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)عبيد هادي عبداهلل ال�صوملي(
  

وقد مت قبول الطلب برقم)100165( وبتاريخ: )2020/12/21م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالم���ة على: ال���ورق والورق املقوى واملنتج���ات امل�صنوعة من هذه املواد وغ���ري واردة يف فئات اخرى ، املطبوع���ات ، فواتري واالوراق 
الر�ص���مية والدعائي���ة ، مواد جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�ص���ية ، مواد الل�صق امل�ص���تعملة يف القرطا�ص���ية او لغايات 
منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�ص���ي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة واللوازم املكتبية)عدا االثاث( مواد التوجية والتدري����س)عدا 
االجهزة( مواد التغليف البال�ص���تيكية)غري الواردة يف فئات اخرى( ح���روف الطباعة ، ورق اللعب ، حفا�صات االطغال امل�صنوعة من 

الورق وال�ص���ليوز ، اكا�س املهمالت الكلي�ص���يهات )الرا�صمات(. . وامل�صنفة بالفئه )16(

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد( 

وق���د مت قب���ول الطل���ب برق���م)102127( وبتاري���خ: )2021/3/17م(. وفق���َا لقانون العالم���ات التجارية 
واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: خدمات متعلقة بحماي���ة امللكية الفكرية ، اأي خدمات احلفاظ 
على حقوق امللكية الفكرية؛ مراجعة معايري وممار�ص���ات ل�صمان االلتزام مبعايري ق�صائية وت�صريعية وتنظيم 

االأعم���ال فيم���ا يتعلق ب���اإدارة البيانات االإلكرتونية؛ خدمات ا�صت�ص���ارية وتقدمي امل�ص���ورة متعلقة بااللتزام باالأحكام والت�ص���ريعات 
الق�صائي���ة تعنى بااللتزام باملتطلبات واملقايي����س الق�صائي���ة والتنظيمية واملتعلق���ة باالأعمال القابلة للتطبي���ق على احلفاظ على 
البيان���ات واإدارتها؛ خدمات متعلقة بالنزاعات واخل�صومات الق�صائية ، اأي اإدارة خدمات اإلكرتونية للح�صول على حقائق الق�صايا يف 
�صورة مراجعة الربيد االإلكرتوين ومعلومات اأخرى خمزنة اإلكرتونيا والتي قد تكون عبارة عن دليل يف ق�صية ق�صائبة عرب �ص���بكات 
احلا�ص���وب العاملية للمحامني وال�ص���ركات. . وامل�صنفة بالفئه )45 ( مع املطالبة بحق اال�ص���بقية: رقم اال�ص���بقية :   90/192,175  

تاريخ اال�ص���بقية:  2020/9/18  بلد اال�ص���بقية:  الوالي���ات املتحدة االمريكية 

)اكرم فرا�س علي رزق املقوامي(

 
وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)100966( وبتاري���خ: )2021/2/15م(. وفق���َا لقانون العالم���ات التجارية 

واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ص���اتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى ، 
احليوانات احلية ، الفواكه واخل�صروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات ، ال�صعري 
، م���واد غذائي���ة للحيوانات ، بقول طازجة ، توت ، فواكه طازجة ، طعام للطيور ، ثفل الفول ال�ص���وداين للحيوانات ، بذور حبوب غري 
معاجلة ، اأ�صجار خم�ص�صة لعيد امليالد ، حم�صيات ، حبوب كاكاو خام ، جوز الهند ، جوز الكوال ، لب النارجيل ، بي�س خم�صب للتفقي�س 
الل لالإ�صتهالك احليواين ، ليمون ، عد�س  الل )حبوب( ، غِّ ، م�صتح�صرات لت�صمني احليوانات ، زهور جمففة للتزيني ، زهور طبيعية ، غِّ

طازج ، اأرز غري معالج ، جذور �صاحلة لالأكل ، �صم�ص���م ، قرع ، ق�صب �ص���كر ، خ�صروات طازجة ، قمح. . وامل�صنفة بالفئه )31(
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)حميد علي عبده مر�صد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)102252( وبتاريخ: )2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: التونة ، اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�س واللنب ومنتجات االألبان ،الزيوت والدهون املعدة لالأكل،االأغذية املحفوظة 
واملخلالت ، زيت �صم�صم ، زبدة ، �صلطات خ�صار ، متور ، فواكة مثلجة ، �صلطات فواكة ، فواكة معلبة ، رقائق فواكة ، حم�س ، مربيات ، 
�صمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �صوداين ، خملالت ، زيت نخيل للطعام ،زيوت طبخ ، لب الفواكة ، زبيب ،زيت الزيتون ، 
رقائق بطاطا ، متور ، هالم)جيلي( الفواكة ، زبيب ، معجون بندورة ومعجون طماطم ، احلليب ، الزبادي ، الق�صطة.. وامل�صنفة بالفئه 

  )29(

)حميد علي عبده مر�صد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)102253( وبتاريخ: )2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: التونة ، اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�س واللنب ومنتجات االألبان ،الزيوت والدهون املعدة لالأكل،االأغذية املحفوظة 
واملخلالت ، زيت �صم�صم ، زبدة ، �صلطات خ�صار ، متور ، فواكة مثلجة ، �صلطات فواكة ، فواكة معلبة ، رقائق فواكة ، حم�س ، مربيات ، 
�صمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �صوداين ، خملالت ، زيت نخيل للطعام ،زيوت طبخ ، لب الفواكة ، زبيب ،زيت الزيتون ، 
رقائق بطاطا ، متور ، هالم)جيلي( الفواكة ، زبيب ، معجون بندورة ومعجون طماطم ، احلليب ، الزبادي ، الق�صطة.. وامل�صنفة بالفئه 

  )29(

)عبيد هادي عبد اهلل ال�صوملي(
  

وق���د مت قبول الطلب برق���م)100394( وبتاري���خ: )2020/12/21م(. وفق���َا لقانون العالم���ات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية 
وتو�ص���ع العالم���ة على: الورق والورق املق���وى واملنتجات امل�صنوع���ة من هذه املواد وغ���ري واردة يف فئات اأخ���رى ، املطبوعات ، فواتري 
واالوراق الر�ص���مية والدعائية ، مواد جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ؛ القرطا�ص���ية؛ مواد الل�صق امل�ص���تعملة يف القرطا�ص���ية اأو 
لغايات منزلية ؛ مواد الفنانني ؛ فرا�صي الدهان اأو التلوين ؛ االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ؛ مواد التوجيه والتدري�س 
)ع���دا االأجه���زة( ؛ مواد التغليف البال�ص���تيكية )غري ال���واردة يف فئات اأخرى( ، ح���روف الطباعة ، ورق اللع���ب ، حفا�صات االطفال 

امل�صنوعة من الورق وال�ص���ليوز ، اكيا����س املهمالت ، الكلي�صيهات )الرا�ص���مات(.. وامل�صنفة بالفئه )16(
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)هولي�صتيك هيلث، اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)101589( وبتاريخ: )2021/2/28م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالم���ة على:  خدمات الرتفي���ه وحتديدًا خدمات عر�س مرئي م�ص���تمر يعر�س اللياق���ة البدنية والريا�ص���ة والتمارين الريا�صية 
املقدم���ة عرب االإنرتن���ت وخدمات توفر املعلومات يف جماالت اللياق���ة البدنية والريا�صة والتماري���ن الريا�صية عرب موقع اإلكرتوين؛ 
خدم���ات ن�ص���ر ال�صحف عرب االإنرتنت يف جم���االت اللياقة البدنية والريا�ص���ة والتمارين الريا�صية؛ اخلدم���ات الرتفيهية وحتديدًا 
خدمات تقدمي املدونه ال�صوتية يف جم���االت اللياقة البدنية والريا�صة والتمارين الريا�صية؛ اخلدمات الرتبوية وحتديدًا خدمات 
اإقامة املحا�صرات والندوات وور�س العمل يف جماالت اللياقة البدنية والتغذية والريا�صة والتمارين الريا�صية؛ اخلدمات الرتفيهية 
على �ص���كل م�صابقات يف جمال اللياقة البدنية؛ اخلدمات الرتفيهية على �صكل م�صابقات ريا�صية؛ خدمات تدريبات اللياقة البدنية.. 

وامل�صنفة بالفئه )41(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي الإ�صترياد وت�صويق االغذية((

  
وقد مت قبول الطلب برقم)102262( وبتاريخ: )2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اغذية لالطفال والر�صع ، حليب اطفال ، اغذية خا�صة مبر�صى ال�ص���كر ، �ص���اهي طبي ، روائح ومعطر للجو ، معطرات 
للمالب�س واملفرو�صات وال�صتائر والر�صيات ، مزيل الروائح للمالب�س واملفرو�صات واالر�صيات ، روائح وملطفات معطرة للغرف وال�صيارات 
واملباين واملكاتب ، مزيل الروائح الكريهة لغري اال�صتخدام ال�صخ�صي ، مطهرات ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، م�صتح�صرات �صحية 
للعناية باجل�ص���م والوجه والب�ص���رة والرا�س وال�ص���عر ، مرهم حروق ال�صم�س ، غ�صوالت لو�ص���ن طبية ، ل�صقات للجروح ، فازلني طبي 
، ل�صق���ات طبية ، بودرة طبية،م�ص���تح�صرات ا�ص���تحمام طبية ، �صمادات ، زي���وت ودهانات طبية ، م�ص���تح�صرات �صيدلية وبيطرية ، 
م�ص���تح�صرات �صحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�ص���تعمال الطبي ، بخور طارد للح�ص���رات ، املبيدات ، لوا�صق للذباب ، مراهم 

ال�صابون.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي الإ�صترياد وت�صويق االغذية((  

وقد مت قبول الطلب برقم)102263( وبتاريخ: )2021/4/14م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�ص���ردين واللحوم واالأ�ص���ماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�س 
وال�صب�س امل�صنع من البطاط�س ، االغذية اخلفيفة ، �صب�س البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم ، 
االأجبان ، التمور واللنب ومنتجات االألبان ، الزيوت والدهون املعده لالأكل ،االأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون 
، ق�ص���طة ، زب���دة ، احلليب ، الزبادي ، املربى ، زي���وت الطبخ ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظ���ة وجمففة ومطهوة ، هالم 
)جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة ، فواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�س ، فول ال�صوداين ، زيت ال�صم�صم 
، �ص���لطات خ�صار ، فواكه مثلجة ، �ص���لطات فواكه ، فواكه معلبه ، حم�س ،�ص���من نباتي ، فول �صوداين ، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه ، 

زبيب.. وامل�صنفة بالفئه )29(  
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)اآيرون ماونتني انكوربوريتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)102131( وبتاريخ: )2021/3/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: خدمات ا�صت�صارية متعلقة بتدمري وتقطيع الوثائق وال�صجالت الورقية؛ تدمري وتقطيع الوثائق و�صجالت االأعمال ، 
وال�صجالت الرئي�صية ، واأقرا�س بيانات الكمبيوتر ، اأ�صرطة التخزين ، اأقرا�س ومي�صية اأو اأقرا�س تخزين �صوئية ، اأقرا�س تخزين 
 ، رئي�صية  ت�صجيل  اأقرا�س   ، اأفالم   ، �صوتية  اأ�صرطة   ، �صوئية  تخزين  اأقرا�س  اأو  ومي�صية  اأقرا�س   ، اأ�صرطة   ، الكمبيوتر  و�صائط 
اأ�صرطة ، اأقرا�س ومي�صية اأو اأقرا�س تخزين �صوئية ، �صجالت طبية ، اأفالم ت�صوير باأ�صعة اإك�س ومواد و�صجالت االأر�صيف و�صجالت 
ورقية؛ خدمات حفظ الوثائق وو�صائط التخزين على و�صائط الكمبيوتر ، اأي معاجلة املواد املتمثلة يف الوثائق الورقية واأقرا�س 
و�صائط تخزين بال�صتيكية بوا�صطة �صناديق تخزين اأر�صيفي اآمن ، اأو�صاط يتم التحكم يف املحيط اخلا�س بها ، اال�صتخدام املالئم 
للبيانات الو�صفية لتتبع املعلومات على الو�صائط ، تطبيق احلرارة على اأ�صرطة التخزين ، اإزالة الرطوبة ، التنظيف باملياه املقطرة 
، تطبيق احلرارة الأغرا�س احلفظ؛ التخل�س من املنتجات اأي �صجالت االأعمال ، وال�صجالت الرئي�صية ، واأقرا�س بيانات الكمبيوتر 
، واالأ�صرطة ، اأقرا�س ومي�صية اأو اأقرا�س تخزين �صوئية ، هاردوير الكمبيوتر ، �صجالت طبية ، اأفالم ، اأقرا�س ت�صجيل رئي�صية ، 
، ومواد االأر�صيف وال�صجالت؛ خدمات تقطيع الوثائق وال�صجالت الورقية؛ خدمات  اأقرا�س �صوئية  اأو  اأقرا�س ومي�صية   ، اأ�صرطة 
اأو  ومي�صية  واأقرا�س   ، واالأ�صرطة   ، الكمبيوتر  بيانات  واأقرا�س   ، الرئي�صية  وال�صجالت   ، االأعمال  �صجالت  وتقطيع  من  التخل�س 
 ، اأقرا�س �صوئية  اأو  اأقرا�س ومي�صية   ، اأ�صرطة   ، رئي�صية  واأقرا�س ت�صجيل   ، ، واالأفالم  ، و�صجالت طبية  اأقرا�س تخزين �صوئية 
ومواد االأر�صيف وال�صجالت الورقية. . وامل�صنفة بالفئه )40 ( مع املطالبة بحق اال�صبقية: رقم اال�صبقية :   90/192,175  تاريخ 

اال�صبقية:  2020/9/18  بلد اال�صبقية:  الواليات املتحدة االمريكية 

)مونرتيز تيودور ا�س ايه(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)101699( وبتاريخ: )2021/3/16م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  مواد ال�ص���اعات و�صناعة ال�ص���اعات وحتديدًا �صاعات اليد و�ص���اعات املع�صم ومكونات ال�صاعات ومواد �صناعة ال�صاعات 
واإك�ص�ص���وارات ال�ص���اعات ومواد �صناعة ال�ص���اعات غري املت�صمن���ة يف فئات اأخرى وال�ص���اعات الكبرية واأدوات قيا����س الوقت االأخرى 
والكرونومرتات )املوؤقتات الدقيقة( كرونوغرافات )موؤقتات م�صجلة( )�صاعات و�صناعة ال�صاعات( واأ�صاور ال�صاعات و�صيور ال�صاعات 
وم�ص���ابك ال�صاعات ووجوه ال�صاعات املدرجة )ال�ص���اعات و �صناعة ال�ص���اعات الكبرية( وال�صناديق وعلب العر�س لل�صاعات و�صناعة 
ال�ص���اعات واملجوهرات واآليات حتريك ال�صاعات والقطع املتعلقة بها؛ املجوهرات؛ االأحجار الكرمية واالأحجار �صبه الكرمية؛ املعادن 

النفي�صة و�ص���بائكها؛ دبابي����س )جموهرات(.. وامل�صنفة بالفئه )14( 
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)102001( وبتاري���خ: )2021/3/23م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية 

وتو�ص���ع العالمة على: اللع���ب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�صة اجلمنازية واالأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى ، زينة 

ل�ص���جرة عيد امليالد ، اأكيا����س م�صمم���ة خ�صي�صًا للزالجات واألواح التزل���ج على املاء ، بالونات لعب ، كرات للع���ب ، م�صارب للعب ، 

قف���ازات م�صارب البي�ص���بول )ملحقات لالألع���اب( ، دراجات هوائية ثابت���ة للتمارين الريا�صية ، األعاب لوحية ، األواح ج�ص���مية ، 

اأحذية تزلج مرتبط بها زالجات ، اأقوا����س للرماية ، قفازات مالكمة ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب بناء ، حامالت �ص���موع ل�صجرة 

عيد امليالد ، بطاقات بنغو ، ورق لعب )�ص���دة( ، لعب الداما ، رقع �ص���طرجن ، اأكيا����س لعبة الكريكيت ، ُدمى ، اأ�صرة للُدمى ، مالب�س 

للُدم���ى ، ر�صاع���ات للُدمى ، بيوت للُدمى ، غرف للُدمى ، لعبة الداما ، رق���ع الداما ، لعبة الداما ، اأثقال يدوية )متارين ريا�صية( ، 

واقي���ات للكوع )اأدوات ريا�صية( ، عجالت للدراجات الهوائية الثابتة اخلا�ص���ة بالتمارين الريا�صية ، ر�صاعات للُدمى ، اأقرا�س 

طائرة )لعب( ، �صاحات للعبة كرة القدم الداخلية ، اأدوات تقليد �صوت احليوانات للعبة ال�صيد ، األعاب ، اأجهزة لالألعاب ، كرات 

للع���ب ، م�صارب للع���ب ، عدادات )اأقرا�س( للعب ، كرات رخامية اأو زجاجية للعب ، اأكيا����س للعبة الغولف ، مع اأو بدون عجالت ، 

طائرات �ص���راعية يتعلق بها الراكب ، مدافع ِحراب ال�صيد )اأدوات ريا�صية( ، ع�صي هوكي ، زالجات جليد ، �ص���احات للعبة كرة 

القدم الداخلية ، زالجات م�ص���تقيمة ذات عجالت ، اأحاجي ال�صور املقطوعة ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�صية( 

، اأقنعة لعب ، هواتف نقالة )لعب( ، مركبات �صغرية ، ِحلي للحفالت وللرق�صات )هدايا للحفالت( ، ح�صوات حماية )اأجزاء من 

املالب����س الريا�صية( ، بنادق الكرات امللونة )اأجهزة ريا�صية( ، كرات ملون���ة )ذخرية لبنادق الكرات امللونة )اأجهزة ريا�صية( ، 

قبعات ورقية للحفالت ، َبالونات لعب ، ُكرات لعب ، ورق لعب )�صدة( ، األعاب م�صنوعة من املخمل ، ُدمى متحركة ، م�صارب ، اأمعاء 

حيوانات للم�صارب ، اأوتار للم�صارب ، مركبات لعب يتم التحكم فيها ال�ص���لكيًا ، خ�صخي�ص���ات )اأدوات لعب( ، زالجات ذات عجالت ، 
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)اي�صوزو جيدو�صا كابيو�صيكي كاي�صا )وتتاجر اأي�صًا با�صم اآي�صوزو موتورز ليمتد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)102143( وبتاريخ: )2021/4/4م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: املركبات الريا�صية )SUV( واأجزائها وم�صتلزماتها؛ ال�صيارات واأجزائها وم�صتلزماتها؛ مركبات الدراجات النارية ذات 
العجلتني واأجزائها وم�صتلزماتها؛ قاطرات جر؛ حبال لنقل الب�صائع امل�صحونة اأو لنقل و�صحن الب�صائع؛ قاطرة غري كهربائية حلمل 
املركبات الربية ، غري مت�صمن اأجزائها؛ عنا�صر ميكانيكية للمركبات الربية؛ اأعمدة ، حماور ، عمود دوران ، عنا�صر اآلة للمركبات 
الربية؛ حمامل ، عنا�صر اآلة للمركبات الربية؛ اأعمدة و�صالت قارنة اأو مو�صالت ، عنا�صر اآلة للمركبات الربية؛ ناقل حركة الطاقة 
وجمموعة م�صننات ، عنا�صر اآلة للمركبات الربية؛ خممدات �صدمة ، عنا�صر اآلة للمركبات الربية؛ نواب�س ، عنا�صر اآلة للمركبات 
الربية؛ مكابح ، عنا�صر اآلة للمركبات الربية؛ اأجهزة االإنذار امل�صادة ل�صرقة للمركبات؛ حمركات تعمل بتيار مرتدد )AC( اأو تعمل 
وم�صتلزماتها؛  واأجزائها  طائرات  وم�صتلزماتها؛  واأجزائها  �صفن  اأجزائها؛  مت�صمنة  غري   ، الربية  للمركبات   )DC( امل�صتمر  بالتيار 
قاطرات ال�صكك احلديدية واأجزائها وم�صتلزماتها؛ دراجات هوائية واأجزائها وم�صتلزماتها؛ واقيات �صدمات لل�صيارات؛ طاقة اإقالع 
، واأجزائها وم�صتلزماتها؛ واقيات وحل للمركبات الربية؛  اآلة للمركبات الربية؛ اأغطية ال�صيارات لتقليل مقاومة الهواء  ، عنا�صر 
اأغطية خزانات البنزين ملحركات ال�صيارات؛ عربات )الريكا�صة(؛ عربات جليد وزالجات )مركبات(؛ عربات ترويل؛ عربات ال�صحب 
باخليول؛ عربة ت�صحب باليد )رياكه(. . وامل�صنفة بالفئه )12 ( مع املطالبة بحق اال�صبقية: رقم اال�صبقية :   2020-132287  

تاريخ اال�صبقية:  2020/10/26  بلد اال�صبقية:  اليابان 

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم )102001(

مناذج م�صغرة ل�ص���خ�صيات كرتونية )األعاب( ، مناذج م�صغرة ملركبات ، �صكوترات )دراجات تدفع بالرجل( )األعاب( ، األواح تزلج 

، زالج���ات جليد ، زالجات م�ص���تقيمة ذات عجالت ، زالجات ذات عج���الت ، اأحذية تزلج مرتبط بها زالج���ات ، نفاخات فقاقيع 

�صابون )لعب( ، لعبة الدوامة )لعب( ، �ص���رتات لل�ص���باحة ، األواح للعوم اأثناء ال�ص���باحة ، برك �ص���باحة )اأدوات لعب( ، وترات 

)زعانف( لل�صباحة ، اأرجوحات ، لعبة الدوامة )لعب( ، اأقنعة لعب ، م�صد�صات لعب ، مركبات لعب ، ُدمى ، ُدمى للحيوانات االأليفة 

املنزلية ، مركبات لعب يتم التحكم فيها ال�صلكيًا ، مناذج م�صغرة ملركبات ، ُدمى �صخ�صيات من املطاط والبال�صتيك ، األعاب متعلقة 

بال�ص���خ�صيات اخليالية ، قفازات لالألعاب ، دمى حم�صوة ، األواح ركوب االأمواج ، زالجات ركوب االأمواج ، حقائب م�صممة خ�صي�صًا 

للزالج���ات واألواح ركوب االأمواج ، . وامل�صنفة بالفئه )28( 
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م( 

وق���د مت قبول الطلب برق���م)102008( وبتاري���خ: )2021/3/23م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على: التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�ص���طة الريا�صية والثقافية ، تنظيم م�ص���ابقات اجلمال ، حجز 

املقاعد للعرو�س امل�صرحية ، عرو�س �صينمائية ، خدمات الت�صوير الرقمي ، اإعادة ت�صجيل ال�صوت ، معلومات عن الرتفيه والرتبية 

والتعلي���م ، اإنت���اج االأفالم ، خدمات العرو����س بخالف ما كان منها لغاي���ات الدعاية واالإعالن ، عر�س متثيلي���ات حية ، الت�صوير 

بامليكروفلم ، تاأجري االأفالم ال�ص���ينمائية ، توفري جتهيزات ُدور ال�ص���ينما ، خدمات مرا�ص���لي االأنباء ، تق���دمي التقارير امل�صورة ، 

الت�صوير الفوتوغرايف ، تنظيم حفالت )ترفيه( ، اإنتاج واإعداد وعر�س برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج العرو�س امل�ص���رحية 

، اإنتاج اأفالم الفيديو ، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون ، الرتفيه االإذاعي والتلفزيوين وال�صينمائي ، تاأجري م�صجالت الفيديو 

باحلافظات ال�صريطية ، خدمات �صتديوهات الت�صجيل ، توفري ت�صهيالت الرتفيه ، تاأجري معدات اإر�صال وا�صتقبال ال�صوت ، تاأجري 

كامريات الفيديو ، تاأجري االأفالم ال�ص���ينمائية ، تاأجري اأجهزة االإ�صاءة للم�ص���ارح اأو �صتوديوهات التلفزيون ، تاأجري بروجكرتات 

)اآالت عر�س( وملحقاتها ، تاأجري م�ص���اهد العر�س ، تاأجري م�ص���جالت ال�صوت ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري اأ�صرطة الفيديو 

، خدمات كتابة ال�ص���يناريو والربامج االإذاعية والتلفزيونية ، ا�صتديوهات �ص���ينمائية ، ترجمة االأفالم ، ن�صر وكتابة الن�صو�س 

بخالف ن�صو�س الدعاية واالإعالن ، االإنتاج امل�صرحي ، خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه( ، توقيت املنا�صبات الريا�صية ، ترجمة 

، اإعداد اأ�ص���رطة الفيديو ، ت�صجيل اأ�ص���رطة الفيديو ، تنظيم املباريات )ترفيه( ، خدمات مو�صيقى الر�صوم املتحركة الرتفيهية 

، تنظيم الرتفيه املو�ص���يقي واملرئي ، خدمات الرتفيه ال�صمعي ، خدمات تقدمي عرو�س �صمعية ب�صرية لغايات الرتفيه ، الرتفيه 

التفاعل���ي ، تنظيم االأحداث الرتفيهية ، اإعداد الربامج الرتفيهية للبث ، توفري ت�ص���هيالت للرتفيه ، خدمات الرتفيه عرب األعاب 

الفيديو والكمبيوتر ، خدمات االألعاب املقدمة مبا�ص���رة )من �صبكة حا�صوب( اأو من خالل �صبكة ات�صال اأخرى ، توزيع م�صل�صالت 

تلفزيوني���ة للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�ص���تقلة ، اإخراج برامج االإذاعة والتلفزي���ون ، خدمات برامج االأنباء للراديو اأو 

التلفزي���ون ، توفري املطبوعات االإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، ن�ص���ر الكتب ، ن�ص���ر الكت���ب وال�صحف االإلكرتونية 
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)101922( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالم���ة على: اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقل���دة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، ال�صناديق 
واحلقائب ال�صفرية ، املظالت وال�صما�صي والع�صي ، حقائب �صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب )اأكيا�س واأجربة( جلدية للتعبئة ، حقائب 
للتخييم ، حقائب للمت�ص���لقني ، حقائب للريا�صة ، حقائب لل�صيد )لوازم لل�صيد( ، حقائب مالب����س �ص���فرية ، اأكيا�س م�صبكة للت�صوق ، 
اأكيا�س علف ، اأحزمة جلدية ، حقائب لل�صاطئ ، اأحزمة كتف جلدية ، �صناديق جلدية للقبعات ، �صناديق جلدية اأو من األواح جلدية 
، حماف���ظ جلدي���ة ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية ، جزادين م�ص���بكة من �صال�ص���ل ، هياكل 
للمظالت اأو ال�صما�ص���ي ، هياكل حقائب اليد ، اأغطية جلدية لالأثاث ، حقائب يد ، مقاب�س للحقائب ال�ص���فرية ، علب مفاتيح ، �ص���يور 
كتف جلدية ، �ص���يور جلدية ، �صناديق مو�صيقية ، �صما�صي ، حمافظ جيب ، حقائب حلمل االأطفال ، جرابات جلدية للحزم ، جزادين 
، حقائب ظهر ، حقائب مدر�ص���ية ، اأكيا����س ت�صوق ، �صيور كتف جلدية ، �صيور للزالجات ، مقاب�س للحقائب ال�صفرية ، حقائب �صفرية ، 
اأكيا����س جلدية لالأدوات )بحيث تكون فارغة( ، حقائب �ص���فرية ، عدة �صفرية )م�صنوعات جلدية( ، �صناديق ثياب �صفرية ، زخارف 
جلدية لالأثاث ، �صناديق ثياب )حقائب �صفرية( ، اأغطية مظالت ، مقاب�س للمظالت ، دعامات للمظالت اأو ال�صما�صي ، حلقات مظالت 
، ع�صي مظالت ، مظالت ، حقائب �صغرية �ص���فرية ، �صمامات جلدية ، حقائب �صغرية مل�ص���تح�صرات التجميل )غري جمهزة( ، مقاب�س 

ع�صي اخليزران ، مقاب�س ع�صي ، قواعد ع�صي ، ع�صي ، حقائب ت�ص���وق ذات عجالت.. وامل�صنفة بالفئه )18(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم )102008(
الفورية ، توفري معلومات عن االأنباء ، خدمات التاأليف املو�ص���يقى ، تنظيم العرو�س خدمات متعهدي احلفالت ، تقدمي التقارير 

امل�صورة ، الت�صوير الفوتوغرايف ، االإنتاج املو�صيقي ، خدمات �صتديوهات الت�صجيل ، تاأجري م�صاهد م�صرحية ، الرتفيه التلفزيوين 

، ت�ص���جيل اأ�ص���رطة الفيديو ، جميع خدمات االإنتاج الواقعة يف الفئة ، اخلدمات التي هدفها االأ�صا�ص���ي الرتفيه اأو الت�ص���لية اأو 

اال�صتجمام ، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية ، اإنتاج ال�صور الكرتونية 

املتحرك���ة ، تاألي���ف ال�صور الكرتونية املتحركة ، خدمات الرتفيهية املو�ص���يقية املتحركة ، اإنتاج ال�ص���ور املتحركة ، اإنتاج مقاطع 

االأف���الم ال�ص���ينمائية املتحركة ، خدمات املوؤثرات اخلا�صة للر�ص���وم املتحرك���ة لالأفالم والفيديو ، خدم���ات يف االإنتاج الرتفيهي 

بال�صور املتحركة ، اإنتاج م�صل�صالت متوا�صلة من عرو�س مغامرات الر�صوم املتحركة ، اإنتاج برامج الر�صوم املتحركة ال�صتخدامها 

يف التلفزيون والكابل ، خدمات الرتفيه املحتوية على ال�ص���خ�صيات اخليالية.. وامل�صنفة بالفئه )41(  
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وق���د مت قبول الطلب برق���م)101921( وبتاري���خ: )2021/3/27م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية 

وتو�ص���ع العالم���ة على: االأثاث ، املراي���ا ، املنتجات )غري الواردة يف فئ���ات اأخرى( امل�صنوعة من اخل�ص���ب اأو الفلني اأو الق�صب اأو 

اخليزران اأو ال�صف�صاف او ال�ص���ندان اأو ال�صدف واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�ص���تيكية ، كرا�ص���ي ذات ذراعني ، 

ح�ُ�ص�ُ���ر لتغيري حفا�صات االأطفال ، من�صات لتغيري حفا�صات االأطفال ، �ص���تائر من اخليزران ، براميل غري معدنية ، �ص���الل �صيد 

ال�ص���مك ، �ص���الل غري معدنية ، اأ�صّرة على �صكل �ص���الل ، �ص���تائر خرز للديكور ، دواليب غري معدنية لالأ�صّرة ، تراكيب غري معدنية 

لالأ�ص���ّرة ، فرا����س نوم )ما عدا البيا�صات( ، اأ�ص���ّرة ، هياكل اأ�صّرة )من اخل�ص���ب( ، ن�صد )اأثاث( ، ن�صد غري معدنية للمالزم ، ن�صد 

العمل ، �صناديق غري معدنية ، �صناديق من اخل�صب اأو البال�صتيك ، �صتائر داخلية للنوافذ )اأثاث( ، �صتائر داخلية م�صلعة ، و�صائد 

، م�ص���اند كتب )اأثاث( ، اأغطية غري معدنية للقوارير ، اأغطية من اخل�صب للقوارير ، اأدوات اإغالق غري معدنية للقوارير ، منا�صب 

للقوارير ، �صناديق من اخل�ص���ب اأو البال�ص���تيك ، م�صاند للفرا�صي ، هياكل جذعية من اخل�ص���ب اأو ال�صمع اأو اجلب�س اأو البال�صتيك 

، اأ�ص���غال خ�ص���بية ، خزانات كتب )اأثاث( ، عربات الأجهزة الكمبيوتر )اأثاث( ، علب من اخل�صب اأو البال�صتيك ، كرا�صي )مقاعد( 

، �صناديق للدمى ، �صناديق غري معدنية ، خزانات ذات اأدراج ، األواح فرم )طاوالت( ، اأغطية غري معدنية لالأوعية ، م�ص���ابك غري 

معدنية للمالب����س ، اأوعية غري معدنية )للتخزين والنقل( ، �ص���دادات فلني ، اأ�صّرة لالأطفال ، ن�صد )طاوالت( ، خزانات مالب�س ، 

خزانات مالب����س )للتخزين( ، اأ�ص���ّرة هزازة لالأطفال ، خزانات ، حوامل غري قما�صية لل�صتائر ، م�صابك لل�صتائر ، ق�صبان لل�صتائر 

، حلقات لل�ص���تائر ، ق�صبان لل�ص���تائر ، بكرات لل�صتائر ، حبال زينة لل�صتائر ، و�صائد ، كرا�صي قابلة للطي ، زخارف من البال�صتيك 

للمواد الغذائية ، مكاتب قائمة ، عربات طعام )اأثاث( ، لوحات عر�س ، قوائم عر�س ، طاوالت جتميل ، كرا�صي مريحة ، اإطارات 

تطريز ، مراوح )غري كهربائية( لال�ص���تخدام ال�صخ�صي ، هياكل �صغرية من اخل�ص���ب اأو ال�صمع اأو اجلب�س اأو البال�صتيك ، اإطارات 
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)101895( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
بالراديو  االإعالن  ، خدمات  املكتبي  الن�صاط  ، تفعيل  االأعمال  ، توجيه  االأعمال  اإدارة   ، واالإعالن  الدعاية  العالمة على: خدمات 
والتلفزيون ، اخلدمات التي توؤديها موؤ�ص�صات دعاية واإعالن متار�س االت�صال باجلماهري اأو االإعالن اأو اال�صهار بكل و�صائل االإعالم 
فيما يتعلق بكافة ال�صلع اأو اخلدمات ، خدمات ت�صجيل اأو ن�صخ اأو حترير اأو جتميع اأو تنظيم املرا�صالت والتج�صيالت اخلطية وكذلك 
ا�صتغالل اأو جتميع اية بيانات ح�صابية اأو اإح�صائية ، خدمات الدعاية واالإعالن فيما يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة بالدعاية 
واالإعالن بالراديو والتلفزيون ، وكاالت الدعاية واالإعالن ، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي ، حتديث مواد الدعاية واالإعالن 
، ل�صق  التمثيل  اأعمال فناين  اإدارة عر�س   ، الغري  ل�صالح  االإ�صرتاكات يف خدمات االت�صاالت  ، تنظيم  امل�صاحات االإعالنية  تاأجري   ،
االإعالنات ، عر�س �صلع على و�صائط االإعالم لغايات البيع بالتجزئة ، عر�س ال�صلع ، االإعالن بالربيد املبا�صر ، ن�صر مواد الدعاية 
خدمات   ، االقت�صادية  التنبوؤات   ، االإعالنية  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  والعرو�س  املعار�س  تنظيم   ، الوثائق  ن�صخ   ، واالإعالن 
العرو�س لغايات الدعاية واالإعالن ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات ، خدمات اإقتطاع االأخبار اأو املعلومات 
املهمة يف ال�صحف ، االإعالن والدعاية املبا�صرة على �صبكات احلا�صوب ، اإ�صتطالعات الراأي ، الدعاية واالإعالن اخلارجي ، ن�صر ن�صو�س 
الدعاية واالإعالن ، االإعالن بالراديو والتلفزيون ، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، البحث عن كفالة ، 
كتابة الن�صو�س االإعالنية ، خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند 

احلاجة ، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ، . وامل�صنفة بالفئه )35(

صفحة 2 تابع طلب تسجيل العالمة التجارية رقم )101921(

�صور ، اأثاث ، حواجز من اخل�ص���ب لالأثاث ، رفوف لالأثاث ، �ص���الل ، مرايا حممولة باليد )مرايا للزينة( ، كرا�صي عالية لالأطفال ، 

ح�ُ�ص�ُر حلظائر لعب االأطفال ، م�صايات لالأطفال ، مواد للدعاية قابلة للنفخ ، فر�صات ، مرايا ، قطع متحركة )للديكور( ، قوالب 

الإطارات ال�صور ، اأوعية من البال�ص���تيك للتعبئة ، خمدات ، لوحات اإعالن من اخل�ص���ب اأو البال�ص���تيك ، اأثاث مدار����س ، مقاعد ، 

اأكيا�س نوم للتخييم ، �صوفات ، منا�صب للمالب�س ، هياكل من اخل�صب اأو ال�صمع اأو اجلب�س اأو البال�صتيك ، هياكل �صغرية من اخل�صب 

اأو ال�ص���مع اأو اجلب����س اأو البال�ص���تيك ، كرا�صي بدون ظهر اأو م�ص���اند ، اأغطية طاوالت ، طاوالت ، دمى للخياطني ، خزانة منا�صف 

)اأثاث( ، �صواين غري معدنية ، م�ص���اند )اأثاث( ، قواعد للمظالت ، اأ�ص���غال فنية من اخل�ص���ب اأو ال�صمع اأو اجلب�س اأو البال�صتيك ، 

مكاتب كتابة.. وامل�صنفة بالفئه )20(
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)101927( وبتاري���خ: )2021/3/27م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: القهوة ، ال�ص���اي ، الكاكاو ، االأرز ، الدقيق وامل�صتح�صرات 

امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�ص���ل النحل والع�ص���ل االأ�ص���ود ، اخلمرية وم�صحوق اخلبيز ، 
امللح ، اخلردل ، اخلل وال�صل�صات )التوابل( ، البهارات ، الثلج ، ب�ص���كويت ، خبز ، خبز اإفرجني ، كعك ، عجينة كيك ، م�ص���حوق كيك ، 
كيك ، حلوى ، كراميل )حلوى( ، م�ص���تح�صرات احلبوب ، وجبات خفيفة اأ�صا�ص���ها احلبوب ، علكة ، رقائق )منتجات حبوب( ، �ص���وكوال 
، م�ص���روبات �ص���وكوال مع حليب ، م�صروبات اأ�صا�صها ال�ص���وكوال ، كاكاو ، م�ص���روبات كاكاو مع حليب ، منتجات كاكاو ، م�صروبات اأ�صا�صها 
الكاكاو ، حلويات ، كعك حملى ، رقائق ذرة ، ب�صكويت ، اأقرا�س �صكرية )حلويات( ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، قوالب من البقوليات 
عالية ن�ص���بة الربوتني ، بوظة )اأي�ص���كرمي( ، جلي فواكه )حلويات( ، �صو�س )حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( ، ب�صكويت من ال�صعري 
املنبت )امللت( ، مو�ص���ية ال�ص���وكوال ، مو�صية حلوى الفاكهة )حلويات( ، موزيل ، رقائق �ص���وفان ، طعام اأ�صا�صه ال�صوفان ، دقيق �صوفان 
، �ص���وفان مطحون ، �ص���وفان مق�ص���ر ، فطائر حمالة )بانكيك( ، اأقرا�س حمالة )حلويات( ، حلويات فول �ص���وداين ، حلويات بالنعناع 
، بو�ص���ار ، مهلبية ، اأقرا�س اأرز ، هالم ملكي ، قر�ص���لة ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلبوب ، �ص���راب )مثلجات( ، اأ�صابع �صو�س )حلويات( ، 

حلويات ال�ص���كر ، تورتات )كيك بالفواكه( ، كعكة الوفل.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وقد مت قبول الطلب برقم)101929( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: املالب����س ، مراييل )مالب����س( ، �ص���راويل لالأطفال )مالب����س( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، اأرواب ا�ص���تحمام ، �صنادل 
ا�ص���تحمام ، �صبا�ص���ب ا�صتحمام ، اأغطية راأ�س لالإ�صتحمام ، �صراويل اإ�ص���تحمام ، اأثواب اإ�صتحمام ، �صراويل اإ�صتحمام ، مالب�س لل�صاطئ ، 
اأحذية لل�ص���اطئ ، اأحزمة )مالب�س( ، اأحزمة للنقود )مالب�س( ، برييه )قبعات م�صتديرة م�صطحة( ، مراييل لالأطفال غري م�صنوعة 
من الورق ، و�ص���احات ، اأحذية ، �ص���ياالت للمالب����س ، قبعات )اأغطية للراأ�س( ، مالب����س للريا�صة البدنية ، معاطف ، مالب�س للحفالت 
التنكرية ، ف�صاتني ، اأغطية لالأذنني )مالب�س( ، لوازم معدنية للبا�س القدم ، لبا�س القدم ، قفازات )مالب�س( ، قبعات ، اأربطة للراأ�س 
)مالب����س( ، اأغطية للراأ����س ، جاكيتات )مالب����س( ، مالب����س حمبوكة ، قفازات ، اأغطية لتدفئة اليدين )مالب�س( ، مالب�س خارجية 
، اأفرهوالت ، معاطف خارجية ، بيجامات ، �ص���راويل داخلية ، جيوب املالب����س ، كنزات �صوفية ، مالب����س جاهزة ، لفاعات ، �ص���االت ، 
قم�صان ، اأحذية ، تنانري ، غطاء للعني عند النوم ، �صبا�ص���ب ، قم�صان داخلية )مالب����س داخلية( ، جوارب ق�صرية ، بذالت ، �ص���رتات 
، اأثواب �ص���باحة ، قم�صان ن�صف كم ، اأثواب �صيقة ، زخارف لبا����س القدم ، اأحزمة للبناطيل ، بناطيل ، مالب����س داخلية . وامل�صنفة 

بالفئه )25(
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)اآيرون ماونتني انكوربوريتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)102129( وبتاريخ: )2021/3/17م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالم���ة عل���ى: تخزين وثائق ورقية وتخزي���ن مادي لبيانات اأو وثائق خمزنة اإلكرتونيا؛ نقل الوثائق وال�ص���جالت عرب ال�ص���احنات 
والعرب���ات؛ تخزي���ن م���ادي لو�ص���ائط خمزنة اإلكرتوني���ا ، اأي تخزي���ن البيانات ماديا امل�ص���جلة على الو�ص���ائط ال�صوئي���ة والرقمية 
واملغناطي�ص���ية؛ خدمات اإدارة تخزين الوثائ���ق ، اأي تخزين مادي لبيانات ووثائق خمزنة اإلكرتونيا؛ نقل ال�ص���لع املتمثلة يف الوثائق 
، هاردوير واأقرا�س برجميات كمبيوتر ل�ص���جالت االأعمال و�ص���جالت اأخرى؛ خدمات تو�صيل وا�صتقبال الوثائق بوا�صطة و�صائل غري 
اإلكرتوني���ة؛ تخزين مادي لل�ص���لع ، اأي خدمات تخزين الوثائق؛ نقل ال�ص���لع ، اأي النقل املادي للوثائ���ق ، هاردوير واأقرا�س برجميات 
كمبيوتر ل�صجالت االأعمال وال�صجالت الرئي�صية ، واأقرا�س بيانات الكمبيوتر ، ال�صجالت الطبية ، االأفالم ، اأقرا�س ت�صجيل رئي�صية 
، ومواد و�ص���جالت االأر�ص���يف؛ تخزين وا�ص���تقبال وتو�صيل ال�صلع مبا يف ذلك امللكيات ال�ص���خ�صية ، ومواد االأر�صيف ومواد فنية ل�صالح 
اآخرين. . وامل�صنفة بالفئه )39 ( مع املطالبة بحق اال�ص���بقية: رقم اال�ص���بقية :   90/192,175  تاريخ اال�صبقية:  2020/9/18  

بلد اال�ص���بقية:  الواليات املتحدة االمريكية 

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد(
وق���د مت قب���ول الطلب برق���م)102138( وبتاري���خ: )2021/3/17م(. وفق���َا لقانون العالم���ات التجارية 
واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: �ص���وفتوير برجميات كمبيوتر قاب���ل للتنزيل لتجميع وحتليل 
املعلوم���ات ، والبيان���ات واملحتوي���ات لت�ص���هيل اإدارة املعلومات ، والبيان���ات واملحتويات؛ �ص���وفتوير برجميات 
كمبيوت���ر قاب���ل للتنزيل لال�ص���تخدام يف االت�صال والتفاعل مع من�صة �ص���وفتوير اأونالي���ن لتجميع وحتليل 

املعلوم���ات ، والبيان���ات واملحتويات لت�ص���هيل اإدارة املعلوم���ات ، والبيانات واملحتويات؛ �ص���وفتوير قابل للتنزي���ل للتخزين االحتياطي 
وا�صرتجاع ونقل وا�صرتجاع للبيانات والوثائق واملعلومات والتو�صل اإىل امل�صكالت ذاتيا واختبار املكونات وتبني حالتها؛ �صوفتوير قابل 
للتنزيل حلماية البيانات؛ هاردوير كمبيوتر ودالئل توجيهية لربامج كمبيوتر يف �صورة اإلكرتونية م�ص���جلة على و�ص���ائط احلوا�صب 
للتدريب وا�ص���تخدام �ص���وفتوير جتميع وحتليل املعلوم���ات ، والبيانات واملحتوي���ات ، للتخزين االحتياطي وتخزين وا�ص���رتجاع ونقل 
ومعاجلة امل�ص���كالت والتو�صل اإىل حل امل�ص���كالت ذاتيا وا�ص���رتجاع البيانات والوثائق واملعلومات وحتليل مكونات ال�صبكات واختبارها 
، �ص���وفتوير حماية بيانات قابل للتنزيل �ص���وفتوير برجميات كمبيوتر قابل للتنزيل حلماية البيانات متكني تفعيل �صيا�صات حماية 
البيانات اآليا ، والتخل�س من البيانات وت�صفريها واإيقاف معاجلة البيانات املفقودة اأو امل�صروقة واالأجهزة احلاملة لها؛ �صوفتوير قابل 
للتنزيل لتحقق من الوثائق ومراجعتها. . وامل�صنفة بالفئه )9 ( مع املطالبة بحق اال�صبقية: رقم اال�صبقية :   90/192,175  تاريخ 

اال�ص���بقية:  2020/9/18  بلد اال�ص���بقية:  الواليات املتحدة االمريكية 
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)101904( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: املن�ص���وجات ومنتجات الن�ص���يج غري الواردة يف فئات اأخرى ، اأغطية الفرا����س واملوائد ، بيا�صات حمام )عدا املالب�س( ، 
بطانيات لالأ�صّرة ، اأقم�صة فرا�س ، اأغطية لالأ�صّرة ، اأغطية من الورق لالأ�صّرة ، بيا�صات )اأغطية( لالأ�صّرة ، �صرا�صف ، اأقم�صة ، مفار�س 
واقية للموائد )بيا�صات للموائد( ، اأغطية للمخدات ، بطانات من الن�ص���يج للقبعات ، تباع بالتجزئة ، بيا�صات لال�ص���تعمال املنزيل ، 
اأقم�ص���ة حمبوكة ، اأغطية للمخدات ، اأكيا����س للمخدات ، مفار����س مو�صعية لي�ص���ت من الورق ، مالءات )اأن�ص���جة( ، �صتائر من الن�صيج 
اأو البال�ص���تيك حلمام الد����س ، اأكيا����س للنوم )اأغطية( ، منا�صف من الن�ص���يج ، قما�س �صويف ، اأغطية من الن�ص���يج لالأثاث ، اأغطية من 
البال�ص���تيك لالأثاث ، اأغطية لالأ�ص���ّرة )�صرا�ص���ف( ، اأغطية )�صائبة( لالأثاث ، اأقم�صة ، منا�ص���ف للوجه من الن�صيج ، اأن�صجة للمالب�س 
الن�ص���ائية الداخلية ، بطانات )اأن�ص���جة( ، مناديل من الن�صيج للموائد ، بيا�صات للموائد لي�صت من الورق ، مناديل من الن�صيج للموائد 

، اأغطية للموائد ، اأغطية للموائد لي�ص���ت من الورق ، مفار����س للموائد لي�ص���ت من الورق ، اأقم�ص���ة �صوفية ، . وامل�صنفة بالفئه )24(

)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)101890( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ص���رات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اأدوات واأواين واأوعية لال�ص���تعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ص���اط واأ�صفنج ، فرا�صي )عدا فرا�صي التلوين اأو الدهان( ، مواد 
�صنع الفرا�ص���ي ، اأدوات تنظيف ، �ص���لك جلي ، زجاج غري م�ص���غول اأو زجاج �ص���به م�ص���غول )عدا الزجاج امل�ص���تعمل يف املباين( ، اأواين 
زجاجي���ة واأواين خ���زف �صيني واأواين خزفية غ���ري واردة يف فئات اأخرى ، اأحوا�س ا�ص���تحمام لالأطفال )قابل���ة للحمل( ، زبديات ، 
فرا�صي ، مناف�س لل�صجاد )اأدوات يدوية( ، اأكيا�س تزيني احللويات )اأكيا�س حلويات( ، اأوعية لالإ�صتعمال املنزيل اأو للمطبخ ، اأكواب ، 
اأدوات الإزالة املكياج ، اأقداح ، فرا�ص���ي اأظافر ، بخاخات عطور ، ح�صاالت على �ص���كل حيوانات ، زجاج لوحي )مادة خام( ، �صحون من 
الورق ، علب �صابون ، اأوعية ت�صريف لل�صابون ، حامالت �صابون ، زبديات ح�ص���اء ، اأطباق مائدة ، اأطباق مائدة ت�ص���تخدم ملرة واحدة 
، اأدوات مائدة )ما عدا ال�ص���كاكني وال�ص���وك واملالعق( ، فرا�صي اأ�صنان ، فرا�صي اأ�ص���نان كهربائية ، اأواين ، �صالل لالإ�صتخدام املنزيل ، 
قوارير ، زبديات زجاجية ، �صناديق للحلويات ، �صناديق زجاجية ، �صناديق للحلويات ، علب لالأم�صاط ، اأم�صاط ، اأكواب من الورق اأو 
البال�ص���تيك ، اأواين خزفي���ة ، قوارير ، اأكواب للفواك���ه ، اأواين زجاجية ، قوارير زجاجي���ة )اأواين( ، �صناديق للوجبات اخلفيفة ، . 

وامل�صنفة بالفئه )21(
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا  )2021/3/23م(.  وبتاريخ:  برقم)101917(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العالمة  وتو�صع 
واالأجهزة واالأدوات الب�صرية واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
اأو  ال�صوت  ن�صخ  اأو  اإر�صال  اأو  ت�صجيل  اأجهزة   ، الكهربائية  الطاقة  التحكم يف  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�صل 
ال�صور ، حامالت بيانات مغناطي�صية ، اأقرا�س ت�صجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديو رقمية متعددة اال�صتعماالت ، و�صائط 
ت�صجيل رقمية اأخرى ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالنقد ، اآالت ت�صجيل النقد ، اآالت حا�صبة ، معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة 
جميع   ، خارجية  عر�س  �صا�صات  اأو  اأجهزة  مع  ُت�صتعمل  ت�صلية  اأجهزة   ، النريان  اإخماد  اأجهزة   ، حا�صوب  برجميات   ، البيانات 
برامج وبرجميات احلا�صوب بغ�س النظر عن و�صائط الت�صجيل اأو و�صائل البث اأي برجميات م�صجلة على و�صائط مغناطي�صية اأو 
منقولة اأو مفرغة من �صبكات حا�صوب بعيدة ، اآليات تعمل بقطع النقد الأجهزة التلفزيون ، اأجهزة ت�صغيل االأقرا�س املدجمة 
، اأقرا�س مدجمة )�صمعية-ب�صرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج األعاب حا�صوب ، اأجهزة لالألعاب معدة 
لال�صتخدام مع اأجهزة اأو �صا�صات عر�س خارجية ، اأقرا�س وبرامج وبرجميات األعاب حا�صوب ، برامج األعاب حا�صوب )برجميات 
قابلة للتنزيل( ، برامج األعاب حا�صوب م�صجلة على اأ�صرطة )برجميات( ، برامج حا�صوب للتلفزيونات التفاعلية و/اأو لالألعاب 
التفاعلية و/اأو للم�صابقات ، برامج وبرجميات األعاب الكرتونية ، برامج األعاب حا�صوب متعددة الو�صائط تفاعلية ، األعاب فيديو 
مربجمة )برجميات( ، علب للنظارات ، �صال�صل للنظارات ، خيوط للنظارات ، اأطر للنظارات ، نظارات ، قفازات للغوا�صني ، قفازات 
للوقاية من احلوادث ، نظارات واقية لالألعاب الريا�صية ، اأطقم غري يدوية للهواتف ، �صماعات الراأ�س ، خوذ واقية ، خوذ واقية 
لالألعاب الريا�صة ، خوذة للركوب ، فواني�س �صحرية ، فواني�س ب�صرية ، مغناطي�صات ، مغناطي�صات للزينة ، اأقنعة واقية ، فاأرة 
)معدات معاجلة بيانات( ، لبادات الفاأرة ، م�صاطر )اأدوات قيا�س( ، علب للنظارات ، اأطر للنظارات ، عد�صات للنظارات ، نظارات 
)ب�صرية( ، نظارات �صم�صية ، �صور كرتونية متحركة ، �صور كرتونية متحركة قابلة للتنزيل ، �صور كرتونية متحركة يف �صكل 
اأفالم �صنيمائية ، اأفالم كرتونية متحركة ، برامج الر�صوم املتحركة ، اأقرا�س واأ�صرطة فيديو م�صجل بها �صور كرتونية متحركة 

، اأ�صرطة فيديو م�صجلة م�صبًقا حمتوية على ق�ص�س خيالية متحركة. . وامل�صنفة بالفئه )9(



132

)اآيرون ماونتني انكوربوريتد (

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا  )2021/3/17م(.  وبتاريخ:  برقم)102122(  الطلب  قبول  مت  وقد 
ورقية؛ خدمات  اإلكرتونية و�صورة  اأخرى يف �صورة  و�صجالت  لالأعمال  املخزون  اإدارة ومراقبة  العالمة على: خدمات  وتو�صع 
وتخزين  واإدارة  و�صيانة  بتنظيم  متعلقة  االأعمال  م�صروعات  واإدارة  تطوير  خدمات   ، اأي   ، االأعمال  واإدارة  االأعمال  تطوير 
واالحتفاظ ببيانات االأعمال و�صجالت اأخرى وت�صفريها؛ ن�صخ الوثائق؛ ا�صت�صارات االأعمال وخدمات اإدارة م�صروعات االأعمال 
بيانات  وا�صرتجاع  امللفات  وحفظ  واالحتفاظ  وتخزين  واإدارة  و�صيانة  تنظيم  جماالت  يف  االأعمال  الأغرا�س  اآخرين  ل�صالح 
بيانات   ، الرئي�صية  ال�صجالت  ذلك  يف  مبا   ، االأعمال  �صجالت  �صيانة  اأي  االأعمال  �صجالت  اإدارة  اأخ��رى؛  �صجالت  اأو  االأعمال 
، الت�صجيالت الرئي�صية ومواد االأر�صيف و�صجالت االأر�صفة؛ تقدمي مهام مكتبية يف �صورة تنظيم امللفات  ، االأفالم  الكمبيوتر 
اآخرين؛  الوثائق ل�صالح  اأي فهر�صة  ال�صجالت  اإدارة  واإدارة االأعمال وال�صجالت االأخرى؛ خدمات  وا�صرتجاع وتنظيم و�صيانة 
الوثائق  وا�صتقبال  تو�صيل  لعملية  زمني  ترتيب  �صورة  يف  اآخرين  ل�صالح  ال�صلع  نقل  تنظيم  اأي   ، النقل  لوجي�صتيات  خدمات 
اأطقم عمل حمرتفة ل�صالح  وو�صائط الكمبيوتر واإعداد تقارير االأعمال املتعلقة بحالة الوثائق وو�صائط الكمبيوتر ؛ توفري 
اآخرين الأغرا�س اإدارة ال�صجالت واإدارة الوثائق وخدمات املعلومات؛ خدمات نظام اإدارة �صجالت التخزين االحتياطي بوا�صطة 
ا�صتخدام اأ�صرطة ممغنطة اأونالين الأغرا�س متعلقة باالأعمال اأي تتبع موقع مركبات حتمل اأ�صرطة تخزين احتياطية ل�صالح 
لعملية  زمني  ترتيب  �صورة  يف  اآخرين  ل�صالح  ال�صلع  نقل  تنظيم  اأي   ، النقل  لوجي�صتيات  خدمات  التجارية؛  للغايات  اآخرين 
تو�صيل وا�صتقبال االأ�صرطة املمغنطة للتخزين االحتياطي واإعداد تقارير االأعمال املتعلقة بحالة الوثائق واأ�صرطة التخزين 
، واأقرا�س بيانات  ، وال�صجالت الرئي�صية  اإدارة االأعمال متعلقة بالتخل�س من وتقطيع �صجالت االأعمال  االحتياطي؛ خدمات 
الكمبيوتر ، اأ�صرطة ال�صوت ، االأفالم ، اأقرا�س ت�صجيل رئي�صية ، �صجالت طبية ، اأفالم اأ�صعة اإك�س ومواد و�صجالت االأر�صيف. 
90/192,175  تاريخ اال�صبقية: 2020/9/18  بلد  . وامل�صنفة بالفئه )35 ( مع املطالبة بحق اال�صبقية: رقم اال�صبقية : 

اال�صبقية:  الواليات املتحدة االمريكية 
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا  )2021/3/23م(.  وبتاريخ:  برقم)101892(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، مواد  ، املطبوعات  وتو�صع العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ،  جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية 
فرا�صي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد 
التغليف البال�صتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�صيهات )الرا�صمات( ، ورق ن�صاف ، اأجهزة واآالت 
، كتالوجات  ، بطاقات  ، تقاومي  ، كتب  ، موؤ�صرات للكتب  ، كتيبات  ، م�صاند كتب  جتليد الكتب )معدات مكتبية( ، جتاليد كتب 
، نا�صخات ، كلي�صيهات حفر ، كلي�صيهات ، مغلفات  ، م�صفات حروف الطباعة ، دفاتر يوميات ، �صور معدة للنقل ، ر�صوم بيانية 
تخطيطية  مطبوعات   ، تخطيط(  )اأم�صاط  جتزيع  حم�صنات   ، جغرافية  خرائط   ، مطبوعة  مناذج   ، ن�صرات   ، )قرطا�صية( 
ور�صوم بيانية وُن�صخ تخيطيطية ، بطاقات تهنئة ، كتب موجزة )اأدلة( ، هكتوغراف )اآالت ن�صخ باجليالتني( ، بطاقات دليلية 
)قرطا�صية( ، فهار�س ، بطاقات غري ن�صيجية ، �صواين الر�صائل ، اأحرف الطباعة ، حجارة للطباعة احلجرية ، اأ�صغال طباعة 
حجرية فنية ، مطبوعات حجرية ، جمالت )دوريات( ، ورق ن�صخ )قرطا�صية( ، اأدلة )كتب موجزة( ، ن�صرات اإخبارية دورية 
، �صحف ، دفاتر ، اأرقام الطباعة ، دفاتر قطع للكتابة ، دفاتر قطع )قرطا�صية( ، كرا�صات ، بنتوغراف )اأدوات ن�صخ الت�صاميم 
والر�صوم( )معدات ر�صم( ، دوريات ، �صور فوتوغرافية ، �صور ، اأجهزة لرتكيب ال�صور الفوتوغرافية ، اإعالنات من الورق اأو الورق 
املقوى ، ِخطط )خمططات( ، طوابع بريد ، بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، من�صورات مطبوعة ، اأجهزة طباعة متنقلة )لوزام 
مكتبية( ، حروف طباعة ، �صور مطبوعة )مطبوعات( ، بيانات اإعالنية ، األبومات ، الفتات من الورق اأو الورق املقوى ، تقاومي 

للمالحظات ، تذاكر ، م�صل�صالت كرتونية ومطبوعات كرتونية ، مواد كرتونية مطبوعة ، .. وامل�صنفة بالفئه )16(
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)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا  )2021/3/23م(.  وبتاريخ:  برقم)101888(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�صع العالمة على: االت�صاالت ، االإذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون ، البث بالتلفزيون الكبلي ، االإت�صاالت عرب الطرفيات 
الن�صرات  لوحات  ، خدمات  وال�صور عرب احلا�صوب  الر�صائل  نقل   ، والتلفون  والربقيات  الب�صرية  االألياف  و�صبكات  احلا�صوبية 
االإلكرتونية )خدمات اإت�صاالت( ، معلومات حول االت�صاالت ، وكاالت االأنباء ، خدمات النداء االآيل )عرب الراديو اأو التلفون 
اأو و�صائل االإت�صال االإلكرتونية االأخرى( ، توفري غرف الدرد�صة عرب االإنرتنت ، توفري قنوات اإت�صال للت�صوق عن بعد ، توفري 
االأقمار  البث عرب  ومعدات  الال�صلكي  االت�صال  واأنظمة  االت�صال  تاأجري معدات   ، دولية  �صبكة حا�صوب  تو�صيالت خا�صة عرب 
 ، ال�صناعية  واالأقمار  الكبالت  عرب  واالإر�صال  البث  خدمات   ، الال�صلكي  االت�صال  خدمات   ، ُبعد  عن  االإجتماعات   ، ال�صناعية 
خدمات االإت�صاالت عرب االأقمار ال�صناعية ، معلومات حول االت�صاالت واالت�صال الال�صلكي ، توجيه وربط االت�صاالت ، اإر�صال 
معلومات الن�صو�س املرئية والن�صو�س عن بعد ، خدمات الربيد ال�صوتي ، خدمات البث واالإر�صال املرئي ، خدمات االت�صال املرئي 
، خدمات اإر�صال الر�صائل املرئية ، خدمات �صكلية ، البث الال�صلكي ، البث ال�صوتي ، البث عرب االأقمار ال�صناعية ، البث املرئي 
، البث الال�صلكي ، خدمات البث عرب االنرتنت ، اال�صرتاك يف البث التلفزيوين ، البث ال�صوتي الرقمي ، ت�صغيل مرافق البث ، 
املتعلقة  البث  خدمات   ، االنرتنت  عرب  الربامج  بث   ، التفاعلي  واالإذاعي  التلفزيوين  البث   ، التفاعلي  واالت�صال  البث  خدمات 
الو�صائط املتعددة عرب  ، البث ال�صوتي واملرئي وبث  اأفالم ال�صور املتحركة عرب االنرتنت  ، بث  بتلفزيون بروتوكول االإنرتنت 
االنرتنت وغريها من �صبكات االت�صاالت ، االت�صال عرب البث التلفزيوين ، خدمات البث التلفزيوين ، ت�صغيل �صبكات الكابالت 
التلفزيونية واأنظمة التلفزيون ، خدمات التدفق املرئي وال�صوتي والتلفزيوين ، تدفق التلفزيون عرب االنرتنت ، جميع اخلدمات 
التي تتكون ب�صفة اأ�صا�صية من بث الربامج االإذاعية والتلفزيونية ، وجميع اخلدمات الواقعة يف هذه الفئة.. وامل�صنفة بالفئه 
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