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)الدولية للتجار واملقاوالت واخلدمات املحدودة )ايتا�س((

وقد مت قبول الطلب برقم)99018( وبتاريخ: )2020/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
الفوتوغرافية  الت�ضوير  وادوات  واجهزة  وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة  النقد  ت�ضجيل  االت   : على  العالمة 
 – والتعليم  واالنقاذ  )اال�ضراف(  واملراقبة  واال�ضارة  والقيا�س  الوزن  وادوات  واجهزة  الب�ضرية  واالدوات  واالجهزة  وال�ضينمائي 
– اجهزة ت�ضجيل او ار�ضال او ن�ضخ  اجهزة واداوت لو�ضل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية 
ال�ضوت او ال�ضورة – حامالت بيانات مغناطي�ضية – اقرا�س ت�ضجيل – ماكينات بيع الية واليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد – 

االت حا�ضبة – معدات واجهزة احلا�ضب االيل – اجهزة اخماد النريان – نظارات – تلفزيونات .. وامل�ضنفة بالفئه )9(

)عبدالفتاح حميد حممد علي(
التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/11/9م(.  وبتاريخ:  برقم)98965(  الطلب  قبول  مت  وقد 
واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على:  م�ضتح�ضرات جتميل للعناية بالب�ضرة واجل�ضم وال�ضعر - 
كرميات تبيي�س الب�ضرة - �ضابون - كرميات �ضعر - �ضامبوهات - بل�ضم �ضعر - معالج �ضعر - بروتني �ضعر 
- كرياتني �ضعر - فرد �ضعر - جل �ضعر - مثبت �ضعر - حمام زيت - عطور - زيوت عطرية - بودرة وجه - 
كرميات ا�ضا�س - مكياجات - ا�ضالل عيون - حوامري �ضفايف واظافر - قالمات عيون و�ضفايف وحواجب 

- �ضائل عيون - م�ضكرة عيون - كحل عيون - ا�ضاءة وملعات ج�ضم و�ضعر - احمر خدود - �ضنفرة وجه وج�ضم - لو�ضن ج�ضم - قناع 
وجه - م�ضقر ج�ضم و�ضعر - مزيل الوان - �ضبغات �ضعر - بروك�ضيد الهيدروجني - اظافر ورمو�س م�ضتعارة - م�ضادات التعرف - مراهم 
وكرميات الغرا�س التجميل - خممرية ج�ضم - فر�ضة مكياجات - ادوات جتميل وم�ضتح�ضرات متكامل - بخور - زبد - اخ�ضرين - 

اطقم جتميل .. وامل�ضنفة بالفئه )3(

)اإل جي الكرتونيك�س انك(

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/9/1م(.  وبتاريخ:  برقم)97770(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:  الغ�ضاالت الكهربائية؛ غ�ضاالت االأطباق االأوتوماتيكية؛ املكان�س الكهربائية؛ غ�ضاالت املالب�س الكهربائية؛ خراطيم 
املكان�س الكهربائية؛ اأكيا�س املكان�س الكهربائية؛ املكان�س الكهربائية ذات االأذرع الطويلة؛ امل�ضخات الكهربائية الدوارة؛ الروبوتات 
)اآاالت(؛ امل�ضخات العاملة بالهواء امل�ضغوط؛ ال�ضاغطات الكهربائية الدوارة؛ �ضاغطات الثالجات؛ املجففات الدوارة )غري امل�ضخنة(؛ 
اخلالطات الكهربائية لال�ضتخدامات املنزلية؛ املكان�س الكهربائية الروبوتية؛ حم�ضرات الطعام الكهربائية؛ اآالت التنظيف العاملة 
بالبخار لال�ضتخدامات املنزلية؛ املكان�س املحمولة باليد؛ املكان�س الكهربائية للفرا�س؛ روبوتات التدبري املنزيل لالأغرا�س املنزلية؛ 
روبوتات لالإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي وحتديدا روبوتات للتنظيف؛ حمركات كهربائية؛ حمركات للغ�ضاالت الكهربائية.. وامل�ضنفة بالفئه 

)7(
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)فالنتينو ا�س. بيه. ايه.( 
التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/7م(.  وبتاريخ:  برقم)96386(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الكتب  حقائب  اجلزادين؛  املقّلدة؛  واجللود  اجللود  على:   العالمة  وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات 
اخلا�ضة  الثياب  �ضناديق  البطاقات؛  حمافظ  الكتف؛  على  تعلق  التي  املدر�ضية  واحلقائب  املدر�ضية 

بال�ضفر؛ حقائب ال�ضفر؛ حقائب الظهر؛ حمافظ النقود؛ اأكيا�س البقالة؛ حقائب االأوراق والوثائق؛ حقائب ال�ضاطئ؛ حقائب اليد؛ 
حقائب ال�ضفر؛ اإطارات حقائب اليد؛ اجلزادين؛ حقائب امل�ضتندات؛ احلافظات امل�ضنوعة من اجللد؛ علب التجميل التي تباع فارغة؛ 
حماالت املفاتيح من اجللود وجلود احليوانات؛ اأغطية مالب�س ال�ضفر؛ احلقائب الريا�ضية؛ العلب اجللدية للقبعات؛ الق�ضط اجللدية 
امل�ضي؛  ع�ضا  امل�ضي؛  ع�ضي  املظالت؛  االأليفة؛  للحيوانات  مالب�س  الكالب؛  اأطواق  اخلام؛  اجللود  الفراء؛  اجللدية؛  الق�ضط  للكتف؛ 
ال�ضياط واأطقم احليوانات وال�ضروج؛ لوازم الأطقم احليوانات.. وامل�ضنفة بالفئه )18( مع املطالبة بحق اال�ضبقية: رقم اال�ضبقية:  

302019000096742  تاريخ اال�ضبقية:  2019/12/18  بلد اال�ضبقية:  ايطاليا 

)عمر عبد اهلل ابو بكر ) بانافع للعود((
العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/11/15م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)99116(  الطلب  قبول  مت  وق��د 
للمالب�س  معطرات   ، للجو  ومعطر  روائح  على:   العالمة  وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية 
واملفرو�ضات وال�ضتائر واالر�ضيات ، مزيل الروائح للمالب�س واملفرو�ضات واالر�ضيات ، روائح وملطفات 
ال�ضخ�ضي  اال�ضتخدام  لغري  الكريهة  الروائح  مزيل   ، واملكاتب  واملباين  وال�ضيارات  للغرف  ، معطرة 

مطهرات، معقمات ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، م�ضتح�ضرات �ضحية للعناية باجل�ضم والوجه والب�ضرة والرا�س وال�ضعر، اغذية 
لالأطفال والر�ضع ، حليب اطفال ، اغذية خا�ضة مبر�ضى ال�ضكر ، �ضاهي طبي ، مرهم حلروق ال�ضم�س ، غ�ضوالت لو�ضن طبية ، ل�ضقات 
 ، طبية  ودهانات  زيوت   ، �ضمادات   ، طبية  ا�ضتحمام  م�ضتح�ضرات   ، طبية  بودرة   ، طبية  ل�ضقات  طبي،  فازلني   ، االدوية   ، للجروح 
م�ضتح�ضرات �ضيدلية وبيطرية ، م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�ضتعمال الطبي ، بخور طارد للح�ضرات ، 

املبيدات، مراهم ال�ضابون .. وامل�ضنفة بالفئه )5(

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

العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/10/7م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)98428(  الطلب  قبول  مت  وقد 
التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 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، 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(
  

العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/10/7م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)98421(  الطلب  قبول  مت  وقد 
التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 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، 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(

)املجل�س الوطني لل�ضياحة(

وقد مت قبول الطلب برقم)98564( وبتاريخ: )2020/10/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على:  االعالن واالأعمال املالية املتعلقة به، اخلدمات التي 
او  التجارية  امل�ضروعات  ادارة  او  ا�ضتغالل  اإىل  تهدف  التي  التجارية  املن�ضاآت  او  االف��راد  يقدمها 

ال�ضناعية، خدمات املوؤ�ض�ضات االعالمية املعنية ا�ضال باالت�ضال باجلمهور واالعالن ب�ضتى ال�ضبل املتعلق باأنواع املبيعات واخلدمات 
املختلفة ووت�ضمن اخلدمات املتعلقة بالت�ضجيل وااليداع والن�ضخ والتاأليف والت�ضنيف ونقل او تنظيم املرا�ضالت املكتوبة او امل�ضجلة 
وكذلك ت�ضنيف ااملعطيات احل�ضابية او االح�ضائية وا�ضتثمارها وتت�ضمن اي�ضا خدمات وكاالت االعالن عن طريق توزيع الن�ضرات 

املبا�ضرة او بالربيد.. وامل�ضنفة بالفئه )35(  

)ال�ضركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م(  
العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/9/13م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)98011(  الطلب  قبول  مت  وقد 
التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على:  �ضوكوالتة؛ حلويات؛ حلوى؛ ب�ضكويت 

)معكرونة  �ضباغيتي  التح�ضري؛  �ضريعة  رفيعة  مكرونة  رفيعة(؛  )مكرونة  نودلز  )طويلة(؛  مكرونة  )با�ضتا(؛  مكرونة  كعك؛  ؛ 
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، 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(  
وقد مت قبول الطلب برقم)98583( وبتاريخ: )2020/10/7م(. 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؛ 
)التوابل(،  وال�ضل�ضات  الكات�ضب  اخلل،  املايونيز،  ال�ضلطة،  �ضل�ضة  باخلبازة،  اخلا�ضة  االأخرى  واملكونات  خبازة  م�ضحوق  اخلمرية، 
احللويات  االألبان،  غري  من  امل�ضنوعة  املجمدة  احللويات  اي�ضكرمي،  جممد،  خبز  املجمد،  العجني  للطبخ،  اجلاهزة  العجني  منتجات 
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(  

)ب�ضري عبدالقادر علي احلب�ضي( بطلب ت�ضجيل الت�ضميم ال�ضناعي التايل :

وقد مت قبول الطلب برقم :1029 . وتاريخ:2020/10/31م . وبالفئة : )9(
عن املنتج : علبة لتعبئة مادة اال�ضيت لبطاريات الدراجات النارية.

و�ضف النموذج : علبة بال�ضتيكية ت�ضتخدم لتعبئة ا�ضيت الدراجات النارية ، العلبة ب�ضكل م�ضتطيل منحنية اجلوانب وغطاء العلبة 
املدور ممتد من و�ضط العلبة ب�ضكل قمع حيث والغطاء املدور عليه من اجلوانب خطوط طوليه عددها 16 خط.

عنا�ضر احلماية : 1- االنحناءات املوجودة على جانبي العبوة .

)حممد يحيى �ضالح علي القائفي( بطلب ت�ضجيل الت�ضميم ال�ضناعي التايل :

وقد مت قبول الطلب برقم :1031 . وتاريخ:2020/11/11م . وبالفئة : )9(
عن املنتج : عبوة بال�ضتيكية لتعبئة املاء.

و�ضف النموذج : عبوة بال�ضتيكية لتعبئة املاء باأحجام خمتلفة يتميز من االعلى بخط دائري يليه خطني 
مقعرين دائريني يلي ذلك اربعة خطوط دائرية وا�ضفل هذه اخلطوط هناك حزام بخطوط عمودية وا�ضفل 

العبوة هناك �ضتة خطوط دائرية.
 . عنا�ضر احلماية : 1- اخلطان املقعران يف اعلى العبوة . 2- االربعة اخلطوط الدائرية يف و�ضط العبوة 

3- احلزام الذي بخطوط طوليه و�ضط العبوة . 4- ال�ضتة اخلطوط الدائرية اأ�ضفل العبوة .
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)�ضركة االإت�ضاالت املتنقلة )�س.م.ك( (  

وقد مت قبول الطلب برقم)98567( وبتاريخ: )2020/10/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 

العالمة على:  هواتف نقالة؛ هواتف ذكية؛ اأجهزة م�ضاعدات رقمية �ضخ�ضية PDA؛ �ضماعات راأ�س ال�ضلكية لال�ضتخدام بالهواتف 

الذكية؛ �ضاعات ذكية؛ برجميات وتطبيقات لالأجهزة النقالة؛ برجميات لالت�ضال عن طريق احلا�ضب االآيل؛ برجميات للتمكن من 

الو�ضول لالإنرتنت؛ برجميات ملعاجلة ال�ضور، مواد جرافيكية ون�ضو�س؛ برجميات للهواتف الذكية؛ برجميات لالت�ضاالت ال�ضلكية 

والال�ضلكية؛ برجميات حا�ضب اآيل لال�ضتخدام يف ت�ضغيل واإدارة مراكز االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ برجميات للبنية التحتية 

الأجهزة  برجميات  والال�ضلكية؛  ال�ضلكية  االت�ضاالت  الإدارة  التحتية  للبنية  برجميات  والال�ضلكية؛  ال�ضلكية  االت�ضاالت  خلدمة 

االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ برجميات حا�ضب اآيل الإدارة معدات االت�ضاالت ال�ضمعية والفيديو؛ برجميات حا�ضب اآيل لتو�ضيل 

وتن�ضيق عمل عدة اأجهزة ات�ضاالت؛ برجميات ت�ضغيل خلوادم االت�ضال بال�ضبكة؛ برجميات تاأمني الربيد االإلكرتوين؛ برجميات 

برجميات  VPN؛  خا�ضة  افرتا�ضية  �ضبكة  ت�ضغيل  برجميات  للتنزيل؛  قابلة  نقال  هاتف  األعاب  النقالة؛  للهواتف  م�ضجلة  األعاب 

�ضخ�ضية  م�ضاعدات  واأجهزة  الذكية  للهواتف  م�ضتخدمة  للتنزيل  قابلة  اآيل  حا�ضب  برامج  WAN؛  عري�س  نطاق  �ضبكة  ت�ضغيل 

لتاأمني  اإلكرتوين  توقيع  برجميات  اخلليوية؛  الهواتف  اإىل  الفوتوغرافية  ال�ضور  اإر�ضال  من  للتمكن  اآيل  حا�ضب  برجميات  رقمية؛ 

املعامالت؛ مقاب�س، حوامل وقوائم خم�ض�ضة الأجهزة اإلكرتونية حممولة يدويا، اأي الهواتف الذكية، حوا�ضيب لوحية، كمبيوترات، 

كامريات، م�ضغالت �ضوت وفيديو حممولة؛ برامج تطبيقات حا�ضب اآيل للهواتف الذكية وال�ضاعات الذكية؛ برجميات تطبيق حا�ضب 

االآيل  واحلا�ضب  االت�ضاالت  �ضبكات  عرب  ومعلومات  رقمي  حمتوى  وم�ضاركة  لن�ضر  للتنزيل  قابلة  برجميات  النقالة؛  للهواتف  اآيل 

العاملية؛ برجميات قابلة للتنزيل لال�ضتخدام يف اإر�ضال وا�ضتقبال البيانات عرب �ضبكات االت�ضاالت العاملية و�ضبكات احلا�ضب االآيل؛ 

برجميات ات�ضاالت للتبادل االإلكرتوين �ضوت، بيانات، فيديو، مواد جرافيكية والتي ميكن الو�ضول اإليها عرب حا�ضب اآيل، هاتف نقال، 

�ضبكات ال�ضلكية، ات�ضاالت �ضلكية وال�ضلكية؛ برجميات لتمكني بناء تطبيقات على البلوك ت�ضني )بنية تفاعلية خم�ض�ضة الأنظمة 
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)حفظ اهلل ح�ضن للتجارة واالإ�ضترياد( بطلب ت�ضجيل الت�ضميم ال�ضناعي التايل :
وقد مت قبول الطلب برقم :1028 . وتاريخ:2020/10/25م . وبالفئة : )9(

عن املنتج : عبوة بال�ضتيكية لتعبئة املاء.
و�ضف النموذج : عبوة بال�ضتيكية لتعبئة املاء باأحجام خمتلفة اجلزء االعلى عبارة عن خطني متموجني 
كلمة  املقابلة  اجلهة  ومن  العبوة  اعلى  اىل  ميتد  خط  بداية  وحتتها    HAYAWIYA كلمة  ا�ضفلها 
حيوية بالعربي بخط مميز وا�ضفلهما اربعة خطوط عر�ضية رفيعة تليها اربعة خطوط عري�ضة يليها 

خطني متموجني يكونان ا�ضكال بي�ضاوية ومن ثم قاعدة العبوة مق�ضمة اإىل اجزاء �ضغرية.
عنا�ضر احلماية : 1- يف اجلزء االأعلى خطني متموجني ا�ضفلهما العالمة وحتتها بداية خط ميتد اىل اعلى العبوة.
2- اربعة خطوط رفيعة . 3- خطني متموجني يكونان ا�ضكال بي�ضاوية وقاعدة العبوة مق�ضمة اىل اجزاء �ضغرية .

املعامالت املالية(، تفاعلية مع عقود ذكية للبلوك ت�ضني، وتبادل �ضلع بالبلوك ت�ضني ب�ضبكة التوا�ضل االجتماعي؛ برجميات حا�ضب 

اآيل ملعاجلة ال�ضور، مواد جرافيكية، �ضوت، فيديو، ن�ضو�س؛ برجميات لت�ضجيل، اإر�ضال واإعادة اإنتاج �ضوت و/اأو �ضور؛ برجميات لعقد 

اجتماعات عرب الفيديو وال�ضوت؛ برجميات حا�ضب اآيل لالت�ضال عرب الفيديو؛ برجميات هاتف لربوتوكول االإنرتنت؛ برامج حا�ضب 

اآيل للو�ضول اإىل االإنرتنت وا�ضتخدامه؛ برجميات حا�ضب اآيل لتحرير �ضور، �ضوت، فيديو؛ برامج نظام ت�ضغيل �ضبكات هواتف نقالة؛ 

توفري برجميات تطبيق حا�ضب اآيل لتاأمني، اأمتتة، ت�ضهيل وت�ضفري االت�ضاالت، معاجلة االأعمال واملعامالت املالية؛ توفري برجميات 

تطبيق حا�ضب اآيل لتاأمني، اأمتتة، ت�ضهيل وت�ضفري االت�ضاالت، معاجلة االأعمال واملعامالت املالية امل�ضتخدمة الأنظمة العقود الذكية، 

البلوك ت�ضني، وتكنولوجيا �ضجل االأ�ضتاذ املوزع؛ برجميات تطبيق حا�ضب اآيل لتجميع والتوثق من معلومات امل�ضتخدم الإن�ضاء ح�ضاب 

بلوك ت�ضني؛ برجميات لت�ضهيل معامالت اآمنة با�ضتخدام كارت االئتمان؛ برجميات للمتاجرة عرب �ضبكة ات�ضاالت عاملية؛ وحدات 

طرفية ملعاجلة مدفوعات كارت االئتمان اإلكرتونيا؛ مكونات مادية حلا�ضب اآيل واأنظمة برجميات لالت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية، 

عقد اجتماعات عرب الهاتف وعقد اجتماعات عرب الفيديو، تو�ضيل ال�ضوت، الفيديو والبيانات بني احلوا�ضيب االآلية عرب �ضبكة 

حا�ضب اآيل عاملية، �ضبكة حا�ضب اآيل وا�ضعة النطاق، و�ضبكات حا�ضب اآيل نظري اإىل نظري تعالج وتتحكم بال�ضور من كامريات الويب 

وكامريات رقمية؛ اأجهزة ات�ضاالت �ضلكية وال�ضلكية لال�ضتخدام باالإ�ضارات الرقمية والتناظرية؛ كامريات؛ اأجهزة قراءة البطاقات 

الذكية؛ بطاقات ذكية فارغة؛ بطاقات وحدة تعريف امل�ضرتك SIM؛ بطاقات �ضرائح اإلكرتونية م�ضفرة لتعريف م�ضتخدمني معينني 

للحوا�ضيب االآلية والهواتف النقالة؛ بطاقات هواتف م�ضفرة؛ اأجهزة خا�ضة بنظام حتديد املواقع العاملي GPS؛ اأجهزة ا�ضتقبال 

خا�ضة بنظام حتديد املواقع العاملي GPS.   .. وامل�ضنفة بالفئه )9( 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )98567(
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)جري اإليكرتيك ابالين�ضيز، انك. اوف زهيوهاي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)98581( وبتاريخ: )2020/9/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  ثالجات؛ جممدات )فريزر(؛ مكيفات هواء؛ جتهيزات واأجهزة تهوية )تكييف هواء(؛ م�ضّعات كهربائية؛ جمففات 
�ضفاطات  اأغطية  الهواء؛  تنقية  اأجهزة  املنزيل؛  لال�ضتخدام  الرطوبة  اإزال��ة  اأجهزة  ه��واء(؛  )تكييف  م��راوح  كهربائية؛  غ�ضيل 
مواقد  كهربائية؛  مياه  �ضخانات  الكهربائية(؛  التدفئة  اأو  بالغاز  )تعمل  الغ�ضيل  ال�ضتخدامات  مياه  �ضخانات  املطبخ؛  ال�ضتخدامات 
تعمل باحلث الكهرومغناطي�ضي لالأغرا�س املنزلية؛ موزعات مياه ال�ضرب الكهربائية؛ غاليات كهربائية لال�ضتخدام املنزيل؛ مرطبات 
الهواء لال�ضتخدام املنزيل؛ طباخات االأرز الكهربائية؛ جمففات الهواء؛ معقمات الهواء؛ جمففات ال�ضعر الكهربائية؛ معقمات اأطباق 
كهربائية؛ �ضخانات مياه تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية؛ �ضخانات هواء احلمام؛ مواقد الغاز؛ اأفران امليكروويف لالأغرا�س املنزلية؛ من�ضاآت 
تنقية املياه؛ غاليات بي�س كهربائية لالأغرا�س املنزلية؛ حمم�ضات اخلبز؛ اآالت �ضنع القهوة الكهربائية؛ اأفران خبازين لال�ضتخدام 

املنزيل؛ طباخات بطيئة كهربائية؛ تركيبات االإ�ضاءة؛ اآالت �ضنع اجلليد؛ اأقبية م�ضروبات كهربائية.. وامل�ضنفة بالفئه )11(

)اإل جي الكرتونيك�س انك.( 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/9/1م(.  وبتاريخ:  برقم)97768(  الطلب  قبول  مت  وقد 
االأجهزة  الرتطيب؛  اأجهزة  اجلوي؛  الهواء  تدفئة  اأجهزة  وحتديدا  ال�ضاخن  بالهواء  تدار  اأجهزة  الهواء؛  مكيفات  على:   العالمة 
املياه  تاأين  اآالت  املنزلية؛  لال�ضتخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية؛  االأفران  املنزلية؛  لال�ضتخدامات  الرطوبة  الإزالة  الكهربائية 
اأجهزة تنقية  ال�ضم�ضية )ت�ضخني(؛  املياه؛ جممعات احلرارة  لتنقية  �ضكل فلرتات  الغ�ضائية على  االأجهزة  املنزلية؛  لال�ضتخدامات 
الغاز؛  اأفران  لل�ضوء(؛  الباعثة  الثنائية  ال�ضمامات  للت�ضخني؛ م�ضابيح )LED( )اأ�ضواء  الهواء(  التهوية )تكييف  اأجهزة  الهواء؛ 
اأفران املطابخ الكهربائية؛ االأجهزة اأو امل�ضتلزمات للطبخ؛ الثالجات الكهربائية؛ جمففات املالب�س الكهربائية؛ االآالت الكهربائية 
باإزالة  اأي�ضا  تقوم  التي  املالب�س  �ضوؤون  لتويل  الكهربائية  االآالت  املنزلية؛  لال�ضتخدامات  االألب�ضة  لتجفيف  املالب�س  �ضوؤون  لتويل 
الروائح الكريهة والتعقيم والتنظيف بالبخار لالألب�ضة لال�ضتخدامات املنزلية؛ اآالت جتفيف االألب�ضة الكهربائية املزودة بوظائف 
بالفئه  وامل�ضنفة  لالأفران..  تهوية  اأغطية  تهوية؛  اأغطية  املنزلية؛  التجعد لال�ضتخدامات  الكريهة ومنع  الروائح  واإزالة  التعقيم 

)11(
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)اإل جي الكرتونيك�س انك.( 

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/9/1م(.  وبتاريخ:  برقم)97764(  الطلب  قبول  مت  وقد 
االأجهزة  الرتطيب؛  اأجهزة  اجلوي؛  الهواء  تدفئة  اأجهزة  وحتديدا  ال�ضاخن  بالهواء  تدار  اأجهزة  الهواء؛  مكيفات  على:   العالمة 
املياه  تاأين  اآالت  املنزلية؛  لال�ضتخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية؛  االأفران  املنزلية؛  لال�ضتخدامات  الرطوبة  الإزالة  الكهربائية 
اأجهزة تنقية  ال�ضم�ضية )ت�ضخني(؛  املياه؛ جممعات احلرارة  لتنقية  �ضكل فلرتات  الغ�ضائية على  االأجهزة  املنزلية؛  لال�ضتخدامات 
الغاز؛  اأفران  لل�ضوء(؛  الباعثة  الثنائية  ال�ضمامات  للت�ضخني؛ م�ضابيح )LED( )اأ�ضواء  الهواء(  التهوية )تكييف  اأجهزة  الهواء؛ 
اأفران املطابخ الكهربائية؛ االأجهزة اأو امل�ضتلزمات للطبخ؛ الثالجات الكهربائية؛ جمففات املالب�س الكهربائية؛ االآالت الكهربائية 
باإزالة  اأي�ضا  تقوم  التي  املالب�س  �ضوؤون  لتويل  الكهربائية  االآالت  املنزلية؛  لال�ضتخدامات  االألب�ضة  لتجفيف  املالب�س  �ضوؤون  لتويل 
الروائح الكريهة والتعقيم والتنظيف بالبخار لالألب�ضة لال�ضتخدامات املنزلية؛ اآالت جتفيف االألب�ضة الكهربائية املزودة بوظائف 
بالفئه  وامل�ضنفة  لالأفران..  تهوية  اأغطية  تهوية؛  اأغطية  املنزلية؛  التجعد لال�ضتخدامات  الكريهة ومنع  الروائح  واإزالة  التعقيم 

)11(

)ديزين اإنرتبرايزز، اإنك( 

وقد مت قبول الطلب برقم)98587( وبتاريخ: )2020/9/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
املتحركة،  ال�ضور  اأفالم  اأي  واملرئي،  ال�ضمعي  واملحتوى  الرقمية  املتعددة  الو�ضائط  وتوزيع  واإنتاج  واإن�ضاء  تطوير  على:   العالمة 
وتاأجري  وتوزيع  واإنتاج  واإن�ضاء  تطوير  التعليمي؛  واملحتوى  الو�ضائط  متعدد  والرتفيه  االإذاعية،  والربامج  التلفزيونية،  والربامج 
الت�ضجيالت ال�ضوتية واملرئية؛ اإنتاج العرو�س الرتفيهية والربامج التفاعلية لتوزيعها عرب الو�ضائط املرئية وامل�ضموعة والو�ضائل 
االإلكرتونية؛ اإنتاج وتوفري االأخبار الرتفيهية واملعلومات الرتفيهية عرب �ضبكات االت�ضال االإلكرتونية؛ توفري األعاب الكمبيوتر على 
االإنرتنت واملواقع االإلكرتونية والتطبيقات التي تعر�س جمموعة وا�ضعة من املعلومات الرتفيهية ذات االهتمام العام املتعلقة باأفالم 
ال�ضور املتحركة والربامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو املو�ضيقية ومقاطع االأفالم وال�ضور الفوتوغرافية ومواد الو�ضائط املتعددة 
االأخرى؛ األعاب على االنرتنت؛ خدمات املالهي واملتنزهات؛ اخلدمات التعليمية والرتفيهية املقدمة يف حدائق املالهي اأو املتعلقة بها، 
وهي العرو�س امل�ضرحية احلية وعرو�س املتنزهات الرتفيهية احلية والعرو�س احلية ل�ضخ�ضيات مرتدية االأزياء واإنتاج وتقدمي 
العرو�س امل�ضرحية احلية؛ اإنتاج وتقدمي العرو�س احلية؛ اإنتاج م�ضرحي؛ خدمات الرتفيه، وهي العرو�س احلية لفنان حمرتف.. 

وامل�ضنفة بالفئه )41(
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)حممد عبد اهلل احمد اجلدحي(  

وقد مت قبول الطلب برقم)99301( وبتاريخ: )2020/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  اال�ضالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، عدادات كهرباء ، اجهزة خزن الطاقة الكهربائية ،اجهزة انذار كهربائية 
، اقفال كهربائية ،االلواح ال�ضم�ضية ، البطاريات ال�ضائلة واجلافة ، اجهزة �ضحن البطاريات ، منظم الطاقة ،اجهزة وادوات لو�ضل او 
فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائيه ، االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات 
الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف( 
واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�ضجيل النقد، اآالت حا�ضبة، معدات واأجهزة احلا�ضب االآيل، اأجهزة اإخماد النريان، 
اقفال كهربائية ، اجهزة مراقبة ، اجهزة قيا�س ، طابعات ت�ضتخدم مع اجهزة احلا�ضوب ، اجهزة خزن الطاقة الكهربائية ، اجهزة 
قيا�س ، التلفونات وم�ضتلزماته ، اجهزة اللحام ، اجهزة التلفزيون وم�ضتلزماته ، �ضا�ضات تلفزيون ، كامريات مراقبة ، فال�ضات وذواكر 

. اجهزة الفيديو وم�ضتلزماته .. وامل�ضنفة بالفئه )9( 

)حممد عبداهلل احمد اجلدحي(  

وقد مت قبول الطلب برقم)99137( وبتاريخ: )2020/11/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  االأ�ضالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، عدادات كهرباء ، اجهزة خزن الطاقة الكهربائية، اجهزة اإنذار كهربائية 
، اقفال كهربائية ، البطاريات ال�ضائلة واجلافة ، االألواح ال�ضم�ضية، واجهزة �ضحن البطاريات منظم الطاقة ، اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو 
فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات 
الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف ( 
واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�ضجيل النقد، اآالت حا�ضبة، معدات واجهزة احلا�ضب االيل، اجهزة اخماد النريان، 
اقفال كهربائية، اجهزة مراقبة، اجهزة قيا�س، طابعات ت�ضتخدم مع اجهزة احلا�ضوب، اجهزة خزن الطاقة الكهبائية، اجهزة قيا�س 
، التلفونات وم�ضتلزماتة، اجهزة اللحام، اجهزة التلفزيون وم�ضتلزماتة، �ضا�ضات تلفزيون، كامريات مراقبة، فال�ضات وذواكر، اجهزة 

الفيديو وم�ضتلزماتة. . وامل�ضنفة بالفئه )9( 
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)ديزين اإنرتبرايزز، اإنك( 

وقد مت قبول الطلب برقم)98590( وبتاريخ: )2020/9/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  مرايل )مالب�س(؛ اأحذية ريا�ضية؛ ِع�ضابات؛ قبعات البي�ضبول؛ اأغطية ال�ضاطئ؛ مالب�س ال�ضاطئ؛ اأحزمة؛ مرايل 
اأطفال؛ مالب�س داخلية ن�ضائية )بيكيني(؛ اأكوات عادية؛ اأحذية لكامل القدم )بووت(؛ ربطات العنق ذات عقدة مع حلقتني؛ حماالت 
ال�ضدر؛ قبعات؛ بنطلونات جلدية ؛ مرايل قما�س؛ املعاطف؛ الف�ضاتني؛ اأغطية االأذن؛ االأحذية؛ القفازات؛ قم�ضان اجلولف؛ اأزياء 
�ضرتات  االأطفال؛  مالب�س  للن�ضاء(؛  داخلية  )مالب�س  �ضفافة  �ضراويل  الراأ�س؛  مالب�س  الراأ�س؛  ع�ضابات  دائرية؛  قبعات  الهالويني؛ 
اأعلى الفخذ؛ مدفئات القدمني؛ قفازات �ضمكية ذو  )جاكيت(؛ جينز؛ فنائل؛ مناديل؛ مالب�س �ضيقة قطعة واحدة من الكتف اىل 
مدخلني؛ ربطات العنق؛ قم�ضان ليلية؛ اأثواب الليل؛ اأردية �ضروالية؛ لبا�س نوم )بجامات(؛ بنطلون؛ جوارب ن�ضائية رقيقة؛ قم�ضان 
اأخفاف؛  البولو؛ �ضاالت؛ مالب�س �ضد املطر؛ جالبيب؛ �ضنادل؛ االأو�ضحة؛ قم�ضان؛ اأحذية؛ التنانري؛ ال�ضراويل الق�ضرية؛ �ضراويل؛ 
ن�ضائية  جوارب  عالَّقي؛  مالب�س  ال�ضباحة؛  لبا�س  العرق؛  قم�ضان  العرق؛  �ضراويل  �ضرتات؛  طويلة؛  جوارب  جوارب؛  النوم؛  مالب�س 

داخلية �ضفافة؛ قم�ضان ن�ضف كم؛ مالب�س داخلية؛ �ضرتات �ضدرية؛ �ضوارات املع�ضم.. وامل�ضنفة بالفئه )25(

)عبد ال�ضالم احمد ح�ضني املتميز - عبد ال�ضالم املتميز لال�ضترياد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)97361( وبتاريخ: )2020/8/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
، ادوات تنظيف  ، مواد �ضنع القرا�ضي  ، فرا�ضي  اأدوات واأواين و اوعية لال�ضتعمال املنزيل   ، العالمة على:  طناجر ، قدور ال�ضغط 
اأدوات  اأم�ضط وا�ضفنج م�ضلك جلي،   ، ، اواين زجاجية واواين خزف �ضيني واواين خزفية  ، زجاج غري م�ضغول وزجاج �ضبة م�ضغول 
واأواين و اوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ضت من معادن نفي�ضة اأو مطلبة بها(، اأم�ضاط واإ�ضفنج فرا�ضي )عدا فرا�ضي التلوين 
اأو الدهان( مواد �ضنع الفرا�ضي، ادوات تنظيف �ضلك جلي، زجاج غري م�ضغول وزجاج �ضبه م�ضغول )عدا الزجاج امل�ضتعمل يف املباين 
، اواين زجاجية واأواين خزف �ضيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى ، خيوط تنظيف االأ�ضنان ، عيدان تنظيف االأ�ضنان، 
فرا�ضي اأ�ضنان ، فر�ضاة االأ�ضنان التي ت�ضتخدم بني االأ�ضنان، فر�س خا�ضة بالطقم االأ�ضنان، فر�س ا�ضنان كهربائية، م�ضائد ح�ضرات، 
وحماقن  اأطفال،  وق�ضرية  اأطفال  بانيو   ، املهمالت  و�ضالت  املياه  وجكات  والط�ضوت  ال�ضحون  اليدوية  اخلالطات  لالأحذية  فرا�ضي 
واأباريق و�ضوء، �ضناديق �ضبك للتعبئة و�ضناديق قطع غيار ومراكن زراعية ، عالقة مالب�س ، مالحات ،علب ، برطمانات ، قوارير 
بال�ضتيكية.  كا�ضات  مالعق،  �ضحون،  علب،  ع�ضري،  م�ضا�س   ،) منزلية  )اأدوات  املنزلية  ولالأغرا�س  البال�ضتيك  من  جميعها  وكا�ضت 

وامل�ضنفة بالفئه )21(
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)عمر عبد اهلل ابو بكر ) بانافع للعود ((

قد مت قبول الطلب برقم)99053( وبتاريخ: )2020/11/15م(. 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 معطرة للج�ضم ، ماء العطر 
، م�ضتح�ضرات جتميل ، زيوت ودهان لل�ضعر ، كرمي دهان لل�ضعر ، حمام زيت لل�ضعر ، �ضامبو ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل 
�ضعر ، م�ضتح�ضرات فرد وجتعيد وت�ضريح ، مواد جتميل ، م�ضتح�ضرات تبيي�س االقم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س 
، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط ، ا�ضباغ جتميلية للج�ضم ولل�ضعر ، مزيالت البقع ، م�ضتح�ضرات العناية باجل�ضم والوجه 
والب�ضرة وال�ضعر ، كرمي للج�ضم والوجه وال�ضعر ، كحل للعني ، بودرة اطفال ، كرمي ا�ضا�س ، مكياجات ، م�ضكرة ، اقالم حواجب ، احمر 
الب�ضرة  لتبيي�س  ، م�ضتح�ضرات وكرميات  ال�ضم�س  الوقاية من  ، دهان ) جل ( م�ضتح�ضرات  ، ا�ضباغ لالظافر وملمعات اظافر  �ضفاه 

وكرميات ملواجهة التجاعيد والكلف والنم�س ، كرمي لت�ضقق االرجل ، اقنعة جتميلية ، معجون ا�ضنان .. وامل�ضنفة بالفئه )3( 

)جري اإليكرتيك ابالين�ضيز، اإنك. اوف زهيوهاي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)98576( وبتاريخ: )2020/9/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  ثالجات؛ جممدات )فريزر(؛ مكيفات هواء؛ جتهيزات واأجهزة تهوية )تكييف هواء(؛ م�ضّعات كهربائية؛ جمففات 
�ضفاطات  اأغطية  الهواء؛  تنقية  اأجهزة  املنزيل؛  لال�ضتخدام  الرطوبة  اإزال��ة  اأجهزة  ه��واء(؛  )تكييف  م��راوح  كهربائية؛  غ�ضيل 
مواقد  كهربائية؛  مياه  �ضخانات  الكهربائية(؛  التدفئة  اأو  بالغاز  )تعمل  الغ�ضيل  ال�ضتخدامات  مياه  �ضخانات  املطبخ؛  ال�ضتخدامات 
تعمل باحلث الكهرومغناطي�ضي لالأغرا�س املنزلية؛ موزعات مياه ال�ضرب الكهربائية؛ غاليات كهربائية لال�ضتخدام املنزيل؛ مرطبات 
الهواء لال�ضتخدام املنزيل؛ طباخات االأرز الكهربائية؛ جمففات الهواء؛ معقمات الهواء؛ جمففات ال�ضعر الكهربائية؛ معقمات اأطباق 
كهربائية؛ �ضخانات مياه تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية؛ �ضخانات هواء احلمام؛ مواقد الغاز؛ اأفران امليكروويف لالأغرا�س املنزلية؛ من�ضاآت 
تنقية املياه؛ غاليات بي�س كهربائية لالأغرا�س املنزلية؛ حمم�ضات اخلبز؛ اآالت �ضنع القهوة الكهربائية؛ اأفران خبازين لال�ضتخدام 

املنزيل؛ طباخات بطيئة كهربائية؛ تركيبات االإ�ضاءة؛ اآالت �ضنع اجلليد؛ اأقبية م�ضروبات كهربائية.. وامل�ضنفة بالفئه )11(
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)نائف عبدالرحمن احمد العليمي(

وقد مت قبول الطلب برقم)99090( وبتاريخ: )2020/11/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 

العالمة على:  اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه واالأغرا�س ال�ضحية–

 – اجزائها  او  املنف�ضلة  الهواء  تكييف  – اجهزة  املاء  ومربدات  واملجمدات  – الثالجات  االلكرتونية  – املبخرات  الهواء  املكيفات 

جتهيزات �ضحية – معدات لل�ضرف ال�ضحي وتوفري املياه – انابيب مياه للتجهيزات ال�ضحية – افران – طباخات – �ضخانات – اجهزة 

معدات طهي – قدور طهي كهربائية بال�ضغط – املواقد – الغالية الكهربائية – افران امليكروويف – مواقد تعمل بالغاز – جمففات 

ال�ضعر الكهربائية – ملبات كهربائية وم�ضابيح كهربائية – منظم غاز – مواقد غاز - مرجل غاز – لوازم تنظيم و�ضالمه – املراوح 

اظافر  تق�ضري  – مكائن  �ضعر  – ممل�ضات  ال�ضعر  نزع  – مكائن  كهربائية  – ا�ضت�ضوارات  – البوجتاز  لال�ضاءة  – فواني�س  – �ضوايات 

كهربائية – قداحات – مكنات كهربائيى - اجهزة حتمي�س – اباريق كهربائية للقهوة – اجهزة واالت لتنقية املياه –اجهزة اعادة 

ت�ضخني الهواء بانواعها - م�ضاعل ا�ضاءاة – دفايات لال�ضرة – فلرت مياه– اجهزة وتركيبات �ضحية – حنفيات خلط ملوا�ضري املياه – 

معدات للحمام – معدات هواء ل�ضخان احلمام – من�ضات للحمام – من�ضات حلمام ال�ضاونا – بطانيات للحمام – مثبتات موا�ضري احلمام 

– مغاط�س )اوعية( للحمام  – �ضخانات للحمام  – بانيو لال�ضتحمام الن�ضفي  – احوا�س اال�ضتحمام  - احوا�س اال�ضتحمام)بانيو( 

باملياة املعدنية - �ضفاطات – حجرات نظيفة )تراكيب �ضحية (- حجريات )مق�ضورات( حلمام الد�س- حنفيات للموا�ضري – اجهزة 

– فوهات مانعة النت�ضار ماء احلنفيات - حنفيات )�ضنابري( خلطوط  – حنفيات خلط ملوا�ضري املياة  جتفيف اليدين عند املغا�ضل 

االنابيب – خزانات �ضغط للماء – معدات حلمام ال�ضاونا – اجهزة ومن�ضات �ضحية – مقاعد تواليب مراحي�س متنقلة – اجزاء من 

ادوات �ضحية – اوعية غ�ضيل – دورات مياه – �ضبكات تو�ضيل املياه – �ضبكات توزيع املياه – �ضبكات تر�ضيح املياه او الغاء – ملحقات 

– انابيب معدنية  م�ضلعة مرنة )اجزاء جتهيز �ضحي(  – انابيب معدنية  لالنابيب  البال�ضتيك  من  – اكواع  املياه  منظمة النابيب 

مموجة )اجزاء جتهيز �ضحي( – انابيب مرنة لتجهيزات ال�ضباكة يف احلمامات .. وامل�ضنفة بالفئه )11( 
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)ديزين اإنرتبرايزز، اإنك( 

وقد مت قبول الطلب برقم)98589( وبتاريخ: )2020/9/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 

ال�ضوت  الرقمية، وهي ت�ضجيالت  الو�ضائط  البيانات؛  اأو  ال�ضور  ال�ضوت؛  وا�ضتن�ضاخ  لت�ضجيل ونقل ومعاجلة  اأجهزة  العالمة على:  

وملفات  الدقة  عالية  الرقمية  واالأقرا�س   DVD واأقرا�س   )CDs( امل�ضغوطة  واالأقرا�س  م�ضبًقا  للتنزيل  القابلة  والفيديو 

mp3 وملفات mp4؛ اأقرا�س �ضوتية؛ كتب �ضوتية؛ ت�ضجيالت �ضوتية؛ الت�ضجيالت ال�ضوتية واملرئية؛ مكربات ال�ضوت؛ املناظري؛ 

احلا�ضبات؛ كامريات الفيديو؛ الكامريات؛ ملحقات الهاتف اخللوي؛ علب الهاتف اخللوي؛ اأغطية الهاتف اخللوي؛ �ضا�ضات خارجية 

للهواتف اخللوية؛ �ضواحن بطارية الهاتف اخللوي؛ رقائق حتتوي على ت�ضجيالت مو�ضيقية؛ م�ضغالت االأقرا�س املدجمة؛ م�ضجالت 

مفاتيح  لوحات  )هاردوير(؛  الكمبيوتر  اأجزاء  الكمبيوتر؛  اأجهزة  الكمبيوتر؛  األعاب  برامج  مدجمة؛  اأقرا�س  املدجمة؛  االأقرا�س 

زخرفية؛  مغناطي�ضات  الكمبيوتر؛  برامج  للكمبيوتر؛  م�ضغوطة  اأقرا�س  �ضواقات  احلا�ضوب؛  فاأرة  الكمبيوتر؛  �ضا�ضات  الكمبيوتر؛ 

رقمية  اأقرا�س  DVD؛  م�ضجالت  DVD؛  م�ضغالت  DVD؛  اأقرا�س  الرقمية؛  وال�ضوت  الفيديو  م�ضغالت  الرقمية؛  الكامريات 

اإلكرتونية  من�ضورات  املحمولة؛  لالأجهزة  للتنزيل  القابلة  الربامج  تطبيقات  الرقمية؛  الفيديو  اأقرا�س  اال�ضتخدامات؛  متعددة 

للمكاتب  متدرجة  م�ضاطر  الطفو؛  �ضرتات  الطبية؛  النظارات  النظارات؛  علب  اإلكرتونية؛  �ضخ�ضية  تنظيم  اأجهزة  للتنزيل؛  قابلة 

املتحركة؛  ال�ضور  اأفالم  احلا�ضوب؛  فاأرة  م�ضند  MP3؛  م�ضغالت  امليكروفونات؛  الكاريوكي؛  اآالت  الراأ�س؛  �ضماعات  والقرطا�ضية؛ 

الت�ضجيالت املو�ضيقية؛ امل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية؛ الطابعات؛ اخلوذات الواقية للريا�ضة؛ خوذات الدراجات؛ اأجهزة الراديو؛ 

ق�ضبات التنف�س؛ نظارات ال�ضباحة؛ اأقنعة ال�ضباحة؛ نظارة �ضم�ضيه؛ الهواتف؛ اأجهزة التلفزيون؛ كامريات الفيديو؛ برنامج األعاب 

فيديو قابل للتنزيل؛ برنامج األعاب الفيديو م�ضجلة؛ ت�ضجيالت الفيديو؛ جهاز ات�ضال ال�ضلكي؛ م�ضاند املع�ضم والذراع لال�ضتخدام مع 

اأجهزة الكمبيوتر؛ اأغطية وعلب واقية الأجهزة الكمبيوتر اللوحية. . وامل�ضنفة بالفئه )9(


