات العيون، نظارات ال�شم�س، عد�شات للم�شابيح، عد�شات ب�شرية للوقاية من 

نظارات العيون؛ علب لنظارات ال�شم�س؛ علب للنظارات؛ اأ�شرطة لنظارات ال�شم�س؛ اأ�شرطة للنظارات؛ �شناديق تخزين لو�شائط 

النقال؛  للهاتف  اللوحي؛ علب  للكمبيوتر  الكمبيوتر؛ علب  اللبتوب؛ علب الأجهزة  الفئة 9؛ علب الأجهزة  الت�شجيل واردة يف 

االأ�شبقية  تاريخ  اال�شبقية:018563573  رقم  اال�شبقية:  بحق  املطالبة  مع   )9( بالفئة  وامل�شنفة  النقال..  للهاتف  اأ�شرطة 

:2021/10/25م بلد االأ�شبقية :االحتاد االأوربي

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107907(
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)ييتي كولرز، ال ال �شي(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/20( وبتاريخ:  برقم)108013(  الطلب  قبول  مت  وقد 

قهوة؛  اأق��داح  اأق��داح؛  اأك��واب؛  مقب�س،  بل  اأك��واب  وهي،  �شرب،  كوؤو�س  م�شروبات؛  اأواين  �شرب؛  اأواين  على:  العلمة  وتو�شع 

قوارير  اأباريق؛؛  للريا�شة؛  �شرب  قوارير  �شغرية؛  اأباريق  كوكتيل؛  كوؤو�س  ال�شاي؛  واأقداح  اأكواب  للقهوة،  اأكواب  قهوة؛  اأكواب 

خوائية؛ اأغطية اأكواب؛ اأكواب ذات جدار مزدوج؛ اأكواب �شرب؛ اأوعية �شرب؛ اأكواب بل مقب�س لل�شتخدام ككوؤو�س لل�شرب؛ 

اأنابيب لل�شرب؛ اأكواب �شرب للر�شع واالأطفال؛ قوارير، تباع فارغة؛ قوارير ريا�شية تباع فارغة؛  اأقداح �شفر؛ اأقداح عازلة؛ 

قوارير مياه قابلة الإعادة اال�شتخدام تباع فارغة؛ قوارير مياه قابلة الإعادة اال�شتخدام م�شنوعة من الفوالذ املقاوم لل�شداأ 

جدار  ذات  اأكواب  ا�شتخدامها؛  يعاد  التي  املياه  لقوارير  �شرب  �شنابري  مع  اأغطية  اأغطيتها؛  مع  ُتباع  �شرب  اأكواب  فارغة؛  ُتباع 

مزدوج واأغطيتها واأنابيبها؛ اأكواب ذات جدار مزدوج واأغطيتها؛ قوارير مياه تباع فارغة؛ اأوعية عازلة للحرارة؛ اأنابيب �شرب؛ 

للر�شع  اأكواب  ولوازمها، وهي،  واأجزائها  للر�شع واالأطفال  �شرب  اأكواب  �شرب �شغرية  اأكواب  اأوعية م�شروبات حممولة؛  حامل 

واالأطفال تباع كوحدة مع �شمامات واأغطية؛ اأكواب �شرب للر�شع واأجزائها ولوازمها، وهي �شمامات واأغطية مباعة كوحدة؛ 

اأنابيب �شرب  اأغطية غري معزولة؛  اأكواب �شرب للأطفال مباعة كوحدة ذات  واأجزائها ولوازمها، وهي،  اأكواب �شرب للأطفال 

ا الأواين امل�شروبات؛ اأوعية خوائية للأطعمة وامل�شروبات ال�شاخنة اأو الباردة؛ اأواين  للر�شع واالأطفال؛ مقاب�س مهياأة خ�شي�شً

اأغلفة  حوامل  للقوارير؛  عازلة  اأغلفة  حوامل  احلرارة؛  بدرجة  االحتفاظ  اأوعية  معزولة؛  م�شروبات  اأواين  معزولة؛  �شرب 

عازلة لعلب امل�شروبات؛ اأغطية عازلة للحرارة للعلب للحفاظ على املحتويات باردة اأو �شاخنة؛ حوامل اأغلفة عازلة للجرار اأو 

القوارير اأو العلب؛ حوامل اأغلفة عازلة م�شنوعة من الفوالذ املقاوم لل�شداأ للجرار اأو القوارير اأو العلب؛ حوامل اأغلفة عازلة 

الأكواب امل�شروبات؛ حوامل اأ�شربة فوالذية مقاومة لل�شداأ؛ حوامل علب وقوارير فوالذية مقاومة لل�شداأ؛ فتاحات قوارير، غري 
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باردة  حافظات  وامل�شروبات؛  االأطعمة  لتربيد  باردة  حافظات  قوارير؛  فتاحات  كهربائية؛  غري  زجاجات،  فتاحات  كهربائية؛ 

م�شتخدمة للحفاظ على االأطعمة واالأ�شربة بارًدا؛ اأطباق تغذية احليوانات االأليفة؛ اأوعية تغذية للحيوانات االأليفة؛ اأطباق 

عميقة  اأطباق  االأليفة؛  للحيوانات  عميقة  ماء  اأطباق  االأليفة؛  للحيوانات  اأطباق  االأليفة؛  للحيوانات  عميقة  و�شرب  تغذية 

للحيوانات االأليفة؛ اأطباق �شرب للحيوانات االأليفة؛ �شطول بل�شتيكية؛ دالء �شطف؛ دالء )�شطول(؛ دالء ثلج؛ �شطول �شطف؛ 

ا للتثبيت على الدالء حلمل االأدوات واالأجهزة االأخرى؛ اأغطية جُمهزة للدالء  دالء؛ اأدوات منظم دالء، وهي، منظم ُمعد خ�شي�شً

اأكيا�س تربيد حممولة غري كهربائية؛  اأو ال�شطول؛ �شناديق تربيد حممولة غري كهربائية؛ مربدات حممولة غري كهربائية؛ 

حقائب ظهر مربدة حممولة غري كهربائية؛ اأوعية معزولة للأغذية اأو امل�شروبات؛ اأوعية عازلة للحرارة للم�شروبات؛ اأوعية 

عازلة للأغذية اأو امل�شروبات لل�شتخدام املنزيل؛ اأوعية عازلة للحرارة للأغذية اأو امل�شروبات؛ �شناديق وجبات عازلة؛ اأكيا�س 

وجبات عازلة؛ دالء ثلج؛ اأكيا�س عازلة حرارية للأغذية اأو امل�شروبات؛ اأكيا�س عازلة للأغذية اأو امل�شروبات لل�شتخدام املنزيل؛ 

�شناديق ثلج حممولة للأغذية وامل�شروبات؛ اأوعية عازلة للحرارة لل�شتخدام املنزيل؛ اأوعية للثلج؛ مربدات م�شروبات حممولة 

غري كهربائية؛ �شناديق تربيد حممولة، غري كهربائية؛ اأوعية عازلة حرارًيا للأغذية؛ ناقلت عازلة للأغذية وامل�شروبات؛ 

مربدات مياه حممولة غري كهربائية؛ موزعات مياه عازلة؛ �شناديق للوجبات اخلفيفة؛ اأكيا�س وجبات لي�شت ورقية؛ �شناديق 

بل�شتيكية  تخزين  اأوعية  الغداء؛  )دالء(  حاملت  للأغذية؛  منزلية  اأوعية  املنزيل؛  لل�شتخدام  العامة  للأغرا�س  تخزين 

لل�شتخدام املنزيل؛ اأوعية ال�شتخدامات املطبخ؛ اأوعية املطبخ؛ اأوعية بل�شتيكية حممولة لتخزين ال�شلع املنزلية وحاجيات 

املطبخ؛ اأوعية منزلية حممولة جلميع االأغرا�س؛ اأوعية لل�شتخدام املنزيل؛ اأوعية غري معيارية لل�شتخدام يف النقل والتخزين 

لل�شتخدام املنزيل؛ اأوعية تخزين بل�شتيكية لل�شتخدام املنزيل؛ اأوعية مطبخ غري كهربائية غري م�شنوعة من معادن نفي�شة؛ 

�شب  �شنابري  حممولة؛  م�شروبات  موزعات  للم�شارف؛  ت�شريف  �شدادات  للأغذية؛  للإغلق  قابلة  معدنية  غري  منزلية  اأوعية 

املنزلية؛  للأغرا�س  �شلل  املنزلية؛  للأغرا�س  معدنية  �شلل  املنزلية؛  للأغرا�س  �شواين  مياه؛  موزعات  املنزيل؛  لل�شتخدام 

املنزلية؛ �شواين داخلية )مبطنة( للمربدات حممولة غري كهربائية؛ منظمات داخلية للمربدات  املعدن للأغرا�س  �شلل من 

حممولة غري كهربائية؛ علب داخلية للمربدات حممولة غري كهربائية؛ فوا�شل داخلية للمربدات حممولة غري كهربائية؛ علب 

ا للتثبيت على الدالء حلمل االأدوات واالأجهزة  داخلية للدالء؛ �شواين داخلية للدالء؛ منظمات دالء، وهي، منظم ُمعد خ�شي�شً

االأخرى؛ حوامل اأغلفة للقوارير، وهي، حاملت قوارير لل�شتخدام املنزيل؛ حاملت قوارير نيوبرين )بوليمر ا�شطناعي ي�شبه 

ا  املطاط ومقاوم للزيت واحلرارة والعوامل اجلوية(، وهي، حاملت قوارير لل�شتخدام املنزيل؛ اأربطة )معاليق( ُمعدة خ�شي�شً

ا حلمل قوارير؛ حوامل اأغلفة قوارير؛ اأجزاء هيكلية وجتهيزات الزمة للب�شائع  حلمل القوارير؛ اأكيا�س وحقائب ُمعدة خ�شي�شً

املذكورة اأعله؛ ملحقات وتوابع الب�شائع املذكورة اأعله.. وامل�شنفة بالفئة )21(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)108013(
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)بانا�شونيك كوربوري�شن(

اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)107335(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�شع العلمة على: اأجهزة ومعدات خا�شة باالأبحاث العلمية و االإ�شتطلع وامللحة، وامل�شح الب�شري ال�شمعي، واأدوات الوزن 

والقيا�س واأجهزة االإ�شارة، والك�شف، والفح�س، والتفقد، واأدوات االإنقاذ والتعليم، اأجهزة ومعدات للتو�شيل والتحويل والنقل 

والت�شخيم والتنظيم والتحكم اخلا�شة ب�شتخدام وتوزيع التيار الكهربائي، اأجهزة ومعدات ت�شجيل ونقل واإعادة اإر�شال وحتليل 

الرقمية  البنكية  التخزين  و�شائل  احلا�شوب،  برجميات  للتنزيل،  والقابلة  امل�شجلة  الو�شائل  والبيانات؛  والاأ�شوات  ال�شور 

وال�شبيهة بالرقمية، واآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود، اآالت ت�شجيل وعد النقد، اأجهزة احلا�شوب واالأجهزة الطرفية 

اخلا�شة باحلا�شوب، ملب�س الغط�س، اأقنعة الغوا�شني، �شدادات االأذن اخلا�شة بالغوا�شني، �شدادات االأنف اخلا�شة بالغوا�شني 

وال�شباحني، قفازات خا�شة بالغوا�شني، اأجهزة التنف�س امل�شتخدمة يف ال�شباحة حتت املاء، اأجهزة اإجماد النريان، كامرات، علب 

م�شخمات  لل�شحن،  قابلة  بطاريات  جافة،  خليا  بطاريات،  الرقمية،  ال�شور  اإط��ارات  املثبتة،   الرقمية  الكامرات  الكامرات، 

�شواحن  النقالة،  الهواتف  بطاريات  الكهربائية،  للمركبات  كهربائية،  بطاريات  للمركبات،   كهربائية  بطاريات  كهربائية، 

بطاريات، بطاريات نيكل-�شوديوم، بطاريات معدن النيكل املهجن، بطاريات الليثيوم، بطاريات ايونات الليثيوم، خليا الوقود، 

بطاريات �شم�شية، حموالت كهربائية، الواح �شم�شية لتوليد الطاقة الكهربائية، �شاحنات بطاريات خا�شة، باملركبات الكهربائية، 

اأجهزة ومعدات التو�شيل الكهربائي ال�شلكي، ح�شا�شات مفاتيح، و�شلت الكهربائية، مفاتيح كهربائية، منافذ كهرباء، مفاتيح 

الكهربائية،  املفاتيح  الكهربائية، علب  الواح مفاتيح  ال�شوء،  اأجهزة تعتيم  ل�شوء، مفاتيح زمنية، مفاتيح مغناطي�شية،  تعتيم 
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التيار  موازنة  اأجهزة  اأ�شلك كهربائية،  الكهربائية، حوامل  االأ�شلك  لنقل  اأنابيب  اأ�شلك،  كوابل،  وا�شري  كابلت كهربائية، 

لو�شائل االإنارة، قواطع الدوائر، مفاتيح اإلكرتومغناطي�شية، اأجهزة الوقاية من الدوائر الكهربائية، اأجهزة الوقاية من التغري 

احلراري املفاجئ، علب توزبع التيار، علب كهربائية، �شرائح تيار، حموالت تيار، اأغطية علب كهربائية، الواح منافذ كهربائية، 

موؤ�شرات  كهربائية،  حتكم  الواح  الكهربائي،  التيار  مراقبت  وحدات  الكهربائي،  التوزيع  الواح  ال�شلكية،  هوائيات  هوائيات، 

االلواح، اأطراف تو�شيل كهربائية، موؤ�شرات �شوئية، اأ�شواء الإر�شال االإ�شارات، جزيئات رفع الهاتف الثابت، حموالت كهربائية، 

حموالت الطاقة، املحطات االأر�شية، اأ�شلك متديد الطاقة الكهربائية، مقاب�س وحدات لل�شبكات، قنوات االأ�شلك الكهربائية، 

�شد  اإنذار  اأجهزة  الغاز،  ت�شرب  اإنذار  اأجهزة  داخلية،  ات�شاالت  الداخلية،  االت�شاالت  هات  فيديو  التحذير،  ومعدات  اأجهزة 

ال�شرقة، اأجهزة الك�شف عن االأك�شار الزجاجية ، اأجهزة خمفية للك�شف عن االأ�شعة فوق احلمراء، اأجهزة الك�شف عن االأ�شعة 

اإنذار احلرائق،  اأجهزة  اأجهزة رنني كهربائية،  الراديو،  اأجهزة  اأبواب كهربائية، م�شتقبلت ومو�شلت  اأجرا�س  فوق احلمراء، 

اخلا�شة  االإ�شارات  الإر�شال  وام�شة  اأ�شواء  كهربائية،  حتذيرية  اأ�شواء  الطوارئ،  اإنذار  اأجهزة  احلرائق،  عن  الك�شف  اأجهزة 

بالطوارئ، اأ�شواء حتذيرية خا�شة بالطوارئ، اأقفال كهربائية، اأنظمة مراقبة الفيديوهات، اأجهزة التحكم بالدخول، معدات 

التعرف على الوجه لغر�س التحكم بالدخول، اأنظمة التعرف على العني لغر�س التحكم بالدخول، كامرات التعرف على العني 

االمنية، كامرات املراقبة، علمات خروج، اأجهزة ومعدات املراقبة عن بعد، اأجهزة ومعدات التوا�شل عن بعد، اأجهزة ومعدات 

التحكم عن بعد، اأجهزة الراديو، اأجهزة ت�شجيل وت�شغيل املقاطع ال�شوتية، اأجهزة ت�شجيل وت�شغيل املقاطع ال�شوتية الرقمية، 

الو�شائط  م�شغلت  علب  الو�شائط،  م�شغلت  املحمولة،  الو�شائط  م�شغلت  الرقمية،  املرئية  املقاطع  وت�شغيل  ت�شجيل  اأجهزة 

املحمولة، مكربات ال�شوت، مولفات اال�شترييو، اأجهزة تكبري ال�شوت، اأجهزة تكبري التيار، ماكروفونات، م�شغلت اجهزة الت�شغيل، 

م�شغلت اجهزة االقرا�س الدوارة، اأجهزة ت�شغيل ال�شوت الرقمية، وحدات معاجلة الاأ�شوات الرقمية، �شماعات راأ�س، �شماعات 

اأنظمة مكرفونات  ليفية ب�شرية، كابلت �شمعية ب�شرية،  ال�شوت، كابلت  اأجزاء االإ�شترييوهات، حم�شنات  اأذن، �شترييوهات، 

اإ�شارات ال�شوت  اإر�شال واإ�شتقبال، مكربات �شوت، م�شخمات ومعدالت �شوت، معاجلات  ال�شلكية حتتوي على مكرفونات، اأجهزة 

م�شخمات  �شوت،  مكربات  لل�شيارات،  خلفية  مرايا  لل�شيارات،  خلفية  كامرات  بال�شيارات،  خا�شة  �شوتية  اأجهزة  الكهربائية، 

ال�شوت الفرعية، �شاحنات االأقرا�س الكهربائية، اأجهزة الفيديوهات، اأجهزة التلفزيون، تلفزيونات بلزما، الواح عر�س بلزما، 

حاملت خا�شة بالتلفزيونات، اأكتاف للرتكيب خا�شة بالتلفزيونات، �شا�شات الكري�شتال ال�شائل )LCD(، بلورات عر�س �شوئية 
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 ،)LCD( الواح بلورات عر�س �شوئية �شائلة، �شا�شات عر�س الكري�شتال ال�شائل الل�شلكي ،)شائلة )�شا�شات الكري�شتال ال�شائل�

ثنائيات   ،)OLED( الع�شوي  لل�شوء  الباعثة  ثنائية  تلفزيون  اأجهزة   ،)OLED(الع�شوي ال�شوء  انبعاث  ثنائيات  �شا�شات 

انبعاث ال�شوء الع�شوي )OLED(، تلفزيونات ثلثية االبعاد، اأجهزة التلفزيون املدجمة بني م�شغل ال�شوت والفيديو، مولفات 

، اأجهزة عر�س )بروجكرتات(، بلورات عر�س �شوئية �شائلة خا�شة باأجهزة العر�س )بروجكرتات(، عد�شات خا�شة  ال�شوت 

باأجهزة العر�س )بروجكرتات(، اأجهزة ت�شجيل مقاطع الفيديوهات، اأجهزة ت�شغيل مقاطع الفيديوهات، اآالت ت�شوير وت�شجيل 

تليفزيونية )كامكوردات(، حوامل ثلثية القوائم للكامريات، اأجهزة ت�شجيل ا�شطوانات الفيديوهات الرقمية )دي يف دي(، 

اأجهزة ت�شغيل ا�شطوانات الفيديوهات الرقمية )دي يف دي(، كابلت االإ�شتقبال التلفزيوين، جهاز فك الت�شفري، برجميات وقطع 

كومبيوتر خا�شة بعر�س املواد التعليمية، الواح عر�س كهربائية، كامرات فيديو خا�شة للبث، برجميات وقطع كومبيوتر خا�شة 

باالإ�شتخدام يف تاأليف االقرا�س الرقمية امل�شغوطة، �شمامات انبعاث �شوئي، كامرات �شيارات داخلية، كامرات مراقبة ال�شبكات، 

كامريات فيديو خا�شة باأنظمة املراقبة، مفاتيح ال�شور املبا�شرة، املن�شورات االإلكرتونية القابلة للتنزيل، �شا�شات الفيديوهات، 

مفاتيح الفيديوهات، حم�شنات الفيديو، اأنظمة امل�شرح املنزيل املكون من م�شغلت الفيديو الرقمي، م�شخمات ومكربات ال�شوت، 

اإ�شتقبال البث من االأقمار ال�شناعية،  جمزاءات ا�شارات الفيديو، اأجهزة التعرف على ال�شور، نظارات ثلثية االأبعاد، اأجهزة 

اآالت  اإت�شال،  اأجهزة  املرئية،  االأقرا�س  ت�شغيل  اأجهزة  املرئية،  االأقرا�س  ت�شجيل  اأجهزة  املرئية،  االأقرا�س  ت�شغيل  اأجهزة 

خا�س  ب�شكل  النقالة؛  بالهواتف  خا�شة  اإك�ش�شوارات  ذكية،  �شاعات  ذكية،  هواتف  حممولة،  هواتف  ثابتة،  هواتف  الفاك�س، 

البطاريات، اأكيا�س البطاريات، اأغلفة، تعليقات، �شواحن، حاملت، مو�شلت ال�شحن، �شماعات الراأ�س، �شماعات االأذن واملكرفونات، 

اأطقم غري يدوية خا�شة بالهاتف النقال، هواتف ثابتة ال�شلكية، اأجهزة الرد ااّليل على الهاتف، اأجهزة  نظام حتديد املواقع 

للمركبات  ملحية  اأجهزة  ال�شفرات،  فك  واأجهزة  ت�شفري  اأجهزة  الر�شائل،  واإ�شتقبال  اإر�شال  راديوهات  ا�س(،  بي  )جي  العاملي 

)حوا�شيب على منت املركبات(، اأنظمة امللحة اخلا�شة بال�شيارات، الفتات عر�س رقمية، اأجهزة التحكم عن بعد، اأجهزة اإر�شال 

و اإ�شتقبال الأجهزة التحكم عن بعد، اأجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء، اأجهزة التحكم بالطاقة، اأجهزة حتكم منطقية قابلة 

للربجمة ، حوا�شيب، اأجهزة ملحقات احلا�شوب، حوا�شيب لوحية، حوا�شيب حممولة، حوا�شيب قابلة للإرتداء، اأقرا�س تخزين 

�شلبة، كابلت تو�شيل للكمبيوتر، ما�شحات �شور، طابعات كمبيوتر، علب حرب الطابعات الفارغة، علب حرب تباع فارغة، طابعات 

ال�شور، طابعات الفيديوهات، االت ن�شخ رقمية ملونة، االت ن�شخمتعددة الوظائف، طابعات متعددة الوظائف، �شبورات �شوداء 
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قراءة  اأجهزة  مرنة،  اأقرا�س  الكمبيوتر،  مفاتيح  الواح  ال�شخ�شي،  الكمبيوتر  بطاقات  اإلكرتونية،  بي�شاء  �شبورات  اإلكرتونية، 

البطائق االإلكرتونية، اأجهزة قراءة وكتابة البطائق          االإلكرتونية، اأجهزة قراءة االأرقام الت�شل�شلية، اأجهزة م�شح االأرقام 

الت�شل�شلية، اأطراف تو�شيل بيانات حممولة اإلكرتونية، عدادات نقد اإلكرتونية، حا�شبات اإلكرتونية، موجهات �شبكات، �شا�شات 

كمبيوتر )قطع غيار(، مبدالت  فروع خا�شة بال�شبكات، حموالت اثر نت )مو�شلت خطوط انرتنت و�شبكات(، منافذ كمبيوتر 

بربامج  خا�شة  اإلكرتونية  بيانات  ملفات  للتنزيل،  قابلة  وفيديوهات  �شور  ملفات  للتنزيل،  قابلة  اإلكرتونية  خرائط  متعددة، 

احلا�شوب قالة للتنزيل، ا�شطوانات فيديو رقمية غري م�شجلة، برامج حا�شوب قابلة للتنزيل، برجميات حا�شوب ملعاجلة ال�شور 

والت�شاميم، اأجهزة البحث العلمي واملختربات، برجميات و قطع حا�شوب خا�شة بالتعرف على ال�شور الأغرا�س االأمن واملراقبة، 

�شبكات  الراديو،  ترددات  معدالت  امل�شانع،  يف  االإنتاج  خطوط  مراقبة  الأغرا�س  بالفيديو  خا�شة  حا�شوب  قطع  و  برجميات 

الكمبيوتر، خوادم احلوا�شيب، و�شائل تخزين البيانات، اأ�شرطة فيديو فارغة، �شرائط تنظيف الراأ�س الأجهزة ت�شجيل ال�شوت 

والفيديو وم�شغلتها، اأجهزةو تنظيف را�س ال�شوت، اأ�شرطة مقاطع �شوتية فارغة، اأقرا�س مرنة فارغة، اأقرا�س مرئية فارغة، 

اأميرتات )مقيا�س التيار(،  اإلكرتونية،  اأجهزة قيا�س اجلرعات اال�شعاعية، عدادات نقد  ذواكر تخزين، بطائق ذواكر اي �شي، 

ترمومرتات لغري االأغرا�س الطبية، اأجهزة قيا�س الفولت، اآالت للوزن، اأجهزة قيا�س م�شافة ال�شري )عدادات اخلطى(، �شا�شات 

مراقبة حرق الكول�شرتول اأثناء ممار�شة الريا�شة، �شا�شات مراقبة امللعب والكثافة  اأثناء ممار�شة الريا�شة، اأجهزة قيا�س 

الكهرباء، اأجهزة قيا�س الغاز، اأجهزة قيا�س املاء، اأجهزة قيا�س الوات، اأجهزة قيا�س امل�شافة، ح�شا�شات، موجهات التيار ال�شوئية، 

موالفات  االأك�شجني،  منظمات  متكاملة،  كهربائية  دوائر  املو�شلت،  اأ�شباه  ذاكرة  اأجهزة  مو�شلت،  اأ�شباة  �شغرية،  كمبيوترات 

اأجهزة  اأجهزة ت�شنيف العملت املعدنية،  اأجهزة التحقق من �شلحية العملت املعدنية،  الراديو،  اال�شارات، مغريات ترددات 

تيار  حموالت  الكهربائية،  الطاقة  تزويد  وحدات  النقدية،  االأوراق  ت�شنيف  اأجهزة  النقدية،  االأوراق  �شلحية  من  التحقق 

مر�شحات  ترانزي�شتورات،  كهربائية،  موجهات  تيار،  مكثفات  مكثفات،  )كهرباء(،  حاثة  ملفات  )ثابت\ثابت(،  كهربائي 

ح�شا�شات  ب�شرية،  اإر�شال  اأجهزة  ب�شرية،  موثرات  ال�شو�شاء،  من  للتقليل  كهرومغناطي�شية  مر�شحات  الكهربائية،  االإ�شارات 

ب�شرية، و�شلت ب�شرية، عد�شات ب�شرية، دوائر كهربائية متكاملة، حموالت، ثرم�شتورات، مقاومات متغرية، مذبذبات، اأجهزة 

املغناطي�شية،  املقاومة  اأجهزة  الت�شفري،  اأجهزة  حرارية،  حمددات  اجلهد،  قيا�س  اأدوات  كهربائية،  مقاومات  ب�شرية،  �شمعية 

�شرائح ملفات الكهربائية، ملفات خانقة كهربائية، ح�شا�شات التيار، الواح مل�س، اأجهزة التحكم عن بعد، اأجهزة ازدواج داخلية، 
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اأجهزة املوجات ال�شوتية ال�شطحية، مر�شحات املوجات ال�شوتية ال�شطحية، وحدات توازن كهربائية، موزعات طاقة كهربائية، 

اأجهزة توا�شل ال�شلكية، م�شخمات ترددات الراديو، مولفات الرتددات، موجهات الليزر، قلوب مغناطي�شية، م�شهرات، ِمرحلت 

الواح  كهربائية،  دوائر  الواح  كهربائية،  موقتات  كهربائية،  حموالت  الكهربائية،  الطاقة  مزودات  لولبية،  ملفات  كهربائية، 

دوائر مطبوعة، اأجهزة حماية الدوائر املحملة، اأجهزة تاأين للإ�شتخدام العلمي واملختربي، اأجهزة تاأين لغري تنقية املياة او 

التوا�شل،  للأجهزة  االإلكرتونية، مراوح تربيد داخلية  للأجهزة  ايونية، مراوح تربيد داخلية  مغناطي�شية  الهواء، مذبذبات 

ليزرات لغري االأغرا�س الطبية، و�شائل قيا�س للتحديد، اأجهزة فوق �شوتية ملكافحة احل�شرات ال�شارة، اإ�شارات طريق ميكانيكية 

او المعة، مزودات الطاقة الكهربائية غري املنقطعة، �شاعات الدوام )اأجهزة لت�شجيل الوقت(، حموالت خطوط ات�شال الطاقة، 

الوقاية  خ��وذات  الركوب،  خ��وذات  الوقاية،  خ��وذات  جماهر،  الرطوبة،  �س  لقيا  اأجهزة  احل��رارة،  درج��ات  لقيا�س  مو�شرات 

لل�شتخدام يف االألعاب الريا�شية، روبوتات ب�شرية ذات ذكاء اإ�شطناعي، روبوتات للإ�شتخدام ال�شخ�شي و الهوايات، روبوتات 

للإ�شتخدامات املخربية، اأجهزة التحكم باحلرارة، كتل طرفية كهربائية، معاجلات ال�شور، اأجهزة املراقبة ال�شبيهة باملو�شلت، 

ح�شانات ملزارع البكرتيا، ح�شانات للإ�شتخدام املخربي، ح�شانات لنمو النباتات اخلا�شة باالإ�شتخدام املخربي، طاوالت خا�شة 

ال�شوء  )ات�شاالت  حا�شوبية  وقطع  برجميات  املخربي،  باالإ�شتخدام  خا�شة  حيوية  حماية  خزانات  املخربي،  باالإ�شتخدام 

الكمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  االأ�شوات،  و  الن�شو�س،  ال�شور،  املو�شيقى،  املقاطع،  خا�س  ب�شكل  اإلكرتونية؛  بيانات  الإر�شال  املرئي( 

الإنرتنت االأ�شياء )IoT(، برجميات وقطع حا�شوبية للتوا�شل االيل )بني االالت(، اأجهزة وبرامج الكمبيوتر لتحويل الن�س اإىل 

كلم، برجميات وقطع حا�شوبية الإدارة بيانات العملء، اأجهزة وبرامج الكمبيوتر الأنظمة نقاط البيع)POS(، خوادم قواعد 

اخلا�شة  االإلكرتونية  التحكم  وحدات  للتنزيل،  القابلة  ال�شحابية  احلو�شبة  برجميات  احلا�شوب،  اأجزاء  احلا�شوب،  بيانات 

املوجات  كامرات  للمركبات،  العلوية  العر�س  �شا�شات  املركبات،  ببطاريات  اخلا�شة  االإلكرتونية  التحكم  وحدات  باملركبات، 

ال�شوتية، قيا�شات االلواح الرقمية، اأجهزة ار�شفة البيانات االإلكرتونية، اأجهزة ت�شنيف البيانات االإلكرتونية، ملب�س للوقاية 

من احلوادث و االأ�شعة والنريان، قفازات للوقاية من احلوادث و االأ�شعة والنريان، اأجزاء ومعدات لكل ما ذكر من ب�شائع او �شلع.. 

وامل�شنفة بالفئة )9(
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)داي�شو اند�شرتيز كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)107922( وبتاريخ: )2022/03/08(. وفقَا لقانون العلمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

تقدمي  االمتياز؛  اأ�شحاب  اأعمال  اإدارة  التجارية؛  اال�شت�شارات  اأو  االأعمال  اإدارة  حتليل  خدمات  على:  العلمة  وتو�شع 

معلومات االمتياز. اال�شت�شارات التجارية يف اإن�شاء وت�شغيل اأ�شحاب االمتياز؛ خدمات امل�شرتيات الأ�شحاب االمتياز؛ ترويج 

املبيعات الأ�شحاب االمتياز؛ وكاالت اال�شترياد والت�شدير؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

وامل�شروبات  واالأطعمة  امللب�س  جماالت  من  جمال  كل  يف  ال�شلع  من  متنوعة  ملجموعة  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

واأدوات املعي�شة، والتي حتمل جميع ال�شلع اخلا�شة بذلك؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة واملفار�س املن�شوجة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

التجزئة  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  للملب�س؛خدمات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع 

واجلملة عرب االإنرتنت حلفا�شات االأطفال؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة 

عرب االإنرتنت للأحذية، بخلف االأحذية اخلا�شة للريا�شة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للحقائب؛  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأغرا�س ال�شخ�شية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 
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وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  وامل�شروبات؛  للأغذية  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للحوم؛  االإنرتنت  عرب  واجلملة  التجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت للماأكوالت البحرية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت للخ�شروات والفواكه؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  والكعك؛  واخلبز  للحلويات  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  واحلبوب؛  ل��لأرز  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للألبان؛  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت للم�شروبات الغازية )امل�شروبات املنع�شة( وم�شروبات ع�شري الفاكهة غري الكحولية؛ خدمات البيع 

خدمات  والكاكاو؛  والقهوة  لل�شاي  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأغذية امل�شنعة؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شيارات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمركبات ذات العجلتني؛ خدمات البيع بالتجزئة 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للدراجات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأثاث؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لرتكيبات النجارة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

التقليدي(؛  الياباين  الطراز  ذات  الغرف  يف  للأر�شيات  )مواد  التاتامي  حل�شائر  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع 

الطقو�س؛  ملعدات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

واالأجهزة  للآالت  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأدوات 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  املعدنية؛  واالأجهزة  اليدوية  واالأدوات  املدببة  اأو  البي�شاء  اليدوية 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملعدات املطبخ واأدوات التنظيف واأدوات الغ�شيل؛ خدمات البيع بالتجزئة 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للم�شتح�شرات ال�شيدالنية والبيطرية وال�شحية 

وامل�شتلزمات الطبية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 
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البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  واملنظفات؛  وال�شابون  االأ�شنان  ومعجون  الزينة  واأدوات  التجميل  مل�شتح�شرات 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للآالت واالأدوات واللوازم الزراعية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

البيع  خدمات  واالأ�شجار؛  )الطبيعية(  للزهور  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للوقود؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمطبوعات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للورق واالأدوات املكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الريا�شية؛  لل�شلع  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

البيع  خدمات  وااجهزتها؛  االألعاب  واآالت  والدمى  للألعاب  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للآالت والت�شجيلت املو�شيقية؛خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الآالت ومعدات الت�شوير ولوازم 

الت�شوير الفوتوغرايف؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  الواقية(  والنظارات  )النظارات  والنظارات  ال�شاعات  احلائطية؛  لل�شاعات 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للتبغ ومنتجات املدخنني ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  البناء؛  ملواد  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع 

البيع  خدمات  وتقليدها؛  امل�شنعة  �شبه  الكرمية  للأحجار  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

البيع  البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحيوانات االأليفة؛ خدمات  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة 

بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأكيا�س التخزين الفراغي للفوتون واأكيا�س 

عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للملب�س؛  املفرغة  التخزين 

االأقم�شة،  على  ال�شبغة  مثبتات  م�شتح�شرات  للتاآكل؛  امل�شادة  امل�شتح�شرات  توفري  خدمات  الكيميائية؛  للمواد  االإنرتنت 

الراتنجات، املادة ال�شمغية )اللك( والذي ي�شتخدم كملون، الراتنجات امل�شتخدمة كطبقة واقية على اللوحات والتحف؛ 

الراتنجات العطرية؛ زيوت �شجرة التنوب البل�شمي؛ توفري امل�شتح�شرات �شد ال�شداأ؛ الراتنجات الطبيعية؛ اخلام، �شمغ 

صفحة 3 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107922(
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ال�شاكنة  للكهرباء  م�شادة  م�شتح�شرات  ال�شداأ،  اإزالة  م�شتح�شرات  الغ�شيل،  الإ�شتخدامات  االأقم�شة  منعمات  ال�شنوبر، 

للأغرا�س املنزلية؛ مبي�شات الغ�شيل، م�شتح�شرات اإزالة بقع البنزين ، م�شتح�شرات اإزالة ال�شحوم للأغرا�س املنزلية، مواد 

الت�شحيم ال�شلبة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمعاجني 

االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الل�شقة؛  واملواد 

لتجهيز املعجون والدهانات وم�شتح�شرات اإزالة الطلء؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لطباعة احلرب؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للأحذية؛  وال�شحوم   ، االأحذية(  )ملمع  ال�شوداء  واالأحذية  االأحذية،  لكرمي  االإنرتنت  عرب 

التي  وال�شحوم  والزيوت  التلميع  مل�شتح�شرات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات 

حتافظ على اجللود؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

للعطور ومواد النكهات، العطريات )الزيوت االأ�شا�شية( ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت مل�شتح�شرات تعطري الهواء، واملجففات )العطور(، واأكيا�س التعطري ،البخور؛ خدمات البيع 

، ال�شمع املانع  اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شموع )مادة خام(  بالتجزئة 

للت�شرب؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمعادن غري 

احلديدية و�شبائكها واللحام ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

التجزئة  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  البناء؛ خدمات  اأو  للمباين  املعدنية  للمعادن غري  االإنرتنت 

واجلملة عرب االإنرتنت الأدوات القطع للآالت واالأدوات اليدوية التي تعمل بالطاقة واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الآالت ومعدات �شناعة االأخ�شاب اأو 

اخل�شب الرقائقي اأو الق�شرة اأو اخل�شب الرقائقي واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الآالت واأجهزة الطلء واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

اأو  الهوائية  الهواء واالآالت واالأدوات  بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ل�شواغط  البيع  البيع باجلملة وخدمات  خدمات 

الهيدروليكية واأجزائها وجتهيزاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 
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االإنرتنت ملر�شحات اأجهزة تنقية الهواء واأجهزة تكييف الهواء وجتهيزاتها وفلتر مكيفات الهواء؛ خدمات البيع بالتجزئة 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ل�شمامات املعادن، ولي�س عنا�شر املاكينة؛ خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحلقات املعدنية اخلا�شة بربط 

االأنابيب  وو�شلت  معًا(،  �شيئني  يربط  ختم  )اأي  واحل�شيات  الو�شلت  وح�شوات  للأنابيب  املعدنية  الو�شلت  االأنابيب؛ 

والو�شلت غري املعدنية ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

للأجهزة واملعدات املنقذة للحياة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

االإنرتنت الأجهزة االإنذار �شد ال�شرقة واأجهزة االإنذار باحلريق واالإنذارات ال�شخ�شية واأجهزة اإنذار ت�شرب الغاز واأجهزة 

االإنذار �شد ال�شرقة للمركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الواقية؛  للخوذات  االإنرتنت 

االإنرتنت للطلء امل�شاء للنعكا�س؛ وم�شادات التوهج من ا�شعة ال�شم�س؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأجهزة �شبط االآالت املو�شيقية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأجهزة واأدوات املختربات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لقيا�س اأو اختبار االآالت واالأدوات؛ خدمات البيع بالتجزئة 

وجتهيزاتها؛  واأجزائها  املتحركة  للكرا�شي  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو 

التجميل  الأدوات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لفر�س  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  البيع بالتجزئة  واملراحي�س؛ خدمات 

البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  الكهربائية؛ خدمات  العازلة  واملواد  واأجزائها وتركيباتها،  الدينامو 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للرقع املطاطية الل�شقة الإ�شلح االأنابيب اأو االإطارات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لعربات االأطفال واأجزائها ولوازمها؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لفر�شاة الدهان اخلا�شة بالديكور؛ 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  اأحوا�س؛  فر�س  للأنابيب،  فر�س  ال�شفن،  تنظيف  فر�س  املعدنية،  الفر�س  ال�شناعية،  الفر�س 

لي�شت ال�شتخدام  الكيماوية،  االألياف  التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت خليوط وخيوط  البيع باجلملة وخدمات  خدمات 

صفحة 5 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107922(



221

صفحة 6 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم)107922(

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  املن�شوجات؛  ال�شتخدام  لي�شت  املغطاة،  املطاطية  واخليوط  املطاطية  واخليوط  املن�شوجات، 

خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للخيوط والغزول الأعمال احلرف اليدوية، اخليوط والغزول؛ 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملواد الن�شيج؛ خدمات 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأ�شرطة )ن�شف امل�شنعة(،  البيع بالتجزئة 

وال�شرائط؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة 

املحبوكة واأقم�شة الدانتيل والتطريز واأقم�شة الدانتيل املحبوكة )الرا�شيل( ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة اللبادية )ن�شيج كثيف( وغري املن�شوجة؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأقم�شة اجللدية، ومواد تر�شيح املن�شوجات 

للماء،  املقاومة  باملينا  املطلية  واالأقم�شة  املطلية  االأقم�شة  الفنيل(؛  مبادة  مطلي  )بولي�شرت  بالفينيل  املطلية  واالأقم�شة 

الأغطية  االإنرتنت  عرب  واجلملة  التجزئة  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الزيتي؛  القما�س 

عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  باالرتداء؛  اخلا�شة  الراأ�س 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الغبار؛  اأقنعة  الغاز،  اأقنعة  اللحام،  الأقنعة  االإنرتنت 

اأو  البيع بالتجزئة  بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لقلن�شوات الوقاية من الكوارث وامللب�س املقاومة للحريق؛ خدمات 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لقفازات احلماية من احلوادث، قفازات الب�شتنة، 

القفازات املنزلية لل�شتخدام العام، والقفازات العازلة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للقفازات للأغرا�س الطبية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأ�شلك وال�شبكات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحبال ال�شلكية ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت لل�شباك )غري املعدنية(؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  وال�شا�س؛  ال�شلكية  لل�شباك  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاويات التغليف ال�شناعية املعدنية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 
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وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاويات التغليف ال�شناعية امل�شنوعة من الزجاج اأو البور�شلني؛ خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاويات التغليف ال�شناعية من 

اخل�شب، اخليزران اأو البل�شتيك؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الورقية؛  ال�شناعية  التغليف  حاويات  واجل��راب،  الورقية  للأكيا�س  االإنرتنت 

البيع  خدمات  املن�شوجات؛  من  ال�شناعية  التغليف  حلاويات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للحقائب )االأكيا�س( من البل�شتيك، 

للأربطة  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للتغليف؛ 

االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  للملزم؛  املطاطية 

ملباري الطبا�شري للخياطني، اأن�شال اخلياطة املذهلة )مق�شات حادة وعري�شة(، اإطارات واأطواق التطريز؛ هريا-داي )األواح 

اأداة  اليابانية(،  الطريقة  على  الكي  )األواح  كوتداي  احلياكة،  ع�شي  الكي،  طاوالت  اخلياطني،  مر�شات  القما�س(،  تاأ�شري 

طبا�شري  اخلياطة،  ك�شتبانات  اخلياطة،  �شناديق  واالإبر،  الدبابي�س  و�شائد  زخرفة،  اأوراق  االإبر،  �شناديق  االإبر،  تربيز 

اخلياطني؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمقاعد اخلا�شة 

باحلمام، اأدوات حتريك مياه البانيو ال�شاخنة )يوكاكيبو(، دالء احلمام ، �شتائر الد�س، ح�شائر احلمام الأماكن الغ�شيل؛ 

ولوحات  االأ�شماء  للوحات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  اجلملة  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات 

اأ�شماء االأبواب، لي�س من املعدن؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الورق؛  من  لي�شت  االأع��لم،  اللفتات  الورقية،  اللفتات  الورقية،  للأعلم  االإنرتنت 

اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للفواني�س الورقية املحمولة والفواني�س الورقية القائمة بذاتها؛ 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شموع؛ خدمات البيع 

ال�شموع؛  وطفايات  لل�شمعدانات،  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملدفئات اجليب اليابانية 

ال�شرير، دفائة اجليوب،غري كهربائية،  مقايل تدفئة، غري  املرء يف  لتدفئة قدم  ال�شاخن  املاء  بالوقود، زجاجات  املليئة 

كهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت منافخ املواقد 
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)هيك�شي- اليابانية  الفحم  طفايات  النار؛  ملقط  )جونو(،  احلي  الفحم  حلمل  بالنار   خا�شة  مقلة  يدوية(،  )اأدوات 

املنزلية؛  للأغرا�س  رماد  مناخل  املنزلية(،  للأغرا�س  اليابانية  الفحم  ل�شخانات  )ركائز  جوتوكو  الفحم،  دلو  ت�شوبو(، 

خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للورق ل�شيد الذباب؛ 

م�شارب الذباب، م�شائد الفئران واجلرذان؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة عرب االإنرتنت وخدمات البيع 

يف  للإ�شتخدام  الذابا  حاجز  معدنية،  غري  اأوتاد  االأ�شجار،  اأو  للنباتات  معدنية  اأوتاد  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة 

الب�شتنة، اأواين نباتات مائية للب�شتنة املنزلية، علب الري، واأواين النباتات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت مللب�س احليوانات االأليفة املنزلية، �شناديق التع�شي�س للطيور ال�شغرية، 

بيوت الكلب، اأ�شّرة للحيوانات االأليفة املنزلية، اأقفا�س الطيور، اأوعية اإطعام احليوانات االأليفة، حمامات الطيور، لي�شت 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  االأليفة؛  للكلب  للم�شغ   ب�شائع  املنزلية،  للحيوانات  ولعب  االأليفة،  للحيوانات  فر�س  هياكل، 

خدمات البيع باجلملة عرب االإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت اأوتاد معدنية للنباتات اأو االأ�شجار، 

اأوتاد غري معدنية، حاجز الذابا للإ�شتخدام يف الب�شتنة، اأواين نباتات مائية للب�شتنة املنزلية، علب الري، واأواين النباتات؛ 

االأليفة  االإنرتنت مللب�س احليوانات  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع  اأو خدمات اجلملة وخدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات 

املنزلية، �شناديق التع�شي�س للطيور ال�شغرية، بيوت الكلب، اأ�شّرة للحيوانات االأليفة املنزلية، اأقفا�س الطيور، اأوعية اإطعام 

للم�شغ   ب�شائع  املنزلية،  للحيوانات  ولعب  االأليفة،  للحيوانات  فر�س  هياكل،  لي�شت  الطيور،  حمامات  االأليفة،  احليوانات 

للكلب االأليفة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لل�شلمل 

ذات درج وال�شلمل، لي�شت من املعدن؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة 

عرب االإنرتنت خلطافات معدنية لتعليق القبعات، خطافات القبعات، لي�شت من املعدن؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لفر�س امللب�س؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمناديل الورقية، مناديل املائدة الورقية، منا�شف اليد الورقية، 

االإنرتنت ق�شريات  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع  اأو خدمات اجلملة وخدمات  بالتجزئة  البيع  ومنا�شف ورقية؛ خدمات 

اأ�شرة، مباول للأغرا�س الطبية واأوعية التبول؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت ل�شلت الت�شوق؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب 
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بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  حيوانات؛  �شكل  على  للح�شاالت  االإنرتنت 

بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  االأمتعة؛  لبطاقات  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

واجلملة عرب االإنرتنت خلزانات املياه للأغرا�س املنزلية، لي�شت معدنية اأو حجرية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات 

البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأغطية الأوعية الزهور، لي�شت من الورق، عبوات ت�شخني 

اأو تربيد مملوءة مبواد كيميائية جاهزة للتفاعل عند احلاجة، قوارير بل�شتيكية للتغليف؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

الطريقة  امل�شابك على  التعليق )لوحات  االإنرتنت الألواح  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع  البيع باجلملة وخدمات  خدمات 

اليابانية التي ت�شتخدم خطافات مو�شعية(؛خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب 

اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  )اأث��اث(؛  معدنية  لي�شت  االأدوات،  و�شناديق  الفارغة  املعدنية،  االأدوات  ل�شناديق  االإنرتنت 

خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملوزعات املنا�شف املعدنية، موزعات املنا�شف، غري معدنية، 

موزعات ال�شابون، �شناديق معدنية لتوزيع املنا�شف الورقية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات 

الداخلية( ولوازمها؛ خدمات  املائية  املائية  للخزانات )اأحوا�س تربية االأحياء  االإنرتنت  بالتجزئة واجلملة عرب  البيع 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلاملت ورق احلمام، واأغطية 

مقاعد املراحي�س من االأقم�شة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب 

االإنرتنت لتجهيزات احلمامات، وحمام الد�س؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب 

اجلملة  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ال�شخ�شي؛  لل�شتخدام  الثمينة،  املعادن  من  لي�س  االأقرا�س،  لعلب  االإنرتنت 

الداخلية  النوافذ  و�شتائر  للديكور،  اخلرز  و�شتائر  النوافذ،  ملظلت  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات 

)�شتارات( )االأثاث(؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ملظلت 

النوافذ، �شتائر اخلرز للديكور، و�شتائر النوافذ الداخلية )الظل( )االأثاث(، و�شتائر من الق�شب اأو الروطان اأو اخليزران 

)�شوداري(، ومفار�س املائدة )لي�شت من الورق(، تعليقات جدارية من القما�س، ال�شتائر اجلدارية من الن�شيج، اأغطية املقاعد 

من القما�س، �شتائر )�شتائر قطنية �شميكة(، �شتائر، معلقات جدارية، لي�س من املن�شوجات، اأغطية االأر�شيات؛ خدمات البيع 

اخل�شب،  من  امل�شنوعة  للتماثيل  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة 

اخليزران اأو البل�شتيك، اأو التماثيل امل�شنوعة من الزجاج اأو ال�شرياميك؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 
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وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأجرا�س الريح، اأوعية الزهور واملزهريات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات اجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت حلواجز التق�شيم ال�شرقية القابلة للطي )بيوبو(، حاجز 

بالتجزئة  البيع  البيع باجلملة وخدمات  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  لوح فردي )ت�شويتايت(؛ خدمات  �شرقي قائم على 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  الزراعية؛  للأغرا�س  البل�شتيكية  للأغطية  االإنرتنت  عرب  واجلملة 

من  العمودية  االإعلن  الفتات  املعدن،  من  العمودية  االإعلن  للوحات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات 

اخل�شب اأو البل�شتيكية، بالونات اإعلنية، الفتات االإعلن العمودية من الزجاج اأو ال�شرياميك، خدمات البيع بالتجزئة اأو 

خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت لعينات االأغذية النموذجية اال�شطناعية؛ خدمات 

البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للع�شب ال�شناعي؛ خدمات البيع 

بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للدروع التذكارية واجلوائز )اجلوائز 

ذات الكوؤو�س(؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للأزرار 

وما �شابه ذلك ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للزهور 

اال�شطناعية ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للعار�شات 

واأك�شاك عر�س االأزياء ؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  التنكرية؛  للأزياء 

ملعدات ال�شيد والطعم اخلا�س بال�شيد؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات اجلملة وخدمات التجزئة واجلملة عرب االإنرتنت 

البيع  اأو خدمات  بالتجزئة  البيع  املنزلية؛ خدمات  اأو  الطبية  للأغرا�س  ولي�س  القرطا�شية  الل�شقة، بخلف  للأ�شرطة 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت الأدوات جمع احل�شرات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  االإلكرتونية؛  للمن�شورات  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة 

البيع  خدمات  ال�شور؛  واإط��ارات  اخلط  واأعمال  للر�شم  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات  باجلملة  البيع 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت ل�شرائح االأفلم املك�شوفة، االأفلم  بالتجزئة 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ال�شور؛  الت�شوير،  اأك�شاك  ال�شرائح،  حوامل  املك�شوفة،  ال�شينمائية 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للثقاب؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات البيع 



بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للفواكه املجمدة ، الفواكه، الطازجة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع باجلملة 

وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للخ�شروات والفواكه املعاجلة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو خدمات البيع 

باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب االإنرتنت للمواد البل�شتيكية غري املعاجلة )البل�شتيك يف �شكله االأويل( 

اأو خدمات البيع باجلملة وخدمات  واملنتجات البل�شتيكية �شبه امل�شنعة )ال�شتخدامها كمواد(؛ خدمات البيع بالتجزئة 

باجلملة  البيع  خدمات  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  امل�شنع(  �شبه  اأو  )اخلام  للمطاط  االإنرتنت  عرب  واجلملة  التجزئة 

م�شنعة  اأو  م�شنعة  )غري  اخليزران  وجلود   ، والكروم   ، االأ�شجار  حلاء  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  وخدمات 

اأو م�شنعة جزئيا(، �شفائح يابانية لتغليف  اأو م�شنعة جزئيا(، �شرخ�شيات )غري م�شنعة  جزئيا(، خيزران )غري م�شنعة 

الطعام كمواد )كيوجي(، روطان، م�شنعة اأو م�شنعة جزئيا،ٍ فلني �شلب، ورق �شجر النخيل، غري م�شنع.. وامل�شنفة بالفئة 
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اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العلمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/23( وبتاريخ:  برقم)108404(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الغري  ل�شالح  ال�شلع  من  ت�شكيله  جتميع  خدمات  املنتجات)  وترويج  عر�س  خدمات  الكرتوين   ت�شويق  على:  العلمة  وتو�شع 
لتمكني الزباين من معاينتها و�شرائها عند احلاجه (وميكن توفري هذا اخلدمات عرب كاتولوجات الطلبات الربيديه او من خلل 
و�شائل االت�شال االلكرتونيه او برامج الت�شويقيه التلفزيونيه. خدمات حملت البيع بالتجزئه . خدمات حملت البيع باجلمله 
.خدمات وكاالت اال�شترياد والت�شدير . خدمات ترويج املنتجات. خدمات عر�س املنتتجات وخدمات الدعايه واالعلن واداره 
توجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.امل�شاعده يف اداره االعمال التجاريه او ال�شناعيه . عر�س ال�شلع على و�شائل االت�شال 
لغايات بيعها باجلمله .توزيع العينات ل�شق االعلنات االداره التجاريه الرتخي�س ال�شلع واخلدمات  اخلا�شه بالتخرين  .معاجله 
اداريه لطلبات �شرا الت�شويق خدمات ل�شراء للخرين �شرا ال�شلع وخلدمات االأعمال  ن�شخ الطباعه .ن�شخ ال�شور  بيع باملزدالعلني. 
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