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)عمر عبد اهلل ابو بكر ) بانافع للعود((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96477( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  عطور وزيوت عطرية ، كولونيا ، ماء الكولونيا ، البخور ، العودة وعطر العودة ، امل�ضك ، م�ضك ل�ضناعة العطور ، معطر 
ا�ضا�ضية  ، عنا�ضر  ، خال�ضات زهور )عطور(  ال�ضخ�ضي  الكريهة لال�ضتخدام  الروائح  ، مزيل  العطور  امل�ضنعة من  املنتجات   ، للج�ضم 
لعطور الزهور ، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم ، مناديل ورقية م�ضربة بغ�ضوالت لو�ضن معطرة ، م�ضتح�ضرات تبخري 
)عطور( ، خ�ضب معطر ، عود الند ، زيت الورد ، مزيل عرق ، �ضابون و�ضابون طبي و�ضابون معطر ، بودرة معطر للج�ضم ، ماء معطر، 
م�ضتح�ضرات تبيي�س االقم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س ، منظفات ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط ، 

�ضحوم للج�ضم ، م�ضتح�ضرات جتميل ، �ضامبو لل�ضعر ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، معجون ا�ضنان.. وامل�ضنفة بالفئه )3(

)رولك�س ا�س ايه(

وقد مت قبول الطلب برقم)95521( وبتاريخ: )2020/3/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
ال�ضاعات  �ضناعة  وم��واد  ال�ضاعات  ومكونات  املع�ضم  و�ضاعات  اليد  �ضاعات  وحتديدًا  ال�ضاعات  و�ضناعة  ال�ضاعات  على:  العالمة 
االأخرى  الوقت  قيا�س  واأدوات  الكبرية  وال�ضاعات  اأخرى  فئات  يف  املت�ضمنة  غري  ال�ضاعات  �ضناعة  ومواد  ال�ضاعات  واإك�ض�ضوارات 
ووجوه  ال�ضاعات  و�ضيور  ال�ضاعات(  و�ضناعة  )�ضاعات  م�ضجلة(  )موؤقتات  كرونوغرافات  الدقيقة(  )املوؤقتات  والكرونومرتات 
واملجوهرات  ال�ضاعات  و�ضناعة  لل�ضاعات  العر�س  وعلب  وال�ضناديق  الكبرية(  ال�ضاعات  �ضناعة  و  )ال�ضاعات  املدرجة  ال�ضاعات 
ال�ضاعات والقطع املتعلقة بها؛ املجوهرات؛ االأحجار الكرمية واالأحجار �ضبه الكرمية؛ املعادن النفي�ضة و�ضبائكها؛  واآليات حتريك 
14138/2019 تاريخ اال�ضبقية:   دبابي�س )جموهرات(.. وامل�ضنفة بالفئه )14( مع املطالبة بحق اال�ضبقية: رقم اال�ضبقية:  

2019/10/28  بلد اال�ضبقية:  �ضوي�ضرا 

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

 
وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(.  وبتاريخ:  برقم)96055(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: �ضوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�ضكويت ؛ كعك؛ مكرونة )با�ضتا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة رفيعة(؛ مكرونة 
اخلا�ضة  االأخ��رى  واملكونات  خبازة  م�ضحوق  اخلمرية،  رقيقة؛  �ضعريية  طويلة(؛  )معكرونة  �ضباغيتي  التح�ضري؛  �ضريعة  رفيعة 
باخلبازة، �ضل�ضة ال�ضلطة، املايونيز، اخلل، الكات�ضب وال�ضل�ضات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، خبز 
جممد، اي�ضكرمي، احللويات املجمدة امل�ضنوعة من غري االألبان، احللويات املجمدة امل�ضنوعة من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة، 
ال�ضاى، الكاكاو، ال�ضكر، االأرز، التابيوكا، �ضاغو، القهوة االإ�ضطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�ضل االأ�ضود، امللح، اخلردل، الدقيق امل�ضنوع 
من احلبوب، التوابل، م�ضروبات الطعام )من احلبوب امل�ضتنبتة واالأع�ضاب(، �ضل�ضة اللحم، �ضاي االأع�ضاب، الع�ضل، ف�ضار. . وامل�ضنفة 

بالفئه )30(
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)ال�ضركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م(  

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(.  وبتاريخ:  برقم)96054(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: �ضوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�ضكويت ؛ كعك؛ مكرونة )با�ضتا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة رفيعة(؛ مكرونة 
اخلا�ضة  االأخ��رى  واملكونات  خبازة  م�ضحوق  اخلمرية،  رقيقة؛  �ضعريية  طويلة(؛  )معكرونة  �ضباغيتي  التح�ضري؛  �ضريعة  رفيعة 
باخلبازة، �ضل�ضة ال�ضلطة، املايونيز، اخلل، الكات�ضب وال�ضل�ضات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، خبز 
جممد، اي�ضكرمي، احللويات املجمدة امل�ضنوعة من غري االألبان، احللويات املجمدة امل�ضنوعة من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة، 
ال�ضاى، الكاكاو، ال�ضكر، االأرز، التابيوكا، �ضاغو، القهوة االإ�ضطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�ضل االأ�ضود، امللح، اخلردل، الدقيق امل�ضنوع 
من احلبوب، التوابل، م�ضروبات الطعام )من احلبوب امل�ضتنبتة واالأع�ضاب(، �ضل�ضة اللحم، �ضاي االأع�ضاب، الع�ضل، ف�ضار. . وامل�ضنفة 

بالفئه )30(

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

  
وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(.  وبتاريخ:  برقم)96053(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: �ضوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�ضكويت )بجميع اأنواعه(؛ كعك؛ مكرونة )با�ضتا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة 
رفيعة(؛ مكرونة رفيعة �ضريعة التح�ضري؛ �ضباغيتي )معكرونة طويلة(؛ �ضعريية رقيقة؛ اخلمرية، م�ضحوق خبازة واملكونات االأخرى 
اخلا�ضة باخلبازة، �ضل�ضة ال�ضلطة، املايونيز، اخلل، الكات�ضب وال�ضل�ضات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، 
املثلجة،  الفواكه، احللويات  امل�ضنوعة من  املجمدة  االألبان، احللويات  امل�ضنوعة من غري  املجمدة  اي�ضكرمي، احللويات  خبز جممد، 
القهوة، ال�ضاى، الكاكاو، ال�ضكر، االأرز، التابيوكا، �ضاغو، القهوة االإ�ضطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�ضل االأ�ضود، امللح، اخلردل، الدقيق 
امل�ضنوع من احلبوب، التوابل، م�ضروبات الطعام )من احلبوب امل�ضتنبتة واالأع�ضاب(، �ضل�ضة اللحم، �ضاي االأع�ضاب، الع�ضل، ف�ضار. . 

وامل�ضنفة بالفئه )30(

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

  
وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(.  وبتاريخ:  برقم)96052(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: �ضوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�ضكويت )بجميع اأنواعه(؛ كعك؛ مكرونة )با�ضتا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة 
رفيعة(؛ مكرونة رفيعة �ضريعة التح�ضري؛ �ضباغيتي )معكرونة طويلة(؛ �ضعريية رقيقة؛ اخلمرية، م�ضحوق خبازة واملكونات االأخرى 
اخلا�ضة باخلبازة، �ضل�ضة ال�ضلطة، املايونيز، اخلل، الكات�ضب وال�ضل�ضات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، 
املثلجة،  الفواكه، احللويات  امل�ضنوعة من  املجمدة  االألبان، احللويات  امل�ضنوعة من غري  املجمدة  اي�ضكرمي، احللويات  خبز جممد، 
القهوة، ال�ضاى، الكاكاو، ال�ضكر، االأرز، التابيوكا، �ضاغو، القهوة االإ�ضطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�ضل االأ�ضود، امللح، اخلردل، الدقيق 
امل�ضنوع من احلبوب، التوابل، م�ضروبات الطعام )من احلبوب امل�ضتنبتة واالأع�ضاب(، �ضل�ضة اللحم، �ضاي االأع�ضاب، الع�ضل، ف�ضار. . 

وامل�ضنفة بالفئه )30(
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)ال�ضركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96205( وبتاريخ: )2020/5/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: �ضوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�ضكويت ؛ كعك؛ مكرونة )با�ضتا(؛ مكرونة )طويلة(؛ نودلز )مكرونة رفيعة(؛ مكرونة 
رفيعة �ضريعة التح�ضري؛ �ضباغيتي )معكرونة طويلة(؛ �ضعريية رقيقة؛ اخلمرية، م�ضحوق خبازة ومكونات اخلبازة االأخرى، �ضل�ضة 
ال�ضلطة، املايونيز، اخلل، الكات�ضب وال�ضل�ضات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني املجمد، خبز جممد، اي�ضكرمي، 
احللويات املجمدة امل�ضنوعة من غري االألبان، احللويات املجمدة امل�ضنوعة من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة، ال�ضاى، الكاكاو، 
امللح، اخلردل، الدقيق امل�ضنوع من احلبوب،  التابيوكا، �ضاغو، القهوة االإ�ضطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�ضل االأ�ضود،  ال�ضكر، االأرز، 

التوابل، م�ضروبات الطعام )من احلبوب امل�ضتنبتة واالأع�ضاب(، �ضل�ضة اللحم، �ضاي االأع�ضاب، الع�ضل، ف�ضار. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)غوت�ضيو غوت�ضي ا�س. بيه. ايه.(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95519( وبتاريخ: )2020/3/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
للحمل؛  القابلة  االأمتعة واحلقائب  املدبوغة؛  اأو  املدبوغة؛ جلود احليوانات اخلام  املدبوغة وتقليد اجللود  العالمة على: اجللود 
؛ حقائب كتف؛ حقائب يد؛ حقائب  للحيوانات؛ حقائب  اأطواق ور�ضن ومالب�س  �ضياط واأطقم و�ضروج؛  املظالت وال�ضما�ضي؛ ع�ضي؛ 
املطر؛ حقائب حمل  اكيا�س واقية من  الت�ضوق؛  التي تعلق باالكتاف حلمل االأطفال؛ حقائب  يد كبرية؛ حقائب اخل�ضر؛ احلقائب 
حمافظ  ؛  جلدية  االئتمان  لبطاقات  وحوامل  حمافظ  نقود؛  حمافظ  جيب؛  حمافظ  اليد؛  حقائب  لل�ضهر؛  يد  حقائب  االأغرا�س؛ 
لبطاقات العمل؛ حقائب جلدية لل�ضفر؛ حقائب اأحذية لل�ضفر؛ حمافظ جلدية م�ضطحة للوثائق واالأوراق؛ حقائب �ضغرية للوثائق 
واالأوراق؛ جرابات جلدية؛ حقائب احلمل امل�ضنوعة من اجللد؛ احلقائب املدر�ضية واحلقائب املحمولة على الكتف بحزام طويل؛ 
ظهر؛  حقائب  اجللد؛  من  امل�ضنوعة  املفاتيح  حافظات  الريا�ضاية؛  للمالب�س  وحامالت  حقائب  ريا�ضية؛  حقائب  �ضفرية؛  حقائب 
حقائب ظهر؛ احلقائب املحمولة ذات العجالت؛ حقائب �ضغرية مل�ضتح�ضرات التجميل )غري جمهزة(؛ حقائب اأدوات احلالقة التي 
تباع فارغة؛ حقائب لل�ضاطيء؛ اأغطية للحيوانات؛ حقائب مالب�س �ضفرية؛ �ضناديق جلدية للقبعات؛ جراب املوؤونة للجنود؛ مل�ضقات 
)ليبيالت( جلدية؛ حقائب او جرابات حلمل االأطفال؛ راند�ضل )حقائب مدر�ضية يابانية(؛ حقائب لل�ضرج؛ �ضناديق ثياب �ضفرية؛ 
حقائب �ضفرية؛ �ضناديق ال�ضفر )م�ضنوعات جلدية(؛ جزادين م�ضبكة من �ضال�ضل؛ اأغطية مظالت؛ �ضناديق مو�ضيقية.. وامل�ضنفة 

بالفئه )18(



140

)�ضو�ضيته دي برودوي ن�ضتلة ا�س . ايه.(

وقد مت قبول الطلب برقم)94752( وبتاريخ: )2020/2/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: الكاكاو وامل�ضروبات وامل�ضتح�ضرات التي اأ�ضا�ضها الكاكاو؛ ال�ضوكوالته ومنتجات ال�ضوكوالته وامل�ضروبات وامل�ضتح�ضرات 
التي اأ�ضا�ضها ال�ضوكوالته؛ وامل�ضروبات وامل�ضتح�ضرات التي اأ�ضا�ضها احلبوب وامل�ضمولة يف هذه الفئة؛ ال�ضكر؛ الب�ضكويت؛ احللويات؛ 
حلويات ال�ضكر؛ كعك حملى؛ كعك والكعك الرقيق اله�س؛ حلوى التويف؛ مهلبية؛ حلوى )حلويات(؛ علكة، لي�ضت لالأغرا�س الطبية؛ 
�ضربات؛  مثلج؛  ماء  لالأكل؛  �ضاحلة  مثلجات  الفئة(؛  بهذه  )امل�ضمولة  حلوبات  فطائر؛  اخلبز؛  ل�ضنع  خليط  خبز؛  املخابز؛  منتجات 
حلويات جممدة؛ كعك جممد؛ بوظة )اأي�ضكرمي(؛ حلوى جممدة؛ لنب جممد؛ حبوب؛ حبوب االإفطار؛ مو�ضلي )حلوى م�ضنوعة من 
احلبوب امل�ضحوقة والفواكه املجففة(؛ رقائق ذرة؛ األواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لالأكل؛ م�ضتح�ضرات احلبوب الوجبات اخلفيفة 

التي اأ�ضا�ضها احلبوب.. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)غوت�ضيو غوت�ضي ا�س. بيه. ايه.( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95534( وبتاريخ: )2020/3/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
للحمل؛  القابلة  االأمتعة واحلقائب  املدبوغة؛  اأو  املدبوغة؛ جلود احليوانات اخلام  املدبوغة وتقليد اجللود  العالمة على: اجللود 
؛ حقائب كتف؛ حقائب يد؛ حقائب  للحيوانات؛ حقائب  اأطواق ور�ضن ومالب�س  �ضياط واأطقم و�ضروج؛  املظالت وال�ضما�ضي؛ ع�ضي؛ 
املطر؛ حقائب حمل  اكيا�س واقية من  الت�ضوق؛  التي تعلق باالكتاف حلمل االأطفال؛ حقائب  يد كبرية؛ حقائب اخل�ضر؛ احلقائب 
حمافظ  ؛  جلدية  االئتمان  لبطاقات  وحوامل  حمافظ  نقود؛  حمافظ  جيب؛  حمافظ  اليد؛  حقائب  لل�ضهر؛  يد  حقائب  االأغرا�س؛ 
لبطاقات العمل؛ حقائب جلدية لل�ضفر؛ حقائب اأحذية لل�ضفر؛ حمافظ جلدية م�ضطحة للوثائق واالأوراق؛ حقائب �ضغرية للوثائق 
واالأوراق؛ جرابات جلدية؛ حقائب احلمل امل�ضنوعة من اجللد؛ احلقائب املدر�ضية واحلقائب املحمولة على الكتف بحزام طويل؛ 
ظهر؛  حقائب  اجللد؛  من  امل�ضنوعة  املفاتيح  حافظات  الريا�ضاية؛  للمالب�س  وحامالت  حقائب  ريا�ضية؛  حقائب  �ضفرية؛  حقائب 
حقائب ظهر؛ احلقائب املحمولة ذات العجالت؛ حقائب �ضغرية مل�ضتح�ضرات التجميل )غري جمهزة(؛ حقائب اأدوات احلالقة التي 
تباع فارغة؛ حقائب لل�ضاطيء؛ اأغطية للحيوانات؛ حقائب مالب�س �ضفرية؛ �ضناديق جلدية للقبعات؛ جراب املوؤونة للجنود؛ مل�ضقات 
)ليبيالت( جلدية؛ حقائب او جرابات حلمل االأطفال؛ راند�ضل )حقائب مدر�ضية يابانية(؛ حقائب لل�ضرج؛ �ضناديق ثياب �ضفرية؛ 
حقائب �ضفرية؛ �ضناديق ال�ضفر )م�ضنوعات جلدية(؛ جزادين م�ضبكة من �ضال�ضل؛ اأغطية مظالت؛ �ضناديق مو�ضيقية.. وامل�ضنفة 

بالفئه )18(
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)مركز اللوزي �ضوالر لبيع االلكرتونيات ومنظومات الطاقة ال�ضم�ضية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96413( وبتاريخ: )2020/6/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
، معدات  البطاريات   ، الذواكر   ، التو�ضيالت   ، ، اخلازنات  ال�ضواحن   ، التلفونات   ، ال�ضا�ضات   ، ال�ضم�ضية  الطاقة  الواح  العالمة على: 
واجهزة احلا�ضب االيل ، اجهزة وادوات لو�ضل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او حتكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفزيونات ، 
خازنات كهربائية ، منظمات ، حموالت كهربائية ، حموالت امل�ضخات الزراعية ، م�ضتلزمات الطاقة ، اجهزة كهربائية لتبدل التيار 
الكهربائي ، الري�ضفرات ، امل�ضجالت ، اال�ضالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، مراوح ، اجهزة قيا�س الطاقة ، طابعات ، اجهزة 
خزن الطاقة الكهربائية ، اجهزة الفيديو وم�ضتلزماتها ، قارئات اقرا�س ، هوائيات ، مكربات ال�ضوت ، جميع انواع البطاريات ، اجهزة 

املراقبة ، تو�ضيالت �ضحن USB ، اجهزة اطفاء احلريق ، انفرترات.. وامل�ضنفة بالفئه )9(

)نيبون دين�ضني دينوا كابو�ضيكي كاي�ضا ) نيبون تلغراف اآند تلفون كوربوري�ضن((

 
وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95169(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: خدمات ات�ضاالت �ضلكية وال�ضلكية، عدا عن البث؛ تاأجري زمن الو�ضول اإىل �ضبكات احلا�ضوب العاملية؛ خدمات االت�ضال 
عرب الهواتف اخللوية؛ خدمات ات�ضاالت الهواتف النقالة؛ خدمات توفري غرف الدرد�ضة عرب االإنرتنت؛ خدمات االت�ضاالت عرب 
خدمات  الب�ضرية؛  االألياف  �ضبكات  بوا�ضطة  االت�ضاالت  خدمات  االإلكرتونية؛  االت�ضاالت  خدمات  للحا�ضوب؛  الطرفية  االأجهزة 
االت�ضال بالتلغراف؛ خدمات االت�ضاالت عرب الهاتف؛ خدمات اإر�ضال الربيد االإلكرتوين؛ خدمات اإر�ضال الفاك�ضات؛ خدمات توفري 
توا�ضل االت�ضاالت بعيدة املدى مع �ضبكات احلا�ضوب العاملية؛ خدمات عقد املوؤمترات املرئية؛ خدمات نقل امللفات الرقمية؛ خدمات 
تاأجري خطوط االت�ضاالت عن بعد؛ خدمات اإر�ضال حمتويات ال�ضوت والفيديو عرب �ضبكات احلا�ضوب؛ خدمات اإتاحة الو�ضول اإىل 
قواعد البيانات؛ خدمات ات�ضاالت الفيديو با�ضتخدام احلا�ضوب؛ خدمات تقدمي املعلومات حول االت�ضاالت بعيدة املدى؛ خدمات 
اإر�ضال وبث وا�ضتقبال ال�ضوتيات واملقاطع املرئية وال�ضور املتحركة والثابتة والن�ضو�س  االإر�ضال عرب االأقمار ال�ضناعية؛ خدمات 
والبيانات يف الوقت احلقيقي؛ خدمات توفري الو�ضول اإىل املدونات وغرف الدرد�ضة ولوحات االإعالنات اأو خدمات النقا�س؛ خدمات 
ات�ضاالت ال�ضبكات الرقمية؛ خدمات البث التلفزيوين عرب الكابالت؛ خدمات البث االإذاعي؛ خدمات البث التلفزيوين؛ خدمات بث 
الفيديو من خالل االإنرتنت و�ضبكات االت�ضاالت االأخرى؛ خدمات وكاالت االأنباء؛ خدمات تاأجري معّدات االت�ضاالت بعيدة املدى مبا 

يت�ضّمن الهواتف واأجهزة الفاك�س؛ خدمات تاأجري اأجهزة اإر�ضال الر�ضائل؛ خدمات تاأجري اأجهزة املودم. . وامل�ضنفة بالفئه )38(



)نيبون دين�ضني دينوا كابو�ضيكي كاي�ضا ) نيبون تلغراف اآند تلفون كوربوري�ضن ((

 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95171(  الطلب  قبول  مت  وقد 

العالمة على: خدمات اال�ضت�ضارات الهند�ضة املعمارية؛ خدمات الن�ضائح واال�ضت�ضارات التي تتعلق بت�ضميم وتطوير نظام الكمبيوتر؛ 

خدمات توفري املعلومات حول االختبار اأو الفح�س اأو البحث حول ال�ضيدالنيات بوا�ضطة تطبيق اخل�ضائ�س اجلينية؛ خدمات توفري 

اأو  الكيماوية  للم�ضتح�ضرات  التطوير  اأو  البحث  خدمات  الطبية؛  العلوم  جمال  يف  البحث  اأو  الفح�س  اأو  االختبار  حول  املعلومات 

املعلومات  وتوفري  االأطعمة  اأو  التجميل  وم�ضتح�ضرات  ال�ضيدالنيات  حول  والبحث  وتطوير  واختبار  فح�س  خدمات  ال�ضيدالنية؛ 

املتعلقة بها؛ خدمات توفري املعلومات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بعوامل اخلطورة؛ خدمات امل�ضح ال�ضناعي والبحوث يف جمال 

اخلدمات اللوج�ضتية؛ خدمات الفح�س والبحث حول اآالت واأجهزة االت�ضاالت بعيدة املدى؛ خدمات تاأجري اآالت واأجهزة القيا�س اأو 

االختبار؛ خدمات تاأجري املقايي�س والفاح�ضات الكهربائية اأو املغناطي�ضية؛ خدمات توفري املعلومات والن�ضائح حول احلو�ضبة التي 

تعتمد على م�ضادر من االإنرتنت؛ خدمات توفري اال�ضتخدام املوؤقت لربجميات احلا�ضوب غري القابلة للتحميل؛ خدمات توفري برامج 

احلا�ضوب للتحقق؛ خدمات تاأجري م�ضاحات الذاكرة الأجهزة ذاكر احلا�ضوب؛ خدمات تاأجري خوادم االإنرتنت؛ خدمات املعلومات عن 

االأحوال اجلوية؛ خدمات معمارية؛ اخلدمات امل�ضاحية؛ خدمات تخطيط املُدن؛ خدمات ر�ضم م�ضودات االإن�ضاءات؛ خدمات ت�ضميم 

وتخطيط االإن�ضاءات وا�ضت�ضارات ترتبط بها؛ خدمات االأبحاث اجليولوجية؛ خدمات امل�ضح اجليولوجي؛ خدمات التحاليل واالأبحاث 

ال�ضن�اعية؛ ت�ضميم االآالت واالأجهزة واالأدوات )تت�ضمن قطعها( اأو االأنظمة املكونة لهذه االآالت واالأجهزة واالأدوات؛ خدمات توفري 
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�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )95171(

املدى  واأجهزة االت�ضاالت بعيدة  االإلكرتونية  املتعلقة بخدمات ت�ضميم احلا�ضوب؛ خدمات ت�ضميم احلوا�ضيب واالأجهزة  املعلومات 

بها؛ خدمات تقدمي اال�ضت�ضارات يف جمال ت�ضميم وتطوير معدات احلا�ضوب؛ خدمات تطوير جتهيزات  املتعلقة  الفنية  والن�ضائح 

توزيع  �ضبكات  وتطوير  ت�ضميم  خدمات  بالروبوتات؛  املتعلقة  الهند�ضة  خدمات  الكهربائية؛  االأقطاب  ت�ضميم  خدمات  احلا�ضوب؛ 

الطاقة؛ خدمات هند�ضية تتعلق باأنظمة االإمداد بالطاقة؛ خدمات ت�ضميم معدات توفري الطاقة؛ خدمات ت�ضميم مولدات الطاقة؛ 

خدمات ت�ضميم وتطوير اأع�ضاء �ضناعية؛ خدمات ت�ضميم وتطوير الربجميات ملعاجلة وتوزيع حمتوى الو�ضائط املتعددة؛ خدمات 

ا�ضت�ضارات تكنولوجيا احلا�ضوب؛ خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات )اآي تي(؛ خدمات ت�ضاميم الفنون 

اجلرافيكية؛ خدمات الت�ضميم ال�ضناعي؛ خدمات النمذجة )ت�ضميم �ضناعي(؛ خدمات الت�ضميم، لغري الغايات الدعائية؛ خدمات 

ت�ضميم برجميات احلا�ضوب وبرجمة اأجهزة احلا�ضوب و�ضيانة برجميات احلا�ضوب؛ خدمات ن�ضخ برامج احلا�ضوب؛ خدمات تنزيل 

برجميات احلا�ضوب؛ خدمات حتديث برجميات احلا�ضوب؛ خدمات تقدمي اال�ضت�ضارات لربجميات احلا�ضوب؛ خدمات ت�ضميم اأنظمة 

خدمات  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  و�ضائط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  خدمات  اال�ضت�ضارات؛  وتقدمي  تطوير  وخدمات  احلا�ضوب 

ت�ضميم واإن�ضاء و�ضيانة مواقع االإنرتنت؛ خدمات حتويل برامج وبيانات احلا�ضوب، عدا عن التحويل املادي؛ خدمات حتويل بيانات 

بعد؛ خدمات توفري حمركات بحث  الدخول عن  اأنظمة احلا�ضوب عن طريق  رقمية )م�ضح �ضوئي(؛ خدمات مراقبة  اإىل  الوثائق 

البحث  حمركات  توفري  خدمات  العاملية؛  احلا�ضوب  �ضبكة  على  البيانات  على  للح�ضول  البحث  حمركات  توفري  خدمات  لالإنرتنت؛ 

للح�ضول على بيانات عرب �ضبكات االت�ضاالت؛ خدمات ا�ضرتجاع بيانات احلا�ضوب؛ خدمات ا�ضت�ضارات ت�ضميم املواقع االإلكرتونية؛ 

الكمبيوتر  برامج  تكوين  خدمات  الكمبيوتر؛  �ضبكات  اأنظمة  تكوين  املخربية؛  التجارب  ملحاكاة  الكمبيوتر  برامج  تطوير  خدمات 

الكوارث؛  من  الوقاية  لنظام  الكمبيوتر  الرئي�ضية؛ خدمات برجمة  االإنرتنت  واإ�ضافة وظائفها؛ خدمات ت�ضميم �ضفحات  وتو�ضيع 

الفني لربجميات احلوا�ضيب؛  الدعم  �ضبكات حو�ضبة �ضحابية وا�ضتخدامها؛ خدمات  اإىل  للنفاذ  خدمات برجمة برجميات ت�ضغيل 

خدمات اإعادة بناء قواعد البيانات؛ خدمات الن�ضخ االحتياطي للبيانات االإلكرتونية؛ خدمات تطوير برجميات التطبيقات لت�ضليم 

غري  الو�ضول  الكت�ضاف  الكمبيوتر  الأنظمة  بعد  عن  املراقبة  خدمات  البيانات؛  اأمن  ا�ضت�ضارات  خدمات  املتعددة؛  الو�ضائط  حمتوى 

الفنية  النتائج  حتليل  حول  معلومات  توفري  خدمات  للحا�ضوب؛  االأمنية  اال�ضت�ضارات  تقدمي  خدمات  البيانات؛  وخرق  به  امل�ضرح 

وتخزين النتائج املحو�ضبة ل�ضجل البيانات؛ خدمات حتليل البيانات التقنية الكبرية وتخزين البيانات الكبرية املحو�ضبة؛ خدمات 

توفري معلومات حول حتليل النتائج الفنية وتخزين النتائج املحو�ضبة للبيانات ال�ضخمة؛ خدمات برجمة الكمبيوتر لنظام معاجلة 

ال�ضور با�ضتخدام الكمبيوتر؛ خدمات ت�ضميم وتطوير برجميات معاجلة ال�ضور؛ خدمات ت�ضميم وتطوير برجميات األعاب الكمبيوتر 
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وبرجميات الواقع االفرتا�ضي؛ خدمات برجمة وتطوير برجميات الواقع االفرتا�ضي؛ خدمات ا�ضت�ضارات اأمن الكمبيوتر واالإنرتنت 

خدمات  االإلكرتونية؛  البيانات  الأمن  حوا�ضيب  برجمة  خدمات  االإنرتنت؛  اأمن  برامج  وتطوير  برجمة  خدمات  البيانات؛  وت�ضفري 

وتوفري  الكمبيوتر  �ضبكات  الأمن  الكمبيوتر  برجمة  حول  اال�ضت�ضارات  خدمات  املعلومات؛  ملعاجلة  االأمن  الإدارة  الكمبيوتر  برجمة 

املعلومات املتعلقة بها؛ خدمات برجمة وتطوير برامج معاجلة البيانات؛ ا�ضت�ضارات يف جمال تكامل نظم احلوا�ضيب؛ خدمات تكامل 

اإدارة الطاقة؛ خدمات حتليل نظام الكمبيوتر وتوفري املعلومات  اأنظمة الكمبيوتر و�ضبكات الكمبيوتر؛ خدمات برجمة برجميات 

املتعلقة به؛ خدمات اأبحاث وا�ضت�ضارات تتعلق بربجميات احلوا�ضيب؛ خدمات حتليل التهديدات االأمنية احلا�ضوبية حلماية البيانات؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بتحليل وفح�س فريو�ضات الكمبيوتر؛ خدمات حماية احلوا�ضيب من الفريو�ضات؛ خدمات الن�ضائح 

التكنولوجية املتعلقة باحلوا�ضيب وال�ضيارات واالآالت ال�ضناعية؛ خدمات فح�س واختبار والبحوث وتطوير اجلينات؛ خدمات البحث 

خدمات  ال�ضاأن؛  هذا  يف  وامل�ضورة  احليوية  التكنولوجيا  يف  والبحث  االختبار  خدمات  الوراثي؛  بالتحليل  املتعلقة  للعقاقري  وامل�ضح 

املختربات العلمية؛ خدمات تنفيذ درا�ضات امل�ضاريع التقنية؛ خدمات البحوث العلمية؛ خدمات حتليل بيانات فنية؛ خدمات اأبحاث 

توفري  جمال  يف  اال�ضت�ضارات  خدمات  لالآخرين؛  اجلديدة  املنتجات  وتطوير  بحث  خدمات  التقنية؛  الكتابة  خدمات  تكنولوجية؛ 

الطاقة؛ خدمات البحث يف جمال الفيزياء؛ �ضبط اجلودة؛ خدمات االختبار والبحث يف جمال الكهرباء؛ خدمات االختبار والبحث 

يف جمال االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية وتكنولوجيا االت�ضاالت املتنقلة؛ خدمات امل�ضح والبحث بخ�ضو�س ال�ضرف ال�ضحي البيئي 

�ضبط  خدمات  املدن؛  تطوير  وتخطيط  االإقليمي  التطوير  تخطيط  حول  والن�ضائح  والبحث  امل�ضح  خدمات  به؛  املتعلقة  وامل�ضورة 

اجلودة لغايات امل�ضادقة؛ خدمات البحوث العلمية والتكنولوجية يف جمال الكوارث الطبيعية؛ خدمات البحث يف جمال اإن�ضاء املباين 

والتخطيط للمدن ؛ خدمات الفح�س والبحث يف جمال منع التلوث؛ خدمات الفح�س والبحوث يف جمال الهند�ضة املدنية؛ خدمات 

توفري املعلومات حول االختبار والبحث وامل�ضح وخدمات التقييم والتحليل حول توفري الطاقة اأو نتائجها؛ خدمات برجمة احلا�ضوب، 

جمال  يف  القيا�س  اأو  البيانات  وحتليل  الفح�س  حول  الن�ضائح  خدمات  البيانات؛  �ضجل  وتخزين  وحتليل  جتميع  خدمات  حتديدا: 

ملعاجلة  الربجميات  حتديث  خدمات  البيانات؛  معاجلة  تكنولوجيا  جمال  يف  اأبحاث  خدمات  االإن�ضاء؛  وخدمات  املدنية  الهند�ضة 

البيانات؛ خدمات اال�ضت�ضارات يف جمال البحوث وم�ضح وتطوير تكنولوجيا معاجلة املعلومات وتكنولوجيا االت�ضاالت؛ خدمات البحث 

يف تكنولوجيا معاجلة املعلومات؛ خدمات ا�ضت�ضارات تتعلق باخلدمات التكنولوجية يف جمال االإمداد بالطاقة الكهربائية والطاقة؛ 

خدمات امل�ضح اأو الفح�س اأو البحث يف جمال الطاقة غري امل�ضتخدمة؛ خدمات البحث العلمي يف جمال الطاقة؛ خدمات البحث يف 

املوا�ضي  الزراعة وتربية  والبحث يف جماالت  الطاقة؛ خدمات فح�س وخدمات االختبار  وا�ضتخدام  واإر�ضال وتوزيع  توليد  جمال 

�ضفحة 3 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )95171(
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والب�ضاتني وم�ضايد االأ�ضماك وتقدمي املعلومات وامل�ضورة املتعلقة بها؛ خدمات امل�ضورة ب�ضاأن التكنولوجيا الزراعية؛ خدمات االختبار 

والبحث حول االآالت واالأجهزة واالأدوات؛ خدمات املعايرة )القيا�س(؛ خدمات االأبحاث امليكانيكية؛ خدمات اختبار �ضبط جودة 

معدات الب�ضتنة؛ خدمات اختبار �ضبط جودة االآالت الزراعية؛ خدمات تاأجري اأجهزة القيا�س؛ خدمات تاأجري احلا�ضوب؛ خدمات 

ا�ضت�ضافة مواقع احلا�ضوب )مواقع انرتنت(؛ خدمات تاأجري خوادم ال�ضبكة؛ خدمات ا�ضت�ضافة اخلادم؛ خدمات الربجميات كخدمات 

)ا�س ايه ايه ا�س(؛ خدمات احلو�ضبة على �ضبكة االنرتنت؛ خدمات توفري اال�ضتخدام املوؤقت للربجميات امل�ضتندة على ال�ضبكات؛ 

خدمات تاأجري برجميات الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ خدمات تاأجري اأجهزة الكمبيوتر؛ خدمات تاأجري مرافق احلوا�ضيب؛ خدمات 

تاأجري برامج الكمبيوتر؛ خدمات توفري برامج احلا�ضوب على �ضبكات البيانات؛ خدمات تاأجري اخلوادم وتوفري املعلومات املتعلقة بها؛ 

خدمات ا�ضت�ضافة املحتويات الرقمية على �ضبكة االإنرتنت؛ اخلدمات اال�ضت�ضارية يف جمال الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س(؛ 

خدمات توفري الربجميات غري القابلة للتحميل على االإنرتنت لتحليل ال�ضور الطبية؛ خدمات توفري برجميات الواقع االفرتا�ضي 

غري القابلة للتحميل على االإنرتنت؛ خدمات توفري برجميات على االإنرتنت غري القابلة للتحميل الإدارة اأنظمة الدفع االإلكرتوين؛ 

خدمات توفري برجميات غري قابلة للتحميل على االإنرتنت حلماية اأمن املعلومات؛ خدمات توفري برجميات غري قابلة للتحميل على 

اأمن حماية الن�ضخ؛ خدمات توفري برجميات غري قابلة للتحميل على االإنرتنت الأمن احلا�ضوب؛ خدمات  االإنرتنت لتح�ضني وظائف 

اأنظمة احلا�ضوب.  .. وامل�ضنفة  للتحميل على االإنرتنت لدمج  البيانات؛ خدمات توفري برجميات غري قابلة  تاأجري معدات معاجلة 

بالفئه )42(

�ضفحة 4 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )95171(

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

وقد مت قبول الطلب برقم)96414( وبتاريخ: )2020/6/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
، معدات  البطاريات   ، الذواكر   ، التو�ضيالت   ، ، اخلازنات  ال�ضواحن   ، التلفونات   ، ال�ضا�ضات   ، ال�ضم�ضية  الطاقة  الواح  العالمة على: 
واجهزة احلا�ضب االيل ، اجهزة وادوات لو�ضل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او حتكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفزيونات ، 
خازنات كهربائية ، منظمات ، حموالت كهربائية ، حموالت امل�ضخات الزراعية ، م�ضتلزمات الطاقة ، اجهزة كهربائية لتبدل التيار 
الكهربائي ، الري�ضفرات ، امل�ضجالت ، اال�ضالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، مراوح ، اجهزة قيا�س الطاقة ، طابعات ، اجهزة 
خزن الطاقة الكهربائية ، اجهزة الفيديو وم�ضتلزماتها ، قارئات اقرا�س ، هوائيات ، مكربات ال�ضوت ، البطاريات ، اجهزة املراقبة ، 

تو�ضيالت �ضحن USB ، اجهزة اطفاء احلريق ، انفرترات.. وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)نيبون دين�ضني دينوا كابو�ضيكي كاي�ضا ) نيبون تلغراف اآند تلفون كوربوري�ضن ((

 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95170(  الطلب  قبول  مت  وقد 

ت�ضجيل  �ضاعات  والتاريخ؛  الوقت  ختم  اآالت  الهند�ضي؛  الر�ضم  اأدوات  امل�ضتندات؛  ت�ضوير  اآالت  النقد؛  ت�ضجيل  اآالت  على:  العالمة 

وقت احل�ضور واملغادرة )اأجهزة ت�ضجيل الوقت(؛ اآالت البطاقات املثقبة للمكاتب؛ اآالت االقرتاع؛ اأجهزة فح�س الطوابع الربيدية؛ 

بالقطع  العاملة  اآليات االأجهزة  العملة؛  التعرف على  اآالت  النقدية؛  القطع  اآالت عد وفرز  التف�ضيلية؛  اأجهزة لطباعة املخططات 

اأجهزة االإنذار  اأجهزة ومعدات االإنقاذ؛  التعليم؛  النقدية؛ روبوتات  التي تدار بالقطع  ال�ضيارات  اآليات بوابات ا�ضطفاف  النقدية؛ 

احلديدية،  ال�ضكك  اإ�ضارات  اأجهزة  االإنذار؛  اأنظمة  ال�ضرقات؛  �ضد  االإنذار  اأجهزة  الغاز؛  ت�ضرب  �ضد  االإنذار  اأنظمة  احلرائق؛  �ضد 

األعاب فيديو الرواق؛ �ضماعات الراأ�س  اإ�ضارة املرور ال�ضوئية )اأجهزة االإ�ضارة(؛ برامج االألعاب الآالت  اأو امليكانيكية؛ جهاز  امل�ضيئة 

للواقع االفرتا�ضي واخلوذات املعدة لال�ضتخدام يف لعب األعاب الفيديو؛ اأجهزة املحاكاة لتوجيه والتحكم باملركبات؛ اأجهزة املحاكاة 

واأجهزة  اآالت  الب�ضرية؛  واالأجهزة  االآالت  الفوتوغرايف؛  الت�ضوير  واآالت  اأجهزة  خمربية؛  واأدوات  اأجهزة  الريا�ضي؛  للتدريب 

الت�ضوير ال�ضينمائي؛ �ضا�ضات العر�س ؛ عد�ضات اآالت العر�س؛ االأجهزة واملعدات لعلم الفلك؛ اأجهزة تعليم �ضمعية وب�ضرية؛ نظارات 

القيا�س  اأجهزة  امل�ضاحة؛  واأدوات  اأجهزة  املقايي�س؛  ال��وزن؛  واأدوات  اأجهزة  االختبار؛  اأو  القيا�س  واأدوات  اآالت  ؛  االأبعاد  ثالثية 

امل�ضح؛  واأدوات  اآالت  اجلوية؛  االأر�ضاد  مراقبة  جهاز  الر�ضد؛  اأدوات  الطبية؛  لالأغرا�س  لي�س  اجلينات  حتليل  جهاز  الكهربائية؛ 

العاملية؛  املواقع  حتديد  اأنظمة  وظائف  با�ضتخدام  الدوران  ا�ضت�ضعار  اأجهزة  ؛  املج�ضات  الفح�س؛  واأدوات  اأجهزة  الك�ضف؛  اأجهزة 
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حتديد  ح�ضا�ضات  املوقع؛  ا�ضت�ضعار  اأجهزة  احليوية؛  للرقاقة  اال�ضت�ضعار  اأجهزة  باللم�س؛  تعمل  �ضا�ضة  جم�ضات  التوقيت؛  جم�ضات 

املواقع؛ اأجهزة اال�ضت�ضعار الب�ضرية؛ جم�ضات اللم�س لالألياف الب�ضرية؛ جم�ضات املوقف الب�ضري؛ املج�ضات الكهرو�ضوئية؛ ح�ضا�ضات 

احلركة؛ ح�ضا�ضات ا�ضت�ضعار احلركة؛ ح�ضا�ضات ال�ضغط؛ برجميات الواقع االفرتا�ضي؛ وحدات املعاجلة املركزية ملعاجلة املعلومات 

الت االأطوار؛ مقّومات التيار  والبيانات وال�ضوت اوال�ضورة؛ اآالت واأجهزة توزيع اأو مراقبة الطاقة الكهربائية؛ املحوالت الدوارة؛ معدِّ

الكهربائي؛ حموالت التيارات )كهربائية(؛ املحوالت، الكهربائية؛ امدادات الطاقة ذات اجلهد املنخف�س؛ اأجهزة التحكم الكهربائية 

الإدارة الطاقة؛ االأجهزة والتمديدات الكهرو�ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�ضم�ضية؛ االأجهزة الكهرو�ضوئية لتحويل اإ�ضعاع 

الطاقة ال�ضم�ضية اإىل طاقة كهربائية؛ اأجهزة ومعّدات تو�ضيل اأو الت�ضغيل اأو التحويل اأو التجميع اأو التنظيم اأو التحكم بالكهرباء؛ 

اأجهزة واأدوات التحكم الكهربائية واإلكرتونية؛ اأجهزة �ضحن البطاريات الكهربائية؛ البطاريات الكهربائية؛ البطاريات ال�ضم�ضية؛ 

اخلاليا والبطاريات الكهربائية؛ اأجهزة القيا�س والفح�س الكهربائية اأو املغناطي�ضية؛ اأجهزة اال�ضت�ضعار املحتملة؛ جم�ضات التيار؛ 

اأجهزة اال�ضت�ضعار للتيار واأجهزة االختبار لقيا�س خ�ضائ�س اأ�ضباه املو�ضالت؛ كابالت متحدة املحور؛ كابالت الياف ب�ضرية؛ اأغلفة 

التو�ضيل للكابالت الكهربائية؛ الكابالت، الكهربائية؛ اأ�ضالك وكوابل كهربائية؛ االألياف ال�ضوئية )خيوط تو�ضيل ال�ضوء(؛ اأ�ضالك 

التلغراف؛ اأ�ضالك الهواتف؛ مو�ضالت االأ�ضالك )كهربائية(؛ اأجهزة االت�ضال الداخلي؛ م�ضخمات ال�ضوت؛ الهوائيات؛ ق�ضط تعليق 

التجهيزات  الرقمية؛  الفيديو  اأقرا�س  م�ضغالت  الرقمية؛  ال�ضور  اإطارات  امل�ضغوطة؛  االقرا�س  ت�ضغيل  اأجهزة  النقالة؛  الهواتف 

لوازم  ا�س(؛  بيه  )جي  العاملي  املواقع  حتديد  اأنظمة  اأجهزة  الفاك�س؛  اأجهزة  ال�ضناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  الكهربائية 

التحدث عن بعد للهواتف؛ اأ�ضرطة تنظيف الراأ�س )للت�ضجيل(؛ �ضماعات الراأ�س؛ اأجهزة االأغاين امل�ضّجلة واملو�ضيقية؛ اأجهزة اإر�ضال 

ال�ضور تلغرافيا؛ م�ضغالت الو�ضائط املحمولة؛ الهواتف املحمولة؛ اأجهزة نداء ال�ضلكي؛ اأجهزة املذياع ؛ اأجهزة الراديو للمركبات؛ 

اأجهزة ت�ضغيل االأ�ضطوانات؛ تلغرافات  التلغرافات الال�ضلكية؛ جمموعات االت�ضال الهاتفي الال�ضلكي؛ م�ضتقبالت الهواتف؛  اأجهزة 

بخا�ضّية  املزود  الهواتف  الفيديو؛  م�ضجالت  املركبات(؛  منت  على  )حوا�ضيب  للمركبات  املالحة  اأجهزة  التلفاز؛  اأجهزة  )اأجهزة(؛ 

الروؤية؛ اآالت واأجهزة االت�ضاالت بعيدة املدى؛ اأجهزة الهاتف؛ اأجهزة االإر�ضال )لالت�ضاالت بعيدة املدى(؛ التجهيزات الكهربائية 

للتحكم عن بعد بالعمليات ال�ضناعية؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ اأجهزة واأدوات حتديد املواقع واملالحة االلكرتونية؛ اأدوات املالحة؛ 

اآالت الرد على املكاملات الهاتفية؛ اآالت ت�ضوير الفيديو )كامريات فيديو(؛ م�ضجالت الكا�ضيت؛ اأجهزة ا�ضتقبال ال�ضوت والفيديو؛ 

اأجهزة واأدوات ت�ضجيل اأو االإر�ضال اأو الن�ضخ لالأ�ضوات اأو ال�ضور؛ اأجهزة اإر�ضال االإ�ضارات االإلكرتونية؛ معاجلات االإ�ضارات؛ اأجهزة ن�ضخ 



148

االأ�ضوات؛ اأجهزة معاجلة ال�ضور؛ ال�ضابطات لال�ضلكية للمراقبة والتحكم عن بعد بعمل وحالة اأنظمة االأمن؛ االأقرا�س الب�ضرية؛ 

االأقرا�س املمغنطة؛ لوحات االإعالن االإلكرتونية؛ اأجهزة الت�ضفري املغناطي�ضية؛ االأقرا�س املرنة؛ االأ�ضرطة املمغنطة؛ اأجهزة املودم؛ 

وحمطات  للحوا�ضيب  البينية  االأ�ضطح  الت�ضفري؛  وفك  الت�ضفري  اأجهزة  الرقمية؛  العالمات  )الكهربائية(؛  التدخل  مقاومة  اأجهزة 

اإلكرتونية للمعلومات لل�ضيارات؛ الرموز االأمنية )اأجهزة الرتميز(؛ اأجهزة واأدوات تعليمية وتدري�ضية؛ حملالت ال�ضور االإلكرتونية؛ 

االجندات االلكرتونية؛ قارئات رموز الباركود؛ البطاقات املمغنطة امل�ضفرة؛ وحدات معاجلة مركزية )معاجلات(؛ الرقاقات )دارات 

احلا�ضوب  ت�ضغيل  برامج  احلا�ضوبية؛  الذاكرة  اأجهزة  احلا�ضوب؛  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  احلا�ضوب؛  األعاب  برجميات  متكاملة(؛ 

احلا�ضوب؛  اأجهزة  احلا�ضوب؛  تطبيقات  برجميات  احلا�ضوب؛  برجميات  احلا�ضوب؛  برامج  للحوا�ضيب؛  الطرفية  االأجهزة  امل�ضجلة؛ 

االإلكرتونية  اأجهزة الرتجمة  اإلكرتونية )وحدات عر�ْس ب�ضري(؛  اأقالم  للحوا�ضيب؛  االأقرا�س  �ضواقات  البيانات؛  اأجهزة معاجلة 

املو�ضوعة باجليب؛ بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�ضائع؛ اأ�ضاور حتديد الهوية امل�ضفرة املمغنطة؛ بطاقات الهوية املمغنطة؛ بطاقات 

الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ الدارات املتكاملة؛ اأجهزة بينية الأجهزة احلا�ضوب؛ �ضناديق املو�ضيقى الأجهزة الكمبيوتر؛ اجهزة 

�ضا�ضات  حا�ضوب(؛  )قطع  ال�ضا�ضات  امل�ضغرة؛  املعاجلات  للحوا�ضيب؛  املمغنطة  االأ�ضرطة  وحدات  املحمولة؛  ال�ضخ�ضية  احلا�ضوب 

املراقبة )برامج حا�ضوب(؛ الفاأرات )اأجهزة معاجلة البيانات(؛ م�ضاند الفاأرات؛ اآالت حا�ضبة للجيب؛ طابعات ت�ضتخدم مع اأجهزة 

احلا�ضوب؛ قارئات احلروف الب�ضرية؛ قارئات )معدات معاجلة بيانات(؛ ما�ضحات �ضوئية )معدات معاجلة بيانات(؛ اأ�ضباه املو�ضالت؛ 

لوحات املوؤ�ضر االإلكرتونية؛ حا�ضبات املكتب االإلكرتونية؛ قوامي�س اإلكرتونية؛ الدارات الكهربائية، ال تت�ضمن تلك امل�ضجلة مع برامج 

احلا�ضوب  برجميات  تطبيقات  الذكية؛  الهواتف  �ضاعة؛  �ضكل  على  ال�ضخ�ضية  الرقمية  امل�ضاعدات  املتكاملة؛  الدارات  احلا�ضوب؛ 

احلو�ضبة  برجميات  اال�ضطناعي؛  الذكاء  برجميات  للتحقق؛  احلا�ضوب  برامج  للتنزيل؛  القابلة  احلا�ضوب  برامج  للتنزيل؛  القابلة 

احلا�ضوبية القابلة للتحميل؛ برجميات التطبيقات لتخزين البيانات احلا�ضوبية عرب االإنرتنت؛ برجميات احلا�ضوب الإدارة قواعد 

الكلمات؛  معاجلات  ال�ضاكنة؛  بالكهرباء  الكهربائية  الن�ضخ  اآالت  لل�ضوء؛  الباعثة  الثنائية  ال�ضمامات  ؛  احلا�ضوب  اأجهزة  البيانات؛ 

ال�ضور؛  ملعاجلة  املو�ضالت  اأ�ضباه  رقائق  ال�ضور؛  ملعاجلة  حوا�ضيب  وبرجميات  برامج  املو�ضلة؛  �ضبه  العنا�ضر  االلكرتونية؛  االأنابيب 

برجميات الواقع املعزز؛ برجميات احلا�ضوب للمحاكاة يف الواقع املعزز؛ برجميات واجهة احلا�ضوب؛ الربجميات االأمنية للحوا�ضيب؛ 

للحوا�ضيب؛  للتحميل  القابلة  االأمنية  الربجميات  البيانات؛  قواعد  اأمن  الإدارة  احلا�ضوب  برمج  االإلكرتوين؛  الربيد  اأمن  برجميات 

التطبيقات  لتكامل  احلا�ضوب  برجميات  البيانات؛  معاجلة  ملعدات  الذاكرات  البيانات؛  معاجلة  برامج  البيانات؛  معاجلة  برجميات 

�ضفحة 3 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )95170(
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وقواعد البيانات؛ برجميات احلا�ضوب ملعاجلة املعلومات؛ املا�ضحات ال�ضوئية ثالثية االأبعاد؛ االآالت واالأجهزة االإلكرتونية وقطعها؛ 

احلوا�ضيب التي تتميز بالذكاء اال�ضطناعي؛ االأقطاب الكهربائية لالأبحاث املخربية؛ االأقطاب الكهربائية من االأجزاء االإلكرتونية 

وعنا�ضر اأ�ضباه املو�ضالت؛ االأقطاب الكهربائية واأجزائها؛ �ضفائح للبطاريات؛ االأقطاب الكهربائية خلاليا الوقود؛ القفازات للوقاية 

يف احلوادث؛ القفازات لال�ضتخدام يف الغايات الزراعية للحماية من احلوادث؛ النظارات )النظارات الب�ضرية والنظارات الواقية(؛ 

امل�ضجلة  امل�ضغوطة  واالأقرا�س  االلكرتونية  الدارات  امل�ضتهلك؛  فيديو  األعاب  برامج  املنزلية؛  الفيديو  األعاب  الآالت  االألعاب  برامج 

بربامج  امل�ضجلة  امل�ضغوطة  واالأقرا�س  االلكرتونية  الدارات  �ضائلة؛  بلورية  عر�س  ب�ضا�ضات  ومزودة  باليد  حممولة  األعاب  بربامج 

للهواتف  للتحميل  القابلة  الرنني  نغمات  للتحميل؛  القابلة  املو�ضيقية  امللفات  االلكرتونية؛  املو�ضيقية  لالأدوات  التلقائية  العرو�س 

القابلة  ال�ضور  ملفات  املتحركة؛  الر�ضوم  م�ضجلة؛  فيديو  واأ�ضرطة  فيديو  اأقرا�س  )�ضوت-فيديو(؛  امل�ضغوطة  االأقرا�س  النقالة؛ 

للتحميل؛ ال�ضور ومقاطع الفيديو القابلة للتحميل؛ املن�ضورات االإلكرتونية القابلة للتنزيل؛ االأفالم ال�ضينمائية املك�ضوفة؛ �ضرائح 

االأفالم املك�ضوفة؛ منا�ضب �ضرائح االأفالم.  .. وامل�ضنفة بالفئه )9(

) ترينا �ضوالر )�ضويز( ايه جي(

 
وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95761(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: بطاريات؛ اأجهزة اأ�ضباه املو�ضالت؛ بطاريات �ضم�ضية؛ اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 
التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ وحدات كهربائية �ضوئية وخاليا �ضم�ضية وحدات الطاقة ال�ضم�ضية وجممعات الطاقة ال�ضم�ضية 
لتوليد الطاقة على �ضكل كهرباء وت�ضمل عنا�ضر الواجهة اأو عنا�ضر ال�ضطح؛ اأجهزة حتويل الطاقة ال�ضم�ضية اإىل طاقة كهربائية؛ 
اأ�ضعة  اأجهزة واأدوات قيا�س وفح�س )االإ�ضراف( الكهرباء و/اأو االإلكرتونيات؛ العنا�ضر والوحدات و املن�ضاآت/التجهيزات لتحويل 
�ضرائط  �ضكل  على  وحتديدا  اأنواعها  بجميع  والبيانات  ال�ضورة   / ال�ضوت  ناقالت  عك�ضية؛  مقومات  كهربائية؛  طاقة  اإىل  ال�ضم�س 
مرنة  واأقرا�س  فيديو  واأ�ضرطة  املغناطي�ضية  البيانات  وناقالت  الت�ضجيل  واأقرا�س  م�ضغوطة  واأقرا�س  كا�ضيت  و�ضرائط  �ضوتية 
واأقرا�س م�ضغوطة واأقرا�س فيديو رقمية وجميع الب�ضائع املذكورة �ضابقا على �ضكل م�ضجالت؛ برامج حا�ضوب؛ برجميات وبرجميات 
البينية  االأجهزة  وحلول  الكهربائية  املو�ضالت  واإنتاجها؛  املتجددة  الطاقة  لتوليد  املن�ضاآت/التجهيزات  لت�ضغيل  وخا�ضة  التحكم 

لتطبيقات الطاقة ال�ضم�ضية.. وامل�ضنفة بالفئه )9(

�ضفحة 4 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )95170(
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)عبد الرحمن حم�ضن حممد احلا�ضل(  

وقد مت قبول الطلب برقم)95397( وبتاريخ: )2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: م�ضتح�ضرات تبيي�س االقم�ضة، منظفات، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، �ضابون، مواد اخرى ت�ضتخدم يف 
الكرميات و�ضامبو، ادوات  ا�ضنان،  لل�ضعر، معاجيني  غ�ضل وكي املالب�س، عطور، زيوت عطرية، م�ضتح�ضرات جتميل، غ�ضول )لو�ضن( 
التجميل، كرمي الغ�ضل، كرمي مطهر، مرطبات الب�ضرة، رغوة غ�ضل، غ�ضول اجللد، كرمي واقي، كرمي الزنك، ال�ضابون ال�ضائل، زيت 
احلمام، زيت العناية بالب�ضرة، بل�ضم رغوة خا�ضة بال�ضعر، مزيالت الروائح الكريهة، ال�ضابون البودرة، احلناء، احلناء للنق�س، �ضبغة 
احلناء، بخور، عود، مزيل روائح اجل�ضم، خال�ضات زهور، مزيل ال�ضعر، م�ضتح�ضرات فرد وجتعيد وت�ضريح ال�ضعر، ا�ضباغ جتميلية 
للج�ضم وال�ضعر، مزيل للبقع، كحل للعني، بودرة اطفال، رمو�س، اقالم حواجب، احمر �ضفاه، ا�ضباغ لالظافر، دهان وكرميات لتبيي�س 

الب�ضرة والوقاية من ال�ضم�س وت�ضقق االرجل، ملمع لالحذية.. وامل�ضنفة بالفئه )3(

)ترينا �ضوالر )�ضويز( ايه جي(

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95660(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وحمطات  الكهرو�ضوئية  و  ال�ضم�ضية  الطاقة  من�ضاآت  وحتديدا  الطاقة  توليد  ملن�ضاآت  والرتكيب  التجميع  خدمات  على:  العالمة 
الطاقة الهيدروكهربائية ومن�ضاآت توليد الطاقة بالرياح ومزارع مولدات الطاقة بالرياح وحمطات الطاقة احلرارية االأر�ضية و 
حمطات الطاقة من الكتله احليوية ؛ خدمات �ضيانة واإ�ضالح من�ضاآت توليد الطاقة وحتديدا من�ضاآت الطاقة ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية 
احلرارية  الطاقة  وحمطات  بالرياح  الطاقة  مولدات  ومزارع  بالرياح  الطاقة  توليد  ومن�ضاآت  الهيدروكهربائية  الطاقة  وحمطات 
الطاقة  توليد  من�ضاآت  اإن�ضاء  جمال  يف  خدمات  وحتديدا  املباين  اإن�ضاء  خدمات  ؛  احليوية  الكتلة  من  الطاقة  وحمطات  االأر�ضية 
ومزارع  بالرياح  الطاقة  توليد  ومن�ضاآت  الهيدروكهربائية  الطاقة  وحمطات  الكهرو�ضوئية  و  ال�ضم�ضية  الطاقة  من�ضاآت  وحتديدا 

مولدات الطاقة بالرياح وحمطات الطاقة من الكتلة احليوية وحمطات الطاقة احلرارية االأر�ضية.. وامل�ضنفة بالفئه )37(
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)�ضحار �ضتار للتجارة (. بطلب ت�ضجيل الت�ضميم ال�ضناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 1008. وتاريخ : 2020/6/15م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج : عبوة لتعبئة املياه الغازية

خطني  على  يحتوى  االأو�ضط  واجلزء  �ضايف  يكون  االأعلى  اجلزء  خمتلفة  الأحجام  الغازية  املياه  لتعبئة  عبوة   : النموذج  و�ضف 
متوازيني م�ضتقيمني ومتباعدين اجلزء اال�ضفل من العبوة يتكون من خطني متموجني و�ضط اخلطني هناك دوائر بي�ضاوية �ضغرية 

مرتا�ضة ب�ضكل منتظم على جوانب العبوة .
عنا�ضر احلماية : 1- الدوائر البي�ضاوية املرتا�ضة ب�ضكل منظم على جوانب العبوة من اجلهة ال�ضفلى.
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)ني�ضان جيدو�ضا كابو�ضيكي كاي�ضا ) ويتاجرون اأي�ضا باإ�ضم ني�ضان موتور كو.، ليمتد.( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95813( وبتاريخ: )2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 

�ضاحنات؛  الكهربائية؛ عربات؛  املركبات  �ضيارات؛  �ضكك احلديد؛  اأو عرب  املائي  اأو  اأو اجلوي  االأر�ضي  النقل  العالمة على: مركبات 

�ضيارات  الريا�ضية؛  ال�ضيارات  الرتفيه؛  مركبات  حافالت؛  الرباعي؛  الدفع  ذات  الريا�ضية  املركبات  )مركبات(؛  مغلقة  �ضاحنات 

ال�ضباق؛ �ضاحنات؛ �ضاحنات ذات رافعات �ضوكية؛ جرارات؛ جرارات القطر؛ املقطورات؛ اأن�ضاف املقطورات؛ اأجزاء هيكلية لل�ضيارات؛ 

مكائن للمركبات الربية؛ حمركات للمركبات الربية؛ هياكل مركبات؛ هياكل مركبات؛ اآليات نقل احلركة للمركبات الربية؛ اأعمدة 

نقل احلركة للمركبات الربية؛ جمموعة م�ضننات للمركبات الربية؛ قاب�ضات )كلت�ضات( للمركبات الربية؛ حماور دواليب املركبات؛ 

نواب�س تعليق للمركبات؛ خممدات ال�ضدمات لل�ضيارات؛ عجالت املركبات؛ اإطارات لعجالت املركبات؛ �ضرات عجالت املركبات؛ رقع 

مطاطية ال�ضقة الإ�ضالح االإطارات الداخلية؛ مكابح للمركبات؛ دوا�ضات الفرامل للمركبات الربية؛ زجاج املركبات االأمامي؛ م�ضاحات 

زجاج املركبات االأمامي )اجزاء من املركبات(؛ واقيات �ضدمات للمركبات؛ وحدات حتكم للمركبات الربية؛ اأبواق للمركبات؛ اأ�ضارات 

االإجتاه للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات؛ م�ضاند الراأ�س ملقاعد املركبات؛ اأجهزة اإنذار رجوع املركبات اإىل 

اخللف؛ اأجهزة �ضد ال�ضرقة للمركبات؛ اأكيا�س هواء )و�ضائل �ضالمة يف ال�ضيارات(؛ مرايا الروؤية اخللفية؛ رافعات لالأبواب اخللفية 

)اأجزاء من املركبات الربية(؛ اجلناح اخللفي للمركبات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ واقيات وحل؛ �ضال�ضل مانعة لالإنزالق؛ اأغطية 

م�ضكلة للمركبات؛ اأغطية ملقاعد املركبات؛ م�ضخات هواء )لوازم للمركبات(؛ حامالت زالجات للمركبات؛ والعات ال�ضيجار للمركبات 

الربية؛ مقاعد اأمان لالأطفال؛ اأغطية للمركبات؛ اأبواب للمركبات؛ مركبات ف�ضائية؛ طائرات؛ طائرات بحرية؛ طائرات؛ عربات 

دفع اأو جر؛ دراجات نارية؛ قوارب؛ زوارق عبور؛ �ضفن؛ يخوت؛ دراجات هوائية؛ اأنظمة اإنذار �ضمعية للدراجات الهوائية؛ �ضال�ضل 

للدراجات الهوائية؛ حمركات للدراجات الهوائية؛ مقاعد للدراجات الهوائية؛ مناف�س �ضجائر لل�ضيارات؛ اأقرا�س الفرامل للمركبات؛ 

�ضيارات بدون �ضائق )�ضيارات ذاتية القيادة(؛ مرايا الروؤية اجلانبية للمركبات؛ رافعات اأداء املحرك للمركبات االأر�ضية؛ اأغطية 

خلزانات البنزين )غاز( للمركبات؛ حموالت عزم الدوران للمركبات الربية.. وامل�ضنفة بالفئه )12(


