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)رمزي �سعد حممد احمد املحل(

وبتاري���خ:  برق���م)102056(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/04/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: املالب����س ولبا����س القدم 

واغطي���ة الراأ����س .. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )25(

)هونغ تونغ كومباين ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)99135(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2020/11/18(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: مطهرات؛ م�س���تح�سرات 
لإب���ادة احل�س���رات واحليوانات ال�س���ارة ومدخن���ات ومبيدات 

فطري���ات ومبي���دات اأع�س���اب.. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )5(

)غلوبال كونكوي�ستادور�س اأ�س اإيه(

وبتاري���خ:  برق���م)103612(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/07/11(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: �س���فرات ماكينات احلالقة، 
عل���ب اأدوات احلالقة، علب ماكينات احلالقة، ماكينات حالقة 
كهربائي���ة اأو غ���ر كهربائي���ة، م�س���احذ جلدي���ة لالأموا����س.. 

بالفئة )8( وامل�سنف���ة 

)هانغزهو غريت �ستار اإند�سرتيال كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)104614(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/09/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�س���ع العالمة على: الآلت الزراعية؛ الرافعات 
الهوائية؛ اآلت ت�س���كيل القوال���ب؛ اآلت احلف���ر؛ اأجهزة حفر 
عائمة اأو غر عائمة؛ منا�سر �سل�سلية؛ مق�س كهربائي؛ مثاقب 
يدوي���ة كهربائية؛ مط���ارق كهربائية؛ منا�س���ر )اآلت(؛ اآلت 
واأجهزة لتلميع )كهربائية(؛ م�سد�س���ات لر����س الطالء؛ روؤو�س 
حف���ر )اأجزاء م���ن الآلت(؛ �سمام���ات )اأجزاء م���ن الآلت(؛ 

مف���كات كهربائية.. وامل�سنف���ة بالفئة )7(
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)�سكودا اوتو ايه. ا�س.(

وبتاري���خ:  برق���م)105809(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�س���ع العالمة على: اخلدمات املالية والتاأمينية 
املتعلقة بال�سيارات واأجزائها وملحقاتها، وتاأجرها واأ�ستاأجارها 
فيما يتعلق بال�س���يارات واأجزائها وملحقاتها؛ �سم�س���رة التاأمني 
فيما يتعلق بال�س���يارات واأجزائه���ا وملحقاتها؛ خدمات التقييم 
املتعلقة بال�س���يارات واأجزائها وملحقاتها؛ ال�ست�س���ارات املالية 
املتعلقة بال�سيارات واأجزائها وملحقاتها؛ تقييم تكلفة الإ�سالح 
فيما يتعلق بال�سيارات واأجزائها وملحقاتها.. وامل�سنفة بالفئة 

)36(

)�سكودا اأوتو ايه. ا�س.(

وبتاري���خ:  برق���م)105811(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالم���ة على: خدمات جت���ارة التجزئة 
واجلملة لل�سيارات واأجزائها وملحقاتها؛ واإدارة اأعمال اأ�سطول 

ال�س���يارات.. وامل�سنف���ة بالفئة )35(

)�سكودا اوتو ايه. ا�س.(

وبتاري���خ:  برق���م)105813(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالم���ة على: خدمات جت���ارة التجزئة 
واجلملة لل�سيارات واأجزائها وملحقاتها؛ واإدارة اأعمال اأ�سطول 

ال�س���يارات.. وامل�سنف���ة بالفئة )35(

)�سكودا اوتو ايه. ا�س.(

وبتاري���خ:  برق���م)105815(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: خدمات اإ�س���الح و�سيانة 
ال�س���يارات واأجزائه���ا وملحقاته���ا.. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )37(
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)�سكودا اوتو ايه. ا�س.(

وبتاري���خ:  برق���م)105818(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�س���ع العالمة على: اخلدمات املالية والتاأمينية 
املتعلقة بال�سيارات واأجزائها وملحقاتها، وتاأجرها واأ�ستاأجارها 
فيما يتعلق بال�س���يارات واأجزائها وملحقاتها؛ �سم�س���رة التاأمني 
فيما يتعلق بال�س���يارات واأجزائه���ا وملحقاتها؛ خدمات التقييم 
املتعلقة بال�س���يارات واأجزائها وملحقاتها؛ ال�ست�س���ارات املالية 
املتعلقة بال�سيارات واأجزائها وملحقاتها؛ تقييم تكلفة الإ�سالح 
فيما يتعلق بال�سيارات واأجزائها وملحقاتها.. وامل�سنفة بالفئة 

)36(

)�سركة ثوب الأ�سيل(

وبتاري���خ:  برق���م)105837(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: املالب����س واألب�س���ة القدم 

واأغطي���ة الراأ����س.. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )25(

)جياجن�سيو دوجنت�سينج باور تولز كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)106009(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/11/08(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة عل���ى: دواليب �س���حج )�سنفرة( 
للجلخ؛ ُعدد حدائق )تدار باليد(؛ م�س���طرينات )الب�س���تنة(؛ 
ُع���دد يدوية ت���دار بالي���د، اأي، مفاتيح ربط، زردي���ات، مثاقب 
يدوي���ة، اأزاميل، مط���ارق، مفكات، مب���ارد، �س���كاكني، لقم، ُعدد 
قط���ع، ُعدد ك�س���ط، مط���ارق نقر، جم���ارف، جم���ارف )كريك(، 
مرب�سمات، �س���احبات حمامل ثالثية الفك، ُعدد حفر )نق�س(، 
�سفرات منا�سر؛ رافعات تدار باليد؛ �سكاكني هواية )م�سارط(؛ 

مق�سات؛ مق�س���ات كبرة.. وامل�سنف���ة بالفئة )8(

)عبداهلل حممد �سعيد اخلنب�سي - جمموعة اخلن�سبي فودز(

وبتاري���خ:  برق���م)106266(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2021/12/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: النب ، ال�س���اي ، ال���كاكاو ، 
ال�س���كر ، الرز ، التابيوكا ، ال�ساغو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق 
و امل�س���تح�سرات امل�سنوع���ة م���ن احلبوب���و ، اخلب���ز ، الفطائر ، 
ال�س���وكولتة ، احللوي���ات ، احللويات املثلجة ، ع�س���ل النحل و 
الع�س���ل ال�س���ود ، اخلمرة ، امللح ، اخلردل ، اخل���ل ، البهارات ، 
التواب���ل ، ال�سل�سة ، املكرونة ، الثلج .. وامل�سنفة بالفئة )30(
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)�سركة جممع ربوع ال�سعيده لل�سناعة والتجارة(

وبتاري���خ:  برق���م)106563(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/01/03(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: ال���نب وال�س���اي والكاكاو 
وال�س���كر والرز - الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعه من احلبوب 
واخلبز والب�سكويت - ال�سكولتة والفطائر والكعك واحللويات  
- املثلجات - ع�س���ل النحل والع�س���ل ال�س���ود - اخلم���رة - امللح 
- اخل���ل - العلك - الكت�س���ب - املايونيز - ح���الوة الطحينية - 

)30( بالفئة  وامل�سنف���ة  البفك. 

)�سركة �ستار بال�س لل�سناعات الدوائية املحدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)106925(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/01/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: الأدوية م�س���تح�سرات 
�سيدلني���ة وبيطري���ة �سا����س للت�سميد، م�س���تح�سرات �سحية 
لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لال�س���تعمال الطبي اأو 
البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية 
لالإن�س���ان واحليوان؛ ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�س���و الأ�سنان 

و�س���مع طب الأ�س���نان، مطه����رات،. وامل�سنفة بالفئة )5(

)معو�س معي�س معو�س اأبو م�سكه(

وبتاري���خ:  برق���م)107465(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/02/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة عل���ى: التبغ ، ال�س���جائر ، اأدوات 
املدخن���ني ، اع���واد الثقاب ، الولعات ، الفالت���ر ، اله حتمل يف 
اجليب لل�سجائر ،  اللوازم املتعلقة بال�سجائر. وامل�سنفة بالفئة 

)34(

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

وبتاري���خ:  برق���م)107492(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/02/19(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: البح���ث التكنولوج���ي؛ 
الت�سمي���م ال�سناع���ي؛ الت�سمي���م الداخل���ي؛ اإن�س���اء وت�سميم 
فهار����س املعلوم���ات القائمة عل���ى اأ�سا����س مواقع الوي���ب للغر 
)خدم���ات تكنولوجي���ا املعلوم���ات(؛ املن�سة كخدم���ة )بي اإيه 
اإيه اإ����س(؛ حتويل البيانات اأو امل�س���تندات من الو�سائط املادية 
اإىل الو�س���ائط الإلكرتوني���ة؛ توفر حم���ركات بحث لالإنرتنت؛ 
ت�سميم برجميات احلا�س���وب؛ تطوير الربجميات يف اإطار ن�سر 
الربجميات؛ ت�سميم فنون اجلرافيك.. وامل�سنفة بالفئة )42(
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)بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�سن تكنولوجي كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)107494(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/02/19(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: املرافق���ة الجتماعية 
)امل�ساحب���ة(؛ تاأج���ر املالب����س؛ خدم���ات املواع���دة؛ خدمات 
ال�س���بكات الجتماعية عرب الإنرتنت؛ خدم���ات وكالة الزواج؛ 
ت�س���جيل اأ�س���ماء املجالت )خدم���ات قانوني���ة(؛ اإدارة حقوق 
التاألي���ف والن�س���ر؛ من���ح تراخي����س امللكي���ة الفكري���ة؛ من���ح 
تراخي�س برجميات احلا�سوب )خدمات قانونية(.. وامل�سنفة 

بالفئ���ة )45(

)�سذى عبدالبا�سط  عبداهلل  حممد(

وبتاري���خ:  برق���م)107539(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة عل���ى: خدمات الدعاية والإعالن 
وخدم���ات اإدارة وتوجي���ه الأعمال وتفعيل الن�س���اط املكتبي ، 
خدمات العمال التجاريه  ، خدمات عر�س ال�سلع لغر�س البيع 

.. وامل�سنف���ة بالفئة )35(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وبتاري���خ:  برق���م)107680(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة عل���ى: التعليم، توف���ر التدريب، 
الرتفيه، الأن�س���طة الريا�سية والثقافي���ة.. وامل�سنفة بالفئة 

)41 (

)م�سنع العجمي للتبغ ذ.م.م(

وبتاري���خ:  برق���م)107719(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/03/01(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: تب���غ واأدوات املدخن���ني 

وعي���دان الثق���اب.. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )34(
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)خالد عبداهلل احمد �سامل جميده(

وبتاري���خ:  برق���م)107947(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/03/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: مفاتيح كهربائيه .مو�سالت 
كهربائي���ه  من���ارات م�سيئ���ه . كاب���الت كهربائي���ه .جممع���ات 
كهربائي���ه.  حمولت . ا�س���الك . ع���دادات اقف���ال كهربائيه. 
بطاريات. اجهزه انذار . بطاريات. اك�س�س���وارات وم�ستلزماتها.

الل���واح والطاقه ال�سم�س���يه. وامل�سنف���ة بالفئة )9(

)�سينوت�سيم كوربوري�سن(

وبتاري���خ:  برق���م)107962(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/03/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: ُمزلقات قطع؛ زيت حمركات؛ 
غ���ازات م�سلدة )وقود(؛ زي���وت �سناعية؛ �س���مع �سناعي؛ زيت 
ديزل؛ غاز الوقود؛ غازولني؛ مزلقات؛ زيت تزليق؛ نفتا مذيبة؛ 
فح���م الكوك؛ فح���م؛ كرو�س���ني )كاز(؛ غ���از لالأ�ساءة؛ �س���مع 
لالأ�ساءة؛ وقود؛ وقود حمركات؛ زيت قابل لالإحرتاق؛ الطاقة 
الكهربائية؛ زيوت بي�ساء؛ م�ستّقات البرتول، خام اأو مكرر؛ غاز 
النفط؛ نفثا؛ بارافني؛ وقود معدين؛ �س���مع )مادة خام(؛ ُزيوت 
خفيفة؛ ُم�س���تح�سرات اإزال���ة الغبار؛ غاز الربوبان، ي�س���تخدم 

كوق���ود.. وامل�سنفة بالفئة )4(

)ناندوز ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108032(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: املطاع���م، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة، الكافيرتيات، منازل الطرق، املقا�سف، منافذ 
الوجب���ات ال�س���ريعة اأو مطاع���م الوجبات ال�س���ريعة؛ التزويد 
بالطعام وال�سراب، خدمات توفرالطعمة وامل�سروبات، �سل�سلة 
املطاع���م، خدمات املطبخ املركزي )اإع���داد الطعام(. وامل�سنفة 

)43( بالفئة 

)ناندوز ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108034(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: اللحوم والأ�س���ماك وحلوم 
الدواجن وال�سيد؛ خال�سات اللح���م؛ فواكه وخ�سروات وحلوم 
حمفوظ���ة وجمفف���ة ومطهوة؛ �س���لطات مب���ا يف ذلك �س���لطات 
اخل�س���ار؛ زيوت ودهون ال�ساحل���ة لالأكل؛ املعلب���ات واملخلالت؛ 
الأطعمة اجلاهزة غر املطبوخة و�سبه املطبوخة واملطبوخة، 
والوجب���ات اخلفيف���ة م���ن جميع امل���واد امل�سنوعة م���ن اللحوم 
والأ�س���ماك والدواجن وحلوم الطرائد والفواكه واخل�سروات 
والتوليفات ومنتجاتها؛ الهامربغ���ر.. وامل�سنفة بالفئة )29(
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)ناندوز ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108041(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: املطاع���م، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة، الكافيرتيات، منازل الطرق، املقا�سف، منافذ 
الوجب���ات ال�س���ريعة اأو مطاع���م الوجبات ال�س���ريعة؛ التزويد 
بالطعام وال�سراب، خدمات توفرالطعمة وامل�سروبات، �سل�سلة 
املطاع���م، خدمات املطبخ املركزي )اإع���داد الطعام(. وامل�سنفة 

)43( بالفئة 

)كيا كوربوري�سن(
وقد مت قب���ول الطلب برق���م)108078( 
وفق���َا   .)2022/03/16( وبتاري���خ: 

لقان���ون العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�سع 
العالمة على: معطف واًق؛ مالب����س؛ زي ر�س���مي؛ ثوب اجلمباز 
والبناطيل ال�سيقة؛ �سراويل حتتي؛ �سراويل ق�سرة وداخلية؛ 
جوارب �س���فافة؛ اأحزمة ذات جيوب للمال؛ الأحذية؛ مالب����س 
ريا�سية؛ املعاطف )با�س���تثناء املالب����س املخ�س�سة لال�ستخدام 
احل�س���ري للريا�سة واللبا����س الك���وري التقلي���دي(؛ الهانبوك 
)املالب����س التقليدي���ة الكوري���ة(؛ مالب����س حتتي���ة؛ قم�سان؛ 
ج���وارب؛ ربطات العنق؛ قفازات للمالب����س ذات تقنية اللم����س 
للمنتجات الإلكرتوني���ة؛ القبعات التي تكون اأغطية الراأ����س؛ 
اأقنعة ال�س���تاء للوجه )املالب����س(؛ اأحزمة جلدية )مالب�س(؛ 
املالب�س عازلة للماء.. وامل�سنفة بالفئة )25( مع املطالبة بحق 
ال�س���بقية: رق���م ال�س���بقية:0221457-2021-40 تاريخ 
الأ�س���بقية :2021/11/1م بل���د الأ�س���بقية :كوريا اجلنوبيه

)كيا كوربوري�سن(

وبتاري���خ:  برق���م)108080(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/03/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة عل���ى: اللعب واأدوات اللعب؛ األعاب 
حممول���ة؛ ُدم���ى الت���ي تت�سم���ن وظائ���ف الت�س���الت؛ اأدوات 
اجلمباز والريا�سة؛ طعوم للقن�س اأو ل�سيد ال�س���مك؛ ؛ �س���باك 
�سيد الفرا�س���ات؛ األعاب للحيوانات الأليفة؛ زينة لأ�سجار عيد 
امليالد، با�ستثناء منتجات الإ�ساءة واحللويات؛ اأجهزة ركوب يف 
املعار����س؛ األعاب )لعب(؛ ُدمى؛ األعاب؛ األعاب �س���يارات؛ مركبات 
�سغ���رة؛ األع���اب؛ اآلت للتماري���ن البدنية؛ �ساع���دات )معدات 
ت�س���لق اجلب���ال(؛ حقائ���ب اجلولف؛ مع���دات اجلول���ف؛ كرات 
جولف؛ عدة �سي���د.. وامل�سنفة بالفئة )28( مع املطالبة بحق 
ال�س���بقية: رق���م ال�س���بقية:0221458-2021-40 تاريخ 
الأ�س���بقية :2021/11/1م بل���د الأ�س���بقية :كوريا اجلنوبيه

)بنغ هوي للتجارة )�سنجن( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

وبتاري���خ:  برق���م)108113(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: اأدوات واأواين واأوعي���ة 
لال�س���تعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�س���فنج، فرا�سي )عدا 
فرا�س���ي التلوي���ن اأو الده���ان(، م���واد �سن���ع الفرا�س���ي، اأدوات 
تنظيف، �س���لك جلي، زجاج غر م�س���غول اأو زجاج �س���به م�سغول 
)عدا الزج���اج امل�س���تعمل يف املب���اين(، اأواين زجاجية واأواين 
خ���زف �سين���ي واأواين خزفي���ة غ���ر واردة يف فئ���ات اأخرى.. 

)21( بالفئة  وامل�سنف���ة 



104

)كون�سان هونغجي اإليكرتونيك�س كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108147(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/11(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: عربات ت���رويل )اأثاث(؛ 
م�س���اند )اأث���اث(؛ منا�س���ب ل���الآلت احلا�س���بة؛ منا�س���ب دعم 
)اأث���اث(؛ رفوف لالأثاث؛ اأثاث معدين؛ خزان���ات معدنية؛ اأثاث 
مكاتب؛ طاولت؛ ط���اولت قابلة لتعديل الط���ول.. وامل�سنفة 

)20( بالفئة 

)معاذ امني �سعيد �سالم(

وبتاري���خ:  برق���م)108208(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/03/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: ال���ورق وال���ورق املق���وى 
واملنتج���ات امل�سنوع���ة م���ن ه���ذه امل���واد وغ���ر واردة يف فئات 
اأخرى، املطبوعات، م���واد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، 
القرطا�س���ية، مواد الل�سق امل�س���تعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية، وم���واد الفنانني، فرا�س���ي الده���ان اأو التلوين، الآلت 
الكاتب���ة والل���وازم املكتبي���ة )ع���دا الأث���اث(، م���واد التوجيه 
والتدري����س )ع���دا الأجه���زة(، م���واد التغليف البال�س���تيكية 
)غر ال���واردة يف فئات اأخرى(، ح���روف الطباعة، ورق اللعب، 
حفا�س���ات الأطفال امل�سنوعة من الورق وال�س���ليلوز. وامل�سنفة 

بالفئ���ة )16(

)معاذ امني �سعيد �سالم(

وبتاري���خ:  برق���م)108211(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/03/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: اأجهزة واأدوات ت�س���تخدم يف 
اجلراحة والطب الب�س���ري وطب الأ�س���نان والط���ب البيطري، 
اأطراف وعيون واأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات جتبر، مواد خياطة 
اجلروح.احزم���ة بط���ن ، اجهزة قيا����س �سغط الدم ، فر�س���ات 
ا�س���نان ، �س���رائح فح����س ال���دم ، ق�س���اطر ، ابر جقن اجل�س���م 
بال�س���وائل ، عكاكيز ، عي���دان اذن ، ر�ساعات ، حلمات ر�ساعات 
، كمادات حراريه ، خيوط جراحيه.. وامل�سنفة بالفئة )10(

)جون�سون اآند جون�سون(

وبتاري���خ:  برق���م)108276(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: م�س���تح�سرات �سيدلنية 

لالإ�س���تخدام الب�س���ري.. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )5(
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)جامربو ليونديا اأيه بي(

وبتاري���خ:  برق���م)108278(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/03(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة عل���ى: املنتجات الطبي���ة التي 
ت�س���تخدم ملرة واحدة، اأي مبعنى، جمموعات الأنابيب الطبية 
للدورة الدموي���ة اأو مكونات الدم خارج اجل�س���م؛ اآلت حلماية 
الأجه���زة الطبية م���ن التلوث بال�س���وائل.. وامل�سنف���ة بالفئة 

)10 (

)اإمامي ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108282(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/12(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: امل�س���تح�سرات الأيروفيدية 
والع�س���بية والطبية زي���ت اأيورفيدا للج�س���م؛ الزيوت الطبية؛ 
ال�سابون الطبي؛ والكرميات الطبية؛ امل�ساحيق الطبية؛ زيوت 
ال�سعر الطبية؛ امل�س���تح�سرات الطبية؛ عقارات وم�ستح�سرات 
الت�ساحلي���ة؛  امل�س���تح�سرات  عق���ارات؛  الآلم؛  تخفي���ف 

م�س���تح�سرات جتديد ال�س���باب. وامل�سنف���ة بالفئة )5(

)رزق �سال���ح حممد ح�س���ن القر�سبي - ت�س���ايل جاب���و لتجارة 
الف�سف�س و املك�س���رات(

وبتاري���خ:  برق���م)108311(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/05/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: التون���ة و الزيوت والدهون 
املع���ده لالكل و بذور ال�سم�س���م ومعجون البن���دوره وجوز الهند 
واملك�سرات مملحه وغر مملحه   والبقوليات باأنواعها متور فول 
�س���وداين لب الفواكه ومك�سرات مك�سوه باحللى .بذور حم�سره.  
وفواك���ه املطبوخ���ه وج���وز الهند و�سف���ار البي����س و اجلنربي 
و زي���وت للطبخ �س���من وزب���ده وق�س���طة واحلليب وم�س���تقاته. 

وامل�سنف���ة بالفئة )29(

)اآ�سيان باينت�س اإنرتنا�سينال برايفت ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108341(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: دهان���ات )بويات(، الالكيه، 
طالءات، �سبغات، ورني����س )ورني����س غر عازل( معدن، ح�س���و 
احلوائط واخل�س���ب )معاج���ني(، طالءات تاأ�سي�س���ية للدهانات 
على �س���كل بطانات الدهان، طالءات مانعة لت�س���رب املاء، مواد 
الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�س���ب م���ن التلف، مرققات، 
طالء مائي طبا�س���ري اإكريلي قابل للغ�سل واألوان جافة، مواد 
التلوين )لي�ست لإغرا�س الغ�سيل اأو املرحا�س( اأ�سباغ، )لي�ست 
لإغرا����س التواليت(، مواد تثبيت الأل���وان، راتنجات طبيعية، 
معادن يف �س���كل رقائق وم�س���حوق ل�س���تخدام الدهانني وفنيي 

الديكور.. وامل�سنف���ة بالفئة )2(
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)فيفو موبايل كوميونيكي�سن كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108344(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: هواتف خلوي���ة، هواتف 

ذكي���ة.. وامل�سنف���ة بالفئة )9(

)فيفو موبايل كوميونيكي�سن كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108345(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: هواتف خلوي���ة، هواتف 

ذكي���ة.. وامل�سنف���ة بالفئة )9(

)راجي �ستار لالإ�ستراد(

وبتاري���خ:  برق���م)108346(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: مطاط و�سمغ الغاتا بر�س���ا 
وال�سم���غ الراتينجي والأ�سب�ستو����س وامليكا وال�س���لع امل�سنوعة 
من هذه امل���واد وغر واردة يف اأ�سناف اأخرى، مواد بال�س���تيكية 
مت�س���كلة بالبثق لال�س���تعمال يف الت�سنيع ومواد تعبئة وح�س���و 
وع���زل واأنابيب مرنة غ���ر معدنية.. وامل�سنف���ة بالفئة )17(

)ييوو وينينج �ستار �سبالي ت�ساين ماجنمنت كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108349(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�س���ع العالمة على: ُمكربات ال�سوت؛ م�س���غالت 
الو�س���ائط املحمولة؛ مواد امل�سادر الرئي�س���ية للتيار الكهربائي 
)اأ�س���الك وكابالت(؛ بطاريات كهربائية؛ األواح �سم�سية لإنتاج 
الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة �س���حن البطاري���ات؛ اأجهزة راديو؛ 
م���ات عك�س���ية )كهربائي���ة(؛ �س���ماعات الراأ����س؛ قواب����س  مقوِّ
كهربائي���ة؛ مقاب����س كهربائية؛ مقاب����س )ماآخ���ذ( كهربائية؛ 

حا�س���بات جيب. وامل�سنف���ة بالفئة )9(
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)األكون اإنك(

وبتاري���خ:  برق���م)108350(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/05/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: م�ستح�سرات خا�سة بالعيون 

لعالج احل�سا�س���ية.. وامل�سنف���ة بالفئة )5(

)ناجني اي-كومر�س )�سنغهاي( ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108363(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: �سناديق ثياب �س���فرية؛ 
اأكيا�س الت�س���وق التي يعاد ا�س���تخدامها؛ حقائب اليد؛ حقائب 
الظه���ر؛ حقائب للريا�س���ة؛ حمافظ جيب؛ مظ���الت؛ �سناديق 
ثياب )حقائب �س���فرية(؛ حقائب مالب����س �س���فرية؛ حقائب؛ 
زخارف جلدية لالأثاث؛ اأعنة لتوجية الأطفال؛ ع�سي خيزران؛ 
مالب����س للحيوان���ات الألفية؛ عل���ب لبطاقات العم���ل؛ حقائب 
حلمل الأطفال؛ جلد، م�سنعة و�سبه م�سنعة؛ حقائب )مغلفات، 
جرابات( من اجللد، للتغليف؛ حقائب �سفر؛ حافظات بطاقات 

الئتم���ان )حمافظ(.. وامل�سنف���ة بالفئة )18(

)خليل طه حممد علي احلبي�سي(

وبتاري���خ:  برق���م)108391(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: موا�سر بال�ستيكية، تركيبات 
وال�سم���غ  والغاتابر�س���ا  واملط���اط  بال�س���تيكية،  وتو�سي���الت 
والأ�سب�ستو����س وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغر 
واردة يف اأخرى، مواد بال�س���تيكية مت�س���كلة بالبثق لال�ستعمال 
يف الت�سنيع، مواد تغيلف واحل�س���و والع���زل، اأنابيب، �سمامات، 
خراطيم مي���اه، لوازم غر معدنية لالنابيب واخلراطيم، حبال 
مطاطي���ة، و�سالت، اأنابي���ب مرنة غر معدني���ة، خراطيم ري، 
اغلف���ة وجل���ب وو�سالت وم���واد تقوية غر معدني���ة لالنابيب 
وحلق���ات مطاطي���ة، مواد تغلي���ف وتبطني، اغطية و�س���دادات 
وحواج���ز وح�س���وات بال�س���تيكية.. وامل�سنف���ة بالفئة )17(

)كومبتوير نوفيو دي ل بارفيومري(

وبتاري���خ:  برق���م)108406(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/05/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالم���ة على: عطور، منتج���ات عطرية، 
ماء العط���ر )رائحة العطر(، كولونيا، م���اء الكولونيا، منتجات 
العناية باجلمال بخالف امل�س���تخدمة لغاي���ات طبية، منتجات 
جتميل وم�س���تح�سرات جتميلية، كرمي���ات جتميلية، منظفات 
الب�س���رة )مواد جتميلية(، غ�س���ول )لو�س���ن( جتميلي لل�س���عر 
واجل�س���م، جل ال�س���تحمام، م�س���تح�سرات جتميلي���ة للحمام، 
مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي، زيوت عطرية 
لال�ستخدام ال�سخ�سي.. وامل�سنفة بالفئة )3( مع املطالبة بحق 
ال�س���بقية: رقم ال�س���بقية:214818262 تاريخ الأ�س���بقية 

:2021/11/18م بلد الأ�س���بقية :فرن�س���ا
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)ييوو وينينج �ستار �سبالي ت�ساين ماجنمنت كو.، ليمتد(

وبتاري���خ:  برق���م)108408(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالم���ة على: اأطق���م العناي���ة باأظافر 
اليدين؛ اأدوات �س���ن )�س���حذ(؛ مق�سات �س���عر اللحى؛ مق�سات؛ 
م���كاوي يد؛ عدد ك�س���ط (عدد يدوي���ة)؛ م�س���راحات اخل�سار 
تدار باليد؛ اأدوات للمائدة )�سكاكني و�سوك ومالعق(؛ مالقط 
لتجعيد ال�سعر؛ عدد يدوية تدار باليد.. وامل�سنفة بالفئة )8

)رائد عبدالقوي احمد غالب ) ال�سرعبي للتجاره((

وبتاري���خ:  برق���م)108621(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/05(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: الحذيه. وامل�سنفة بالفئة 

)25 (

)حممد علي عبداهلل احمد املدري(

وبتاري���خ:  برق���م)108623(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/17(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: اللحوم وال�س���ماك وحلوم 
الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحوم ، فواكه حمفوظة وجمففة 
ومطه���وة ،هالميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة ب�س���كر 
، البي����س واحللي���ب ومنتج���ات احللي���ب ، الزي���وت والدهانات 
ال�ساحله لالأكل  املقرم�س���ات   ، الف�سف�س ، املك�سرات. وامل�سنفة 

)29( بالفئة 

)عبدالرزاق حممد نا�سر ال�س���دعي ) اورجنال للعطور وادوات 
التجميل((

وبتاري���خ:  برق���م)108647(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: ممل�س���ات �س���عر ا�ست�س���وارات   
�س���عر - مكائن نزع ال�س���عر - مكائن تق�س���ر اظافر كهربائية -  
ملب���ات وم�سابيح كهربائية - منظم غاز - مواقد غاز - �س���وايات 
- فواني����س لالإ�ساءة - البوجت���از - كهربائية - مكائن تق�س���ر 
اظافر كهربائية - قداحات - مكنات كهربائية اجهزة حتمي�س 
- اباري���ق كهربائي���ة للقهوة - اجه���زة والت للتنقي���ة املياه - 

م�س���اعل ا�ساءه. وامل�سنف���ة بالفئة )11(
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)�سلطان حممد عبداهلل زياد(
وقد مت قب���ول الطلب برقم)108739( 
وفق���َا   .)2022/06/08( وبتاري���خ: 
لقان���ون العالمات التجارية واملوؤ�س���رات 
عل���ى:  العالم���ة  وتو�س���ع  اجلغرافي���ة 

م�ستح�سرات �سيدلية وبيطرية، م�س���تح�سرات �سحية لغايات 
طبي���ة، مواد حمية معدة لال�س���تعمال الطب���ي واأغذية للر�سع 
والأطف���ال، ل�سقات طبية ومواد �سماد، مواد ح�س���و الأ�س���نان 
و�س���مع طب الأ�سنان، مطهرات، م�س���تح�سرات لإبادة احل�سرات 
واحليوان���ات ال�س���ارة، مبيدات فطري���ات واأع�س���اب، حفاظات 
ملر�سى �سل����س الب���ول حفاظات �سحية ن�س���ائية، م�س���تح�سرات 
تلطيف اجلو ، �ساي للم�سابني بالربو ، بل�سم طبي ، م�ستح�سرات 
اإ�س���تحمام طبي���ة ، �س���كاكر وعلك���ة طبي���ة ،مزي���الت الروائح 
الكريهه ،�س���راويل �سحية ، غ�سولت )لو�س���ن( طبية، مناديل 

ورقية م�س���ربة بغ�س���ولت )لو�س���ن(.. وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سلطان حممد عبداهلل زياد(

وبتاري���خ:  برق���م)108741(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: ر�ساعات ولهايات )م�سا�سات( 
اطفال وحلمات زجاجات الر�ساعه وزجاجات ر�ساعه ، اأجهزة 
واأدوات ت�س���تخدم يف اجلراحة والطب الب�سري وطب الأ�سنان 
والط���ب البيطري، اأطراف وعيون واأ�س���نان ا�سطناعية، اأدوات 
جتب���ر، مواد خياط���ة اجل���روح، احزمة بطن ، اجهزة قيا����س 
�سغط الدم ، فر�س���ات ا�سنان ، �سرائح فح�س الدم ، ق�ساطر ، ابر 
حقن اجل�سم بال�سوائل ، عكاكيز ، عيدان اذن ، كمادات حراريه 

، خيوط جراحي���ه.. وامل�سنفة بالفئة )10(

)عل���ي نا�س���ر حمم���د عب���د احلمادي)موؤ�س�س���ة عل���ي نا�س���ر 
للتج���ارة(( احلم���ادي 

وبتاري���خ:  برق���م)108750(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�سع العالمة على: ع���دد واأدوات يدوية )تدار 
باليد(، اأدوات قطع )ال�س���وك وال�س���كاكني واملالعق(، اأ�س���لحة 
بي�س���اء، اأدوات ومكائن حالقة، اأموا����س حالقة، فتاحات علب 

غر كهربائي���ة.. وامل�سنف���ة بالفئة )8(

ناج���ي  عل���ي  �سغ���ر  )ابراهي���م 
ل�س���تراد  كاه���ل  الكاهلي)جب���ال 

) ) ت ا و د خل���ر ا
وق���د مت قبول الطلب برق���م)108764( 
وفق���َا   .)2022/06/12( وبتاري���خ: 

لقان���ون العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�سع 
العالم���ة عل���ى: اأدوات واأواين واأوعي���ة )معدني���ة ، ا�س���تيل ، 
زجاجي���ة ، بال�س���تيكية ، فخاري���ة ، خزفي���ة ، خ���زف �سيني ، 
اأطقم و�سحون للمائدة ( لال�س���تعمال املنزيل وللمطبخ ، اأدوات 
واأواين واأوعية تنظيف ، اأم�س���اط واأ�سفنج ، فرا�سي ومواد �سنع 
الفرا�سي ، مما�سح و�س���طافات ولبادات ومكان�س ومكان�س �سجاد 
للتنظيف ، �س���لك جل���ي ، �سناديق وبراميل و�س���الت النفايات ، 
دلء ) �س���طول( ، دلء ، عل���ب طعام ، �سح���ون باأنواعها ، اأواين 
تواليت ، األواح للكوي ، منا�س���ر مالب�س ومالقط وفاردات غ�سيل 
، اأوعية للزه���ور والنباتات بال�س���تيك وفخاري���ة .. وامل�سنفة 

)21( بالفئة 
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)ابراهيم �سغرعل���ي ناجي الكاهلي)جبال 
كاهل ل�ستراد اخلردوات((

وق���د مت قبول الطل���ب برق���م)108765( 
وبتاري���خ: )2022/06/12(. وفقَا لقانون 

العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافية وتو�س���ع العالمة 
عل���ى: اأدوات واأواين واأوعي���ة )معدني���ة ، ا�س���تيل ، زجاجية ، 
بال�س���تيكية ، فخارية ، خزفية ، خ���زف �سيني ، اأطقم و�سحون 
للمائدة ( لال�س���تعمال املنزيل وللمطبخ ، اأدوات واأواين واأوعية 
تنظيف ، اأم�ساط واأ�سفنج ، فرا�سي ومواد �سنع الفرا�سي ، مما�سح 
و�س���طافات ولبادات ومكان����س ومكان�س �س���جاد للتنظيف ، �سلك 
جل���ي ، �سنادي���ق وبراميل و�س���الت النفايات ، دلء ) �س���طول( 
، دلء ، عل���ب طعام ، �سح���ون باأنواعه���ا ، اأواين تواليت ، األواح 
للكوي ، منا�سر مالب�س ومالقط وفاردات غ�سيل ، اأوعية للزهور 

والنباتات بال�س���تيك وفخاري���ة .. وامل�سنفة بالفئة )21(

ناج���ي  عل���ي  �سغ���ر  )ابراهي���م 
ل�س���تراد  كاه���ل  الكاهلي)جب���ال 

) ) ت ا و د خل���ر ا
وقد مت قبول الطل���ب برقم)108766( 
وفق���َا   .)2022/06/12( وبتاري���خ: 

لقان���ون العالم���ات التجارية واملوؤ�س���رات اجلغرافي���ة وتو�سع 
العالم���ة عل���ى: اأدوات واأواين واأوعي���ة )معدني���ة ، ا�س���تيل ، 
زجاجي���ة ، بال�س���تيكية ، فخاري���ة ، خزفي���ة ، خ���زف �سيني ، 
اأطقم و�سحون للمائدة ( لال�س���تعمال املنزيل وللمطبخ ، اأدوات 
واأواين واأوعية تنظيف ، اأم�س���اط واأ�سفنج ، فرا�سي ومواد �سنع 
الفرا�سي ، مما�سح و�س���طافات ولبادات ومكان�س ومكان�س �سجاد 
للتنظيف ، �س���لك جل���ي ، �سناديق وبراميل و�س���الت النفايات ، 
دلء ) �س���طول( ، دلء ، عل���ب طعام ، �سح���ون باأنواعها ، اأواين 
تواليت ، األواح للكوي ، منا�س���ر مالب�س ومالقط وفاردات غ�سيل 
، اأوعية للزه���ور والنباتات بال�س���تيك وفخاري���ة .. وامل�سنفة 

)21( بالفئة 

)عل���ي نا�س���ر حمم���د عب���د احلمادي)موؤ�س�س���ة عل���ي نا�س���ر 
للتج���ارة(( احلم���ادي 

وبتاري���خ:  برق���م)108773(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: اطارات وقطع غيار �سيارات. 

)12( بالفئ���ة  وامل�سنف���ة 

)�سلطان حممد عبداهلل زياد(

وبتاري���خ:  برق���م)108775(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/08(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة عل���ى: التبغ .ال�س���جائر .اأدوات 
املدخنني .اع���واد الثقاب .الولعات .الفالت���ر .الة حتميل يف 
اجليب لل�س���جائر.جميع اللوزم املتعلقة بال�سجائر .مع�سالت .. 

وامل�سنف���ة بالفئة )34(
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)جامعه ابن البيطار الدوليه(

وبتاري���خ:  برق���م)108838(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: التعليم والته�ذيب، التدريب، 
الرتفيه،  والن�س���طه الريا�سية والثقافية.. وامل�سنفة بالفئة 

)41(

)عرب بزن�س ما�سني م م ح(

وبتاري���خ:  برق���م)108338(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/04/13(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافي���ة وتو�س���ع العالمة على: اإن�س���اء املب���اين والإ�سالح 

وخدم���ات الرتكي���ب.. وامل�سنف���ة بالفئ���ة )37(

 )فوجيورا ليمتد.(

وبتاري���خ:  برق���م)108604(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/05/17(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: قطع غيار وملحقات لل�سيارات 
وحتدي���دًا جمموع���ات الأ�س���طوانات الرئي�س���ية وجمموع���ات 
عجالت الأ�س���طوانات وجمموعات اأ�س���طوانات ت�سغيل ق�سبان 
التع�س���يق وخراطيم املكابح وقواعد لعجلة الأ�س���طوانة وعدة 
اإ�سالح عجلة الأ�س���طوانة الرئي�س���ية وعدة اإ�سالح اأ�سطوانات 
ت�سغيل ق�سبان التع�سيق وجمموعات قواعد عجلة الأ�سطوانات 
وجمموعات اأقرا�س املكابح؛ ا�سطوانات مكابح املركبات؛ �سرائح 
الفرامل للمركبات؛ اآليات ق�سبان التع�سيق للمركبات الربية.. 

)12( بالفئة  وامل�سنفة 

)العتمي �ستار فوود للتجارة وال�ستراد(

وبتاري���خ:  برق���م)108893(  الطل���ب  قب���ول  مت  وق���د 
)2022/06/18(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: التبغ،املع�سالت،ال�سجائر،علب 
�س���يجار لي�س���ت م���ن مع���ادن نف�س���ية، ادوات املدخنني،الثقاب. 

)34( بالفئة  وامل�سنف���ة 


