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)نيو جرني�سن فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100346(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)نيوجرني�سن فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100347(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)ميدل اي�ست فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100348(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)نيوجرني�سن فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100349(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(



104

)نوفاجني فارما لالإ�سترياد(

وبتاري���خ:  برق���م)100350(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املح���دودة (

وبتاري���خ:  برق���م)100351(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)100352(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)نيو جرني�سن فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100358(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(
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)نيو جرني�سن فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100359(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املح���دودة (

وبتاري���خ:  برق���م)100376(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)نيوجرني�سن فارما لإ�سترياد الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (

وبتاري���خ:  برق���م)100382(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)100480(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(
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)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)100482(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/1/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية وامل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لأغرا�ض �سحية 
، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5(

)بالدي �سمارت للت�سويق والتجارة(

وبتاري���خ:  برق���م)101000(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/2/8م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: احلا�س���الت الزراعي���ة 
ومنتج���ات الب�س���اتني والغاب���ات والغالل غري ال���واردة يف فئات 
اخ���رى ، احليوانات احلي���ة ، الفواكه واخل�س���روات الطازجة ، 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�سة 

باحليوان���ات ، ال�س���عري والقم���ح . . وامل�سنف���ة بالفئه )31(

)بالدي �سمارت للت�سويق والتجارة (

وبتاري���خ:  برق���م)101005(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/2/8م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: املي���اه املعدني���ة والغازية 
وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
الفواكه وع�سائر الفواكه ، �س���راب وم�س���تح�سرات اأخرى لعمل 

امل�س���روبات غري الكحولي���ة.. وامل�سنف���ة بالفئه )32(

)زكري���ا ح�س���ني حمم���د الغيث���ي ) اج���رو جلوبال لإ�س���ترياد 
املدخ���الت الزراعي���ة ((

وبتاري���خ:  برق���م)101294(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/2/21م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: املنتجات الزراعية ومنتجات 
الب�س���اتني والغاب���ات والغ���الل غري ال���واردة يف فئ���ات اأخرى ، 
احليوان���ات احلية ، الفواك���ه واخل�سروات الطازج���ة ، البذور 
والنبات���ات والزه���ور الطبيعي���ة ، امل���واد الغذائي���ة اخلا�س���ة 

باحليوان���ات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )31(
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)جون�سون اآند جون�سون �سريجيكال فيجن ، اإنك(

وبتاري���خ:  برق���م)101391(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/2/28م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: تركيبات ط���ب العيون ، 
قط���رات   ، اأي   ، بالعي���ون  العناي���ة  وم�س���تح�سرات  عالج���ات 
العيون؛ قط���رات عيون مرطبة للعيون؛ قط���رات العيون لعالج 

جف���اف العيون وتهي���ج العي���ون. . وامل�سنف���ة بالفئه )5(

)زامبون ا�ض. بيه. ايه(

وبتاري���خ:  برق���م)101591(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/2/15م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: امل�س���تح�سرات ال�سيدلنية 
والطبي���ة؛ م�س���تح�سرات �سحي���ة لالأغرا����ض الطبي���ة؛ مواد 
غذائية وحمية معدة لالإ�س���تعمال الطب���ي؛ املكمالت الغذائية 

للكائن���ات الب�س���رية.. وامل�سنف���ة بالفئه )5(

)جمال عبدالنا�سر حممود املحاميد(

وبتاري���خ:  برق���م)101595(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/2م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة عل���ى: التبغ وال�س���جائر واأدوات 

بالفئ���ه )34( وامل�سنف���ة  الثق���اب..  واأع���واد  املدخن���ني 

)جمال عبدالنا�سر حممود املحاميد(

وبتاري���خ:  برق���م)101596(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/2م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة عل���ى: التبغ وال�س���جائر واأدوات 

الثق���اب. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )34( واأع���واد  املدخن���ني 
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)اوليمب لبوراتوري�ض ا�ض بي. زد او.او(

وبتاري���خ:  برق���م)101624(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/16م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالم���ة على: م�س���تح�سرات �سيدلنية ، 
م�س���تح�سرات بيطري���ة ، اأدوية لالأغرا�ض الب�س���رية ، �س���راب 
لغاي���ات طبية ، مكم���الت للحمية الغذائية لالإن�س���ان ، مكمالت 
غذائية لغاي���ات طبية ، مكمالت للحمي���ة الغذائية بروتينية 
، اأع�س���اب دوائية ، م�س���تح�سرات فيتاميني���ة ، مكمالت معدنية 
اإىل الغ���ذاء ، حبوب تنحيف ، اأحما����ض اأمينية لغايات طبية ، 
�سراب دوائي ، اأغذية حمية معدة لغايات طبية ، دقيق لغايات 
�سيدلني���ة ، م�س���روبات حمية مع���دة لغايات طبية ، �س���كاكر 
لغايات طبية ، خبز ملر�سى ال�س���كري معد لال�ستخدام الطبي.. 

وامل�سنف���ة بالفئه )5(

)اوليمب لبوراتوري�ض ا�ض بي. زد او.او(

وبتاري���خ:  برق���م)101627(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/16م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالم���ة على: م�س���تح�سرات �سيدلنية ، 
م�س���تح�سرات بيطري���ة ، اأدوية لالأغرا�ض الب�س���رية ، �س���راب 
لغاي���ات طبية ، مكم���الت للحمية الغذائية لالإن�س���ان ، مكمالت 
غذائية لغاي���ات طبية ، مكمالت للحمي���ة الغذائية بروتينية 
، اأع�س���اب دوائية ، م�س���تح�سرات فيتاميني���ة ، مكمالت معدنية 
اإىل الغ���ذاء ، حبوب تنحيف ، اأحما����ض اأمينية لغايات طبية ، 
�سراب دوائي ، اأغذية حمية معدة لغايات طبية ، دقيق لغايات 
�سيدلني���ة ، م�س���روبات حمية مع���دة لغايات طبية ، �س���كاكر 
لغايات طبية ، خبز ملر�سى ال�س���كري معد لال�ستخدام الطبي.. 

وامل�سنف���ة بالفئه )5(

ا����ض  لبوراتوري����ض  )اوليم���ب 
ب���ي. زد او.او(

الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
برق���م)101629( وبتاري���خ: )2021/3/16م(. وفقَا لقانون 
العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافية وتو�س���ع العالمة 
على: م�ستح�سرات �سيدلنية ، م�س���تح�سرات بيطرية ، اأدوية 
لالأغرا�ض الب�س���رية ، �س���راب لغايات طبي���ة ، مكمالت للحمية 
الغذائية لالإن�س���ان ، مكمالت غذائية لغاي���ات طبية ، مكمالت 
للحمي���ة الغذائية بروتينية ، اأع�س���اب دوائية ، م�س���تح�سرات 
فيتاميني���ة ، مكم���الت معدني���ة اإىل الغذاء ، حب���وب تنحيف ، 
اأحما����ض اأمينية لغايات طبية ، �س���راب دوائي ، اأغذية حمية 
معدة لغايات طبية ، دقيق لغايات �سيدلنية ، م�سروبات حمية 
معدة لغايات طبية ، �سكاكر لغايات طبية ، خبز ملر�سى ال�سكري 

معد لال�س���تخدام الطب���ي.. وامل�سنف���ة بالفئه )5(

)زونقلني لني(

وبتاري���خ:  برق���م)101680(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/9م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: م���واد م�سادر الرئي�س���ية 
للتيار الكهربائي )اأ�س���الك وكبالت( ، اأجهزة �سحن البطاريات 
الكهربائي���ة ، بطاري���ات ، لوا�س���ق حماي���ة ل�سا�س���ات الهواتف 
الذكي���ة ، كبائ���ن ملكربات ال�سوت ، �س���ماعات الراأ����ض ، منا�سب 
، فال����ض )وح���دة الذاك���رة  لأجه���زة احلوا�س���يب املحمول���ة 
الفال�س���ية( ، اأجهزة راديو ، اأجهزة معاجلة البيانات ، مكربات 
�س���وت ، اأ�س���الك تلغراف���ات ، اأجه���زة راديو للمركب���ات ، ع�سي 
�س���يلفي ، فاأرة )ملحقات احلا�س���وب( ، لوح���ات مفاتيح لأجهزة 
حا�س���وب ، قارن���ات )معّدات معاجل���ة البيانات( ، اأجهزة ن�س���خ 
ال�س���وت ، اأجه���زة ذاك���رة احلوا�س���يب ، اأجهزة نق���ل ال�سوت.. 

)9( بالفئه  وامل�سنف���ة 
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)ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوغيو كابو�سيكي كاي�سا(

 
وبتاري���خ:  برق���م)101700(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/1م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: ال�سيارات والقطع والأجزاء 

املتعلقة به���ا.. وامل�سنف���ة بالفئه )12(

)عالء دولة بن اأحمد(

وبتاري���خ:  برق���م)101735(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/8م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: م�س���تح�سرات لتبيي�ض 
الأقم�س���ة؛ م�س���تح�سرات اأخرى ت�س���تعمل يف غ�س���يل املالب�ض؛ 
م�س���تح�سرات  �سق���ل؛  م�س���تح�سرات  تنظي���ف؛  م�س���تح�سرات 
جلى؛ م�س���تح�سرات ك�س���ط؛ عط���ور؛ �سابون؛ زي���وت عطرية؛ 
م�س���تح�سرات تنظيف اأ�س���نان؛ م�س���تح�سرات جتميل؛ لو�سنات 

�س���عر.. وامل�سنف���ة بالفئه )3(

)عبداهلل ح�سن ال�سنيدار لالإ�سترياد(

وبتاري���خ:  برق���م)101758(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/20م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: اللواح ال�سم�سية والبطاريات 
واجهزة وادوات الو�سول او فتح او حتويل او تنظيم او التحكم 

يف الطاقة ال�سم�س���ية .. وامل�سنف���ة بالفئه )9(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)101814(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/22م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية ، امل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لغرا�ض �سحية 

، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات.. وامل�سنف���ة بالفئه )5(
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)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)101836(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/22م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: الأدوية ، امل�س���تح�سرات 
ال�سيدلني���ة ، اغذي���ة الطف���ال والر�سع ، مكم���الت غذائية 
 ، وبيطري���ة  طبي���ة  وم�س���تح�سرات  حمي���ة  وم�س���تح�سرات 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لغرا�ض �سحية 

، مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات.. وامل�سنف���ة بالفئه )5(

)ام بي �س���ي اي بي منطقة حرة 
ذ.م.م(

الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
وبتاري���خ:  برق���م)101926( 

)2021/3/27م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: املي���اه املعدني���ة والغازية 
وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
الفواكه وع�سائر الفواكه ، �س���راب وم�س���تح�سرات اأخرى لعمل 
امل�س���روبات ، مياه غازية ، م�س���روبات غري كحولية ، كوكتيالت 
غري كحولية ، خال�سات فواكه غري كحولية ، م�س���روبات ع�سري 
فواكه غري كحولية ، ع�سائر فواكه ، �سراب فواكه غري كحويل 
، م�س���روبات غري كحولية اأ�سا�س���ها الع�س���ل ، ليمونا�س���ة ، مياه 
معدنية )م�س���روبات( ، مياه ال�س���رب ال�سحية )ماء الينابيع( ، 
ع�سري طماطم )م�س���روبات( ، ع�سري خ�سراوات )م�سروبات( ، 
ماء الليثيا ، مياه طبيعية فوارة ، مياه )م�سروبات(.. وامل�سنفة 

)32( بالفئه 

)�سينزهني اي يف بي ا�ض تيكنولوجي كو. ، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)101937(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/24م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: خدمات الدعاية والإعالن؛ 
الإعالن���ات ع���رب الإنرتن���ت عل���ى �س���بكة احلا�س���وب؛ عر����ض 
ال�س���لع على و�س���ائل اإت�سالت لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات 
الت�س���ويق؛ خدم���ات وكالت الإ�س���ترياد والت�سدي���ر؛ حتدي���ث 
و�سيان���ة البيانات يف قاعدة بيانات احلا�س���وب؛ توفري معلومات 
الأعمال ع���رب املواق���ع الإلكرتوني���ة؛ خدمات اإدارة امل�س���اريع 
التجارية مل�س���اريع البن���اء؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ فهر�س���ة 
الويب لأغرا�ض جتارية اأو دعائية؛ توفري �س���وق عرب الإنرتنت 
مل�س���رتي وبائعي ال�س���لع واخلدمات.. وامل�سنف���ة بالفئه )35(

دي  اند�س���رتيايل  اك�سبلويتي�س���ن  دي  نا�س���يونال  )�سو�س���يتيه 
تاباك����ض ايت الوميت����ض ، ا����ض ايه ا�ض يو(

وبتاري���خ:  برق���م)101972(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: تبغ �س���واء كان م�سنع او غري 
م�سن���ع؛ منتجات التب���غ؛ بدائل التبغ ، لي�س���ت لأغرا�ض طبية 
او عالجي���ة؛ �س���جائر؛ �س���يجاريلو )�س���يجار رفيع(؛ �س���يجار؛ 
اآلت حتمل باليد ل�سناعة ال�س���جائر؛ لفائف التبغ؛ مر�سحات 
)فالتر( �س���جائر؛ ورق ال�س���جائر؛ �س���جائر اإلكرتونية؛ �سوائل 
لل�س���جائر الإلكرتوني���ة؛ ثق���اب؛ اأدوات مدخن���ني. . وامل�سنفة 

)34( بالفئه 
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)�سرييريا تريينزي اإيفيلينو اأ�ض.اآر.األ(

وبتاري���خ:  برق���م)101973(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/24م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: �ساب���ون؛ عط���ور؛ زيوت 
عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات 
اأ�سنان؛ خال�سات اأثريية؛ منتجات عطرية ، اأي ، روائح عطرية؛ 

م�س���تح�سرات تعطري اله���واء. . وامل�سنف���ة بالفئه )3(

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد(
وقد مت قبول الطل���ب برقم)102123( 
وفق���َا  )2021/3/17م(.  وبتاري���خ: 
لقانون العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات 

اجلغرافي���ة وتو�سع العالم���ة على: تقدمي خدم���ات التحويل 
الرقمي لل�س���وت وال�سور املتحركة وحفظ البيانات ، اأي م�س���ح 
وحف���ظ الأف���الم ، تطبيق احل���رارة على اأ�س���رطة الت�س���جيل 
لعالجه���ا ، اإزال���ة الرطوبة ، تنظي���ف مبياه مقط���رة ، تطبيق 
احلرارة ، خدمات حتويل رقمي لتحويل و�سائط �سوتية ، فيديو 
واأفالم �سور متحركة قدمية اإىل �سيغ رقمية متعددة الو�سائط 
لأغرا����ض الإ�سالح واحلفظ واملرجعي���ة؛ خدمات دعم تقني ، 
اأي التو�س���ل اإىل امل�س���كالت وتقدمي حلول له���ا يف �سورة اإ�سالح 
هاردوير الكمبيوتر . وامل�سنفة بالفئه )37( مع املطالبة بحق 
ال�سبقية: رقم ال�سبقية:  90/192,175  تاريخ ال�سبقية:  
2020/9/18  بلد ال�س���بقية:  الولي���ات املتحدة المريكية 

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102125(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�س���ع العالمة على: خدمات الفاك����ض لالأعمال 
و�س���جالت اأخرى؛ نقل الوثائق يف �سورة نقل اإلكرتوين للبيانات 
والوثائق اأي �س���جالت الأعمال و�س���جالت اأخرى عرب طرفيات 
الكمبيوت���ر؛ توف���ري خدمات الربي���د الإلك���رتوين الآمنة ، اأي 
تق���دمي اإمكانية الإر�س���ال الإلك���رتوين لربيد اإلك���رتوين اآمن. 
. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )38 ( مع املطالبة بحق ال�س���بقية: رقم 
ال�سبقية :   90/192,175  تاريخ ال�سبقية:  2020/9/18  

بلد ال�س���بقية:  الوليات املتح���دة المريكية 

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102133(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/3/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: حاوي���ات بال�س���تيكية 
لالأغرا����ض املنزلي���ة لتخزي���ن اأقرا����ض رقمي���ة للمخططات ، 
اأقرا����ض ت�س���جيل رقمية طبي���ة ، امليكروفيلم ، امليكروفي����ض ، 
اأقرا����ض الكمبيوت���ر ، اأ�س���رطة تخزين ، اأقرا����ض الربجميات 
، اأقرا����ض بيان���ات الكمبيوت���ر ، اأ�س���رطة ت�س���جيل �سوت���ي ، 
اأقرا����ض �سوئي���ة ، اأفالم ، اأقرا�ض ت�س���جيل رئي�س���ية ، واأفالم 
ت�سوير باأ�س���عة اإك����ض. . وامل�سنفة بالفئ���ه )21 ( مع املطالبة 
بح���ق ال�س���بقية: رق���م ال�س���بقية :   90/192,175  تاريخ 
ال�س���بقية:  2020/9/18  بلد ال�س���بقية:  الوليات املتحدة 

يكية  مر ل ا
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)اآيرون ماونتني انكوربوريتد(

 
الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 

برق���م)102134( وبتاري���خ: )2021/3/17م(. وفقَا لقانون 
العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافية وتو�س���ع العالمة 
على: حاويات بال�س���تيكية لال�س���تخدام التجاري اأو ال�سناعي 
لتخزين اأقرا�ض رقمية للمخططات ، اأقرا�ض ت�س���جيل رقمية 
طبية ، امليكروفيلم ، امليكروفي�ض ، اأقرا�ض الكمبيوتر ، اأ�سرطة 
تخزي���ن ، اأقرا����ض الربجمي���ات ، اأقرا�ض بيان���ات الكمبيوتر ، 
اأ�س���رطة ت�س���جيل �سوتي ، اأقرا����ض �سوئية ، اأف���الم ، اأقرا�ض 
ت�س���جيل رئي�س���ية ، واأفالم ت�سوير باأ�س���عة اإك����ض. . وامل�سنفة 
بالفئ���ه )20 ( م���ع املطالبة بحق ال�س���بقية: رقم ال�س���بقية 
90/192,175  تاري���خ ال�س���بقية:  2020/9/18  بل���د     :

ال�س���بقية:  الولي���ات املتح���دة المريكي���ة 

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد( 

وقد مت قب���ول الطلب برق���م)102136( 
وبتاريخ: )2021/3/17م(. وفق���َا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: �سناديق من 
ورق مق���وى والكرت���ون لتخزين �س���جالت الأعمال ، ال�س���جالت 
الرئي�س���ية ، امليكروفيلم ، امليكروفي����ض ، اأقرا�ض ت�سجيل على 
الكمبيوت���ر ، اأ�س���رطة تخزي���ن ، اأقرا�ض برجمي���ات ، اأقرا�ض 
بيانات الكمبيوتر ، اأ�س���رطة ت�س���جيل �سوتي ، اأقرا�ض �سوئية 
، اأفالم ، اأقرا�ض ت�س���جيل رئي�س���ية ، خمططات ، �سجالت طبية 
واأف���الم ت�سوير باأ�س���عة اإك����ض. . وامل�سنفة بالفئ���ه )16 ( مع 
املطالب���ة بحق ال�س���بقية: رقم ال�س���بقية :   90/192,175  
تاري���خ ال�س���بقية:  2020/9/18  بلد ال�س���بقية:  الوليات 

المريكية  املتحدة 

)علي حممد علي ح�سن احلبي�سي(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102185(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/4/3م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: مالب����ض جاه���زة ، قم�سان 
داخلية للرجال ، مالب����ض مواليد ، مالب����ض جلدية ، جالبيات 
)مالب����ض( ، عباءات ، �س���راويل داخلية ، �س���يالت للمالب����ض ، 
مالب�ض ، احذية ، مالب����ض للريا�سة البدنية ، معاطف خفيفة 
، معاط���ف ، احذية لك���رة القدم ، مالب����ض حمبوكة ، بران����ض 
)مالب�ض( ، جاكيتات )مالب�ض( ، اثواب من ال�سوف )مالب�ض( ، 
كعوب لالحذية ، احذية ذات اربطة ، مالب����ض من اجللد املقلد 
، مالب�ض خارجية ، مالب�ض رجايل ، مالب�ض ن�سائي .. وامل�سنفة 

)25( بالفئه 

)حمم���د حميد عل���ي عبده ) احلبي�س���ي لإ�س���ترياد وت�س���ويق 
الغذية( 

وبتاري���خ:  برق���م)102247(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: القم���ح وال�س���عري والذرة 
والعد����ض والبقولي���ات واحلبوب وال�سم�س���م والل���وز والفواكه 
واخل�س���روات الطازج���ة ، الزيتون الطازج ، الفول ال�س���وداين ، 
نخالة القمح ، ق�سب ال�س���كر ، الدجاج احلي ، احليوانات احلية 
، بي����ض ال�س���مك ، املنتج���ات الزراعي���ة ومنتجات الب�س���اتني ، 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�سة 

بالفئ���ه )31( وامل�سنف���ة   .. باحليون���ات 
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)حميد علي عبده مر�سد(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102248(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى:  منتجات القمح وال�س���عري 
وال���ذرة والعد����ض والبقولي���ات واحلب���وب وال�سم�س���م والل���وز 
والفواك���ه واخل�س���روات الطازج���ة ، الزيتون الط���ازج ، الفول 
ال�س���وداين ، نخال���ة القم���ح ، ق�س���ب ال�س���كر ، الدج���اج احلي ، 
احليوانات احلية ، بي�ض ال�سمك ، املنتجات الزراعية ومنتجات 
الب�س���اتني ، الب���ذور والنبات���ات والزه���ور الطبيعي���ة ، امل���واد 

الغذائي���ة اخلا�س���ة باحليون���ات .. وامل�سنف���ة بالفئه )31(

)حميد علي عبده مر�سد(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102250(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى:  منتجات القمح وال�س���عري 
وال���ذرة والعد����ض والبقولي���ات واحلب���وب وال�سم�س���م والل���وز 
والفواك���ه واخل�س���روات الطازج���ة ، الزيتون الط���ازج ، الفول 
ال�س���وداين ، نخال���ة القم���ح ، ق�س���ب ال�س���كر ، الدج���اج احلي ، 
احليوانات احلية ، بي�ض ال�سمك ، املنتجات الزراعية ومنتجات 
الب�س���اتني ، الب���ذور والنبات���ات والزه���ور الطبيعي���ة ، امل���واد 

الغذائي���ة اخلا�س���ة باحليون���ات .. وامل�سنف���ة بالفئه )31(

)حمم���د حميد عل���ي عبده ) احلبي�س���ي لإ�س���ترياد وت�س���ويق 
الغذية((

  
وبتاري���خ:  برق���م)102254(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر 
،الأرز ،ال���نب ال�سطناعي ، الدقيق ورقائ���ق احلبوب ، املكرونه 
وال�س���عرييه والب�س���كويت ، الفطائر،الكعك والكي���ك ، حلويات 
واحللويات املثلجة ، الطحينيه وم�ستح�سرات احللويات ، كرمي 
كراميل ، املحلبيه ، ال�س���وكولته ، اخلمرية ، ال�سطة ، الكات�سب 
، املايونيز ، اللبان والعلكة ،ع�س���ل النحل والع�سل الأ�سود ، امللح 
، اخلردل ،اخلل ، البهارات ،التوابل ، ال�سل�سة ، �س���ميد ، بهارات 
، ن�س���ا للطعام ، رقائق ال�سوفان ، الكا�س���رتد ، الثلج .. وامل�سنفة 

)30( بالفئه 

عب���ده  عل���ي  حمي���د  )حمم���د 
وت�س���ويق  لإ�س���ترياد  )احلبي�س���ي 

الغذية(( 
الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 

برق���م)102261( وبتاري���خ: )2021/4/14م(. وفقَا لقانون 
العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافية وتو�س���ع العالمة 
على: املياه املعدنية وغازية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه 
وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات 
،كوكتيالت ع�سري تفاح ، ع�سائر فواكة ، ع�سري العنب ماء �سعري 
، حليب اللوز ، م�س���تح�سرات لتح�سري املياة املعدنيه ، م�سروبات 
ع�سري فواكة ، �س���راب اللوز ، �س���راب ال�سعري ، �س���راب الطاقة ، 
�س���راب الفواك���ة الف���وار ، ع�س���ري بندورة)م�س���روب( ، ع�سري 
خ�سروات)م�س���روب( ، ع�سري كوكتيل ، �س���راب زجنبيل ، ع�سري 
العن���ب ، اقرا����ض حمالة بامل�س���روبات الفوارة ، م�س���روب م�سل 

الل���نب.. وامل�سنف���ة بالفئه )32(
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)الهدف اجلديد للتجارة العامة ذ م م(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102442(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/5/2م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: التبغ ، وال�س���جائر ، واأدوات 

بالفئ���ه )34( وامل�سنف���ة  والثق���اب..   ، املدخن���ني 

)�سباأ الذهبية لالإ�سترياد والت�سدير(

وبتاري���خ:  برق���م)102458(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/5/4م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: اللحوم والأ�س���ماك وحلوم 
الدواج���ن وال�سي���د ، خال�س���ات اللح���م ، فواك���ه وخ�س���روات 
حمفوظة وجمففة ومطهوة ، ه���الم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بال�س���كر ، البي�ض واللنب ومنتج���ات الألبان ، الزيوت 
والده���ون املع���دة ل���الأكل ، الغذي���ة املحفوظ���ة واملخل���الت. 

)29( بالفئه  وامل�سنف���ة 

)�سباأ الذهبية لالإ�سترياد والت�سدير(

وبتاري���خ:  برق���م)102464(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/5/4م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: اللحوم والأ�س���ماك وحلوم 
الدواج���ن وال�سي���د ، خال�س���ات اللح���م ، فواك���ه وخ�س���روات 
حمفوظة وجمففة ومطهوة ، ه���الم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بال�س���كر ، البي�ض واللنب ومنتج���ات الألبان ، الزيوت 
والده���ون املع���دة ل���الأكل ، الغذي���ة املحفوظ���ة واملخل���الت. 

)29( بالفئه  وامل�سنف���ة 

)�سباأ الذهبية لالإ�سترياد والت�سدير(

وبتاري���خ:  برق���م)102466(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/5/4م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: اللحوم والأ�س���ماك وحلوم 
الدواج���ن وال�سي���د ، خال�س���ات اللح���م ، فواك���ه وخ�س���روات 
حمفوظة وجمففة ومطهوة ، ه���الم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بال�س���كر ، البي�ض واللنب ومنتج���ات الألبان ، الزيوت 
والده���ون املع���دة ل���الأكل ، الغذي���ة املحفوظ���ة واملخلالت. . 

)29( بالفئه  وامل�سنف���ة 
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)مركز اللوزي �س���ولر لبيع الإلكرتوني���ات ومنظومات الطاقة 
ال�سم�سية(

وبتاري���خ:  برق���م)102493(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/5/2م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: �س���خانات �سم�س���ية - اجهزة 
ال�س���اءة والنارة والر�س���ات والت�س���خني والطه���ي والتجميد 
والتجفي���ف والتهوي���ة والتربي���د - جمي���ع اجه���زة الن���ارة 
وال�ساءة والتدفى - م�سابيح - غ�س���الت - ثالجات - �سخانات 
- مغا�س���ل - اف���ران - حنفيات - مرواح �س���قف ومراوح جدارية 
ومراوح قامي ومنظمات �س���حن ومراوح جال�ض - اجهزة تنقية 
الهواء - �س���طافات - �س���خانات - دفايات كهربائي���ة - قطارات 
تنقية مي���اه - الثالجات - ملبات وم�سابي���ح ال�ساءة اجلدارية 

وال�س���قفية - ك�س���افات �س���وارع .. وامل�سنفة بالفئه )11(

)األكون اإنك(

وبتاري���خ:  برق���م)98172(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2020/9/15م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: م�س���تح�سرات طب العيون.. 

)5( بالفئ���ه  وامل�سنف���ة 

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناعات 
الدوائي���ة والكيماويات املحدودة(

الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
برق���م)99728( وبتاري���خ: )2020/12/13م(. وفقَا لقانون 
العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافية وتو�س���ع العالمة 
على: منا�س���ف الوجه من الورق ، منا�س���ف ورقي���ة ، ورق حمام 
، منادي���ل من الورق لإزالة املاكياج ، منادي���ل من الورق للموائد 
، ورق التغلي���ف ، ورق لف ، �سفائ���ح او اوراق لف او التغليف من 
ال�س���يليلوز امل�س���تخل�ض ، �سناديق م���ن الورق املق���وى او الورق ، 
اغلفة ورقية ) القرطا�س���ية( ، رقائق من البال�س���تيك للتغليف 
، ورق بال�س���تيكي ذو فقاع���ات ) لل���ف او التغلي���ف( ، اكيا����ض 
)مغلفات واجربة( ، من الورق او البال�ستيك للتعبئة او التغليف 
، حفاظات الطفال من الورق وال�سليلوز ) ميكن التخل�ض منها ( 

حفاظ���ات الطف���ال .. وامل�سنف���ة بالفئه )16(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)99734(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2020/12/13م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة عل���ى: الجهزة والأدوات الطبية 
اجلراحية ، اجهزة الت�س���خي�ض والتحاليل والختبار ، اجهزة 
وادوات الفح����ض الطب���ي ، املحاقن والب���ر لالأغرا�ض الطبية 
والعالجي���ة ، ر�ساع���ات اطفال ، لهي���ات ) م�سا�س���ات اطفال ( 
حلمات زجاجات الر�ساعة ، زجاجات ر�ساعة ، اجهزة وادوات 
ت�س���تخدم يف اجلراح���ة والطب الب�س���ري ، ادوات جتبري ، مواد 

خياطه .. وامل�سنف���ة بالفئه )10(
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)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)99739(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
التجاري���ة  العالم���ات  لقان���ون  وفق���َا  )2020/12/13م(. 
واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: الأدوي���ة ، 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ، اغذية الطفال والر�سع ، مكمالت 
غذائية وم�س���تح�سرات حمية وم�ستح�سرات طبية وبيطرية ، 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لغر�ض �سحية ، 

مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئه )5(

)�س���ركة بيون���ري فارم���ا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماوي���ات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)99740(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
التجاري���ة  العالم���ات  لقان���ون  وفق���َا  )2020/12/13م(. 
واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: م�س���تح�سرات 
تنظي���ف ، �ساب���ون ، عط���ور ، زي���وت عطري���ة ، م�س���تح�سرات 
جتميل ، كرميات ، زيت �س���عر ، ملمعات ، �س���امبو ، مزيالت �سعر ، 
طالء اظافر ، منظفات ا�سنان ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، املنظفات 
و�سنفرة الوج���ه واملق�سروم�س���تح�سرات تبيي�ض القم�س���ة.. 

)3( بالفئه  وامل�سنف���ة 

)�س���ركة �س���يبال ميدي���كا لل�سناع���ات و الدوائي���ة الكيماويات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)99742(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2020/12/13م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة عل���ى: الجهزة والأدوات الطبية 
اجلراحية ، اجهزة الت�س���خي�ض والتحاليل والختبار ، اجهزة 
وادوات الفح����ض الطب���ي ، املحاقن والب���ر لالأغرا�ض الطبية 
والعالجي���ة ، ر�ساع���ات اطفال ، لهي���ات ) م�سا�س���ات اطفال ( 
حلمات زجاجات الر�ساعة ، زجاجات ر�ساعة ، اجهزة وادوات 
ت�س���تخدم يف اجلراح���ة والطب الب�س���ري ، ادوات جتبري ، مواد 

خياطه .. وامل�سنف���ة بالفئه )10(

)�س���ركة �س���يبال ميدي���كا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماويات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)99745(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
التجاري���ة  العالم���ات  لقان���ون  وفق���َا  )2020/12/13م(. 
واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: الأدوي���ة ، 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ، اغذية الطفال والر�سع ، مكمالت 
غذائية وم�س���تح�سرات حمية وم�ستح�سرات طبية وبيطرية ، 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لغر�ض �سحية ، 

مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئه )5(
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)�س���ركة �س���يبال ميدي���كا لل�سناع���ات الدوائي���ة والكيماويات 
املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)99747(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
التجاري���ة  العالم���ات  لقان���ون  وفق���َا  )2020/12/13م(. 
واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: الأدوي���ة ، 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ، اغذية الطفال والر�سع ، مكمالت 
غذائية وم�س���تح�سرات حمية وم�ستح�سرات طبية وبيطرية ، 
م�ستح�سرات مواد �سحية ، مطهرات ومعقمات لغر�ض �سحية ، 

مبي���دات الفطري���ات واحل�س���رات .. وامل�سنف���ة بالفئ���ه )5 (

م�س���تح�سرات  �سناع���ة  )�س���ركة 
التجمي���ل واملواد الكيماوي���ة املنزلية 

)ات�ض تي اأم( 
الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 

برق���م)101956( وبتاري���خ: )2021/3/21م(. وفقَا لقانون 
العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافية وتو�س���ع العالمة 
على:  م�س���تح�سرات لتبيي�ض الأقم�س���ة؛ م�س���تح�سرات اأخرى 
ت�ستعمل يف غ�سيل املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف؛ م�ستح�سرات 
�سقل؛ م�س���تح�سرات جلى؛ م�ستح�سرات ك�سط؛ عطور؛ �سابون؛ 
زي���وت عطرية؛ م�س���تح�سرات تنظيف اأ�س���نان؛ م�س���تح�سرات 
جتميل؛ لو�س���نات �س���عر؛ جب احلالقة؛ كرمي ج�س���م؛ كرميات، 
لو�س���نات، جل ترطيب؛ عط���ور؛ كولونيا؛ م�س���تح�سرات ما بعد 
احلالقة؛ م�س���تح�سرات وعالجات ال�س���عر؛ لو�س���نات لأغرا�ض 
جتميلية؛ مزيالت للروائح الكريهة لالأ�ستخدام ال�سخ�سي؛ جل 
لل�سعر؛ �سامبو؛ بل�سم ال�سعر؛ م�ستح�سرات جتميلية للمغاط�ض؛ 
م�ستح�سرات جتميلية للعناية بال�س���عر؛ �سابون؛ م�ستح�سرات 

جتمي���ل.. وامل�سنف���ة بالفئه )3(

)تراتون ا�ض اي(

وقد مت قبول الطل���ب برقم)102350( 
وفق���َا  )2021/4/14م(.  وبتاري���خ: 

لقان���ون العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�سع 
العالمة على:  اأجهزة ومن�س���اآت لالإ�س���اءة والتدفئة والتربيد 
وتوليد البخار والتجفيف والتهوية؛ اإ�ساءة ال�سيارة وعاك�سات 
الإ�ساءة؛ اأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يف ال�سيارة 
)التدفئ���ة والتهوية وتكيي���ف الهواء(؛ اأجه���زة تنقية الهواء 
لل�سيارات؛ مواقد الزيت؛ حرق الوقود؛ مواقد البنزين؛ مواقد 
الغاز؛ مراوح للمركب���ات؛ جهاز اإزالة اجللي���د للمركبات؛ جهاز 
تهوية؛ �سمام���ات ملكيفات اله���واء؛ منظفات ومنقي���ات الغاز.. 
وامل�سنف���ة بالفئ���ه )11 ( م���ع املطالبة بحق ال�س���بقية: رقم 
ال�س���بقية :   18322333  تاريخ ال�سبقية:  2020/10/16  

بلد ال�س���بقية:  الحتاد الأوربي 

)تراتون ا�ض اي(

 
وبتاري���خ:  برق���م)102364(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة عل���ى:  ورق وكرتون؛ املطبوعات؛ 
م���واد جتلي���د الكت���ب؛ ال�س���ور التعليمي���ة؛ امل���واد التعليمي���ة 
والتدري����ض؛ اأدوات مكتبي���ه؛ م���واد بال�س���تيكية للتغليف؛ كتل 
الطباع���ة؛ اأغلفة تغليف من البال�س���تيك اأو الكرتون؛ حاويات 
اأو �سنادي���ق من البال�س���تيك اأو الكرت���ون؛ اأكيا����ض للتغليف. . 
وامل�سنف���ة بالفئ���ه )16 ( م���ع املطالبة بحق ال�س���بقية: رقم 
ال�س���بقية :   18322333  تاريخ ال�سبقية:  2020/10/16  

بلد ال�س���بقية:  الحت���اد الأوربي 


