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)عبدال�صالم �صالح الربام(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)84289( وبتاريخ: )2018/4/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
ال�صحية،  ولالأغرا�ض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة 
، مواقد غاز ، افران ، الثالجات ، ال�صخانات، املكيفات ، املجمدات ومربدات املاء، طباخات، اأجهزة تنقية املاء، فلرتات مياه، مراوح، 
�صوايات، اأواين طهي كهربائية ، منظم غاز، مواقد غاز، مرجل غاز، �صخانات تعمل بالطاقة ال�صم�صية، غاليات كهربائية، ماكينات 
�صنع ال�صاي والقهوة ،واملحم�صات، ماكينات �صناعة الأي�صكرمي، ا�صت�صوارات كهربائية، مكائن نزع ال�صعر، ملم�صات �صعر، جمففات �صعر 

كهربائية ، مكائن تق�صري اأظافر كهربائية.. وامل�صنفة بالفئه )11(

)بنك اأوف اأمريكا كوربوري�صن(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87554( وبتاريخ: )2018/11/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: البحث املايل؛ املعلومات املالية؛ التحليل املايل؛ امل�صورة املالية؛ التخطيط املايل؛ ال�صت�صارات املالية؛ الإدارة املالية؛ 
و�صاطة ال�صتثمار؛ ا�صت�صارات ال�صتثمار؛ اإدارة ال�صتثمار، امل�صورة ال�صتثمارية؛ ا�صتثمار ال�صناديق امل�صرتكة؛ اخلدمات امل�صرفية؛ 
ال�صلع، اخليارات وغريها من  العمالت،  �صعر �صرف  املالية،  املالية، الأ�صهم  املدين؛ تداول الأوراق  خدمات بطاقة الئتمان وبطاقة 
املنتجات امل�صتقة لآخرين؛ التخطيط املايل للتقاعد؛ املعلومات واخلدمات املالية املقدمة عرب الإنرتنت من قاعدة بيانات حا�صوب اأو 

�صبكة حوا�صيب عاملية.. وامل�صنفة بالفئه )36(

)موؤ�ص�صة كمال �صالح الهروجي لإ�صترياد املواد الغذائية(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)87204( وبتاريخ: )2018/10/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: كفوف يدوية ،املطاط والغوتابر�صا وال�صمغ والأ�صب�صتو�ض وامليكا واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف 
فئات اأخرى، مواد بال�صتيكية مت�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف الت�صنيع، مواد تغليف وح�صو وعزل، اأنابيب مرنة غري معدنية ، الأنابيب 
البال�صتيكية ، وو�صالتها ، مطاط خام اأو �صبه م�صنع، مواد تقوية غري معدنية لالأنابيب ، اأربطة ل�صقة بخالف القرطا�صية ولي�صت 
لغايات طبية اأو منزلية، مواد بال�صتيكية �صبه معاجلة ، اأغطية بال�صتيكية ، لي�صت للتغليف، خراطيم مرنة غري معدنية ، مواد عازلة 

حرارية، حواجز عائمة ل�صد مواد التلوث ، مواد عازلة اأغلفة مانعة لت�صرب املاء ، ربالت بال�صتيكية.. وامل�صنفة بالفئه )17(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((
 

وقد مت قبول الطلب برقم)86026( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�صردين واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض 
وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم 
زيت   ، حمفوظ  زيتون   ، واملخلالت  املحفوظة  ،الأغذية  لالأكل  املعده  والدهون  الزيوت  الألبان،  ومنتجات  واللنب  التمور  الأجبان،   ،
زيتون ، ق�صطة، زبدة، احلليب، الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم 
)جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، 
�صلطات خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض ،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.. 

وامل�صنفة بالفئه )29(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

وقد مت قبول الطلب برقم)86025( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: مزيل الروائح الكريهة بخالف ما هو لال�صتخدام ال�صخ�صي ، روائح غرفو معطرات جو ،م�صتح�صرات ، و مزيالت الروائح 
الكريهه للمالب�ض واملن�صوجات ،م�صتح�صرات �صيدلية وبيطريه ، م�صتح�صرات �صحيه لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي واأغذية للر�صع والأطفال، ل�صقات طبية ومواد �صماد، مواد ح�صو الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان، مطهرات، م�صتح�صرات لإبادة 
احل�صرات واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية، م�صتح�صرات 
، ل�صقات  لغايات طبية  ، علكة  لغايات طبية  �صكاكر   ، اإ�صتحمام طبية  ، م�صتح�صرات  لغايات طبية  بل�صم   ، بالربو  للم�صابني  �صاي   ،
، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( �صيدلنيه..  ، غ�صولت )لو�صن( لغايات �صيدلنيه  ، �صراويل �صحية  للجروح الب�صيطة 

وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صيكيجيوت�صي كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)87573( وبتاريخ: )2018/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الطعام  �صابه ذلك(؛ توفري  ما  اأو  النزل  اأو  للفنادق،  اإقامة موؤقتة؛ مكاتب عقارات )�صم�صرة احلجوزات  العالمة على: توفري مكان 
تاأجري  امل�صنني؛  بيوت  نهارية؛  رعاية  مراكز  يف  الر�صع  والأطفال  املدر�صة  �صن  قبل  الأطفال  رعاية  احليوانات؛  اإيواء  وامل�صروبات؛ 
املحم�صات  تاأجري  البطاطني؛  تاأجري  املخدات؛  تاأجري  والأحلفة؛  الأرائ��ك  تاأجري  للمعار�ض؛  من�صاآت  تاأجري  املوؤمترات؛  حجرات 
الكهربائية )لالأغرا�ض املنزلية(؛ تاأجري اأفران امليكروويف )لالأغرا�ض املنزلية(؛ تاأجري الأطباق ال�صاخنة )لالأغرا�ض املنزلية(؛ 
تاأجري معدات الطهي لالأغرا�ض ال�صناعية؛ تاأجري م�صخنات طهي غري كهربائية؛ تاأجري اأطباق؛ تاأجري اأ�صطح املطابخ؛ تاأجري مغا�صل 
تاأجري  رطوبة؛  م�صاحات  تاأجري  اأر�صيات؛  اأغطية  تاأجري  احلائط؛  على  ُتعلق  مطرزات  تاأجري  اأثاث؛  تاأجري  �صتائر؛  تاأجري  املطابخ؛ 

منا�صف.  . وامل�صنفة بالفئه )43(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((
 

وقد مت قبول الطلب برقم)86042( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�صردين واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض 
وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم 
زيت   ، حمفوظ  زيتون   ، واملخلالت  املحفوظة  ،الأغذية  لالأكل  املعده  والدهون  الزيوت  الألبان،  ومنتجات  واللنب  التمور  الأجبان،   ،
زيتون ، ق�صطة، زبدة، احلليب، الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم 
)جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، 
�صلطات خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض ،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.. 

وامل�صنفة بالفئه )29(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 

وقد مت قبول الطلب برقم)86033( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�صردين واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض 
وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم 
، التمور ،الزيوت والدهون املعده لالأكل ،الأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون ، املربى ، زيوت الطبخ، معجون 
طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، 
فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، �صلطات خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض 

،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86032( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: مزيل الروائح الكريهة بخالف ما هو لال�صتخدام ال�صخ�صي ، روائح غرفو معطرات جو ،م�صتح�صرات ، و مزيالت الروائح 
الكريهه للمالب�ض واملن�صوجات ،م�صتح�صرات �صيدلية وبيطريه ، م�صتح�صرات �صحيه لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي واأغذية للر�صع والأطفال، ل�صقات طبية ومواد �صماد، مواد ح�صو الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان، مطهرات، م�صتح�صرات لإبادة 
احل�صرات واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية، م�صتح�صرات 
، ل�صقات  لغايات طبية  ، علكة  لغايات طبية  �صكاكر   ، اإ�صتحمام طبية  ، م�صتح�صرات  لغايات طبية  بل�صم   ، بالربو  للم�صابني  �صاي   ،
، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( �صيدلنيه..  ، غ�صولت )لو�صن( لغايات �صيدلنيه  ، �صراويل �صحية  للجروح الب�صيطة 

وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صركة احلظاأ للتجارة والوكالت العامة( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87428( وبتاريخ: )2018/11/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: التونة ، اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
الأغذية   ، لالأكل  املعدة  الزيوت والدهون   ، الألبان  واللنب ومنتجات  البي�ض   ، بال�صكر  ( ومربيات وفواكه مطبوخة  ، هالم ) جيلي 
املحفوظة واملخاللت ، زيت �صم�صم ، زيوت طبخ ، �صردين ، زبدة ، جمربي ، �صلطات خ�صار ، متور ، دهن جوز الهند ، بي�ض حلزون ، فواكه 
مثلجة ، �صلطات فواكه ، فواكه معلبة ، حم�ض ، مربيات ، �صمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �صوداين ، خملالت ، زيت 
نخيل للطعام ، بي�ض م�صحوق ، لب الفواكه ، زبيب ، زيت زيتون ، رقائق بطاطا ، هالم جيلي فواكه ، معجون بندورة ، معجون طماطم ، 

احلليب ، الزبادي ، الق�صطة . . وامل�صنفة بالفئه )29(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86044( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: مزيل الروائح الكريهة بخالف ما هو لال�صتخدام ال�صخ�صي ، روائح غرفو معطرات جو ،م�صتح�صرات ، و مزيالت الروائح 
الكريهه للمالب�ض واملن�صوجات ،م�صتح�صرات �صيدلية وبيطريه ، م�صتح�صرات �صحيه لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي واأغذية للر�صع والأطفال، ل�صقات طبية ومواد �صماد، مواد ح�صو الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان، مطهرات، م�صتح�صرات لإبادة 
احل�صرات واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية، م�صتح�صرات 
، ل�صقات  لغايات طبية  ، علكة  لغايات طبية  �صكاكر   ، اإ�صتحمام طبية  ، م�صتح�صرات  لغايات طبية  بل�صم   ، بالربو  للم�صابني  �صاي   ،
، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( �صيدلنيه..  ، غ�صولت )لو�صن( لغايات �صيدلنيه  ، �صراويل �صحية  للجروح الب�صيطة 

وامل�صنفة بالفئه )5(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86043( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: مزيل الروائح الكريهة بخالف ما هو لال�صتخدام ال�صخ�صي ، روائح غرفو معطرات جو ،م�صتح�صرات ، و مزيالت الروائح 
الكريهه للمالب�ض واملن�صوجات ،م�صتح�صرات �صيدلية وبيطريه ، م�صتح�صرات �صحيه لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي واأغذية للر�صع والأطفال، ل�صقات طبية ومواد �صماد، مواد ح�صو الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان، مطهرات، م�صتح�صرات لإبادة 
احل�صرات واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية، م�صتح�صرات 
، ل�صقات  لغايات طبية  ، علكة  لغايات طبية  �صكاكر   ، اإ�صتحمام طبية  ، م�صتح�صرات  لغايات طبية  بل�صم   ، بالربو  للم�صابني  �صاي   ،
، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( �صيدلنيه..  ، غ�صولت )لو�صن( لغايات �صيدلنيه  ، �صراويل �صحية  للجروح الب�صيطة 

وامل�صنفة بالفئه )5(
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)هانوها كيو �صيلز كورب(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)86545( وبتاريخ: )2018/9/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اخلاليا والوحدات ال�صوئية؛ الوحدات ال�صوئية ال�صم�صية؛ اخلاليا ال�صم�صية؛ وحدات اخلاليا ال�صم�صية؛ العاك�صات 
واأنظمة  واأجهزة  ال�صم�صية  احلرارية  واملعدات  ال�صم�صية  الأنظمة  من  كجزء  العاك�صة  املقومات  الكهربائية؛  وال�صوابط  ال�صوئية 
احلرارية  ال�صم�صية  وامل�صتقبالت  الكهرباء  انتاج  يف  ال�صم�صية  الوحدات  وحتديدًا  ال�صوئي  الرتكيب  اأجهزة  ال�صوئي؛  التحويل 
والكهربائية واآليات التتبع وخيارات الرتكيز وخوارزميات التحكم؛ الأنظمة ال�صوئية التي حتول �صوء ال�صم�ض اإىل طاقة كهربائية 
وحرارية؛ اأجزاء الب�صائع اآنفة الذكر وحتديدًا اخلاليا ال�صم�صية والوحدات ال�صم�صية والعاك�صات ال�صم�صية والعاك�صات ال�صوئية 

والرقائق من ال�صيليكون.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86050( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�صردين واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض 
وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم 
زيت   ، حمفوظ  زيتون   ، واملخلالت  املحفوظة  ،الأغذية  لالأكل  املعده  والدهون  الزيوت  الألبان،  ومنتجات  واللنب  التمور  الأجبان،   ،
زيتون ، ق�صطة، زبدة، احلليب، الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم 
)جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، 
�صلطات خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض ،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.. 

وامل�صنفة بالفئه )29(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((
 

وقد مت قبول الطلب برقم)86046( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�صردين واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض 
وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم 
زيت   ، حمفوظ  زيتون   ، واملخلالت  املحفوظة  ،الأغذية  لالأكل  املعده  والدهون  الزيوت  الألبان،  ومنتجات  واللنب  التمور  الأجبان،   ،
زيتون ، ق�صطة، زبدة، احلليب، الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم 
)جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، 
�صلطات خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض ،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.. 

وامل�صنفة بالفئه )29(
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)نينجبو نيوباى فارما�صيوتيكال كو.، ليمتد(
 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)83990(  الطلب  قبول  مت  وقد 
�صراب  عالجية؛  م�صروبات  الب�صري؛  الإ�صتخدام  لأغرا�ض  اأدوية  القد؛  �صمك  كبد  زيت  الفيتامينات؛  م�صتح�صرات  على:  العالمة 
م�صتح�صرات  كيميائية(؛  حمل  )موانع  احلمل  موانع  �صيدلنية؛  كيميائية  م�صتح�صرات  لالأدوية؛  كب�صولت  �صيدلنية؛  لأغرا�ض 
حلوى  طبية؛  لأغرا�ض  بيولوجية  م�صتح�صرات  �صيدلنية؛  لأغرا�ض  مراهم  والبيطرية؛  الطبية  لالأغرا�ض  املجهرية  للكائنات 
كيميائية  م�صتح�صرات  بيطرية؛  لأغرا�ض  اأدوية  الكريهة؛  الروائح  اإزالة  م�صتح�صرات  طبيعية؛  غذائية  مكمالت  طبيًا؛  معاجلة 
لأغرا�ض بيطرية؛ مبيدات الطفيليات؛ فوط لالأطفال الر�صع )�صراويل حتتية- حفا�صات(؛ �صمادات طبية؛ طالء اللك لالأ�صنان.. 

وامل�صنفة بالفئه )5(

)يو�صف عبد الودود �صعيد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)86848( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونه ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض واحلليب واللنب ومنتجات الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، الأغذية 
املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، متور ، هالم جلي الفواكة ،زبيب ، معجون بندورة 
وزبدة ، ق�صدة خمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممدة ، �صلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، مربيات ،ع�صري خ�صروات للطبخ ، حليب ، 
مك�صرات حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر ، مهلبية ، �صوربات ، ع�صري بندوره للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�صطة ، زبدة ، جمربي ، 

�صمن نباتي ، البقوليات )فول - فا�صوليا - بازليا - تونه(، خوخ ، انان�ض ، حم�ض ، زيت للطبخ ، زبادي. وامل�صنفة بالفئه )29(

)يو�صف عبد الودود �صعيد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)86844( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونه ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض واحلليب واللنب ومنتجات الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، الأغذية 
املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، متور ، هالم جلي الفواكة ،زبيب ، معجون بندورة 
وزبدة ، ق�صدة خمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممدة ، �صلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، مربيات ،ع�صري خ�صروات للطبخ ، حليب ، 
مك�صرات حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر ، مهلبية ، �صوربات ، ع�صري بندوره للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�صطة ، زبدة ، جمربي ، 

�صمن نباتي ، البقوليات )فول - فا�صوليا - بازليا - تونه(، خوخ ، انان�ض ، حم�ض ، زيت للطبخ ، زبادي. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)يحي خالد اأحمد ح�صني النجار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87215( وبتاريخ: )2018/10/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
حالوة  الفطائر-   ، اخلبز   - احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق   - ال�صاجو  التابيكو-   - ال�صكر   - الكاكاو  على:  العالمة 
الطحينية - اخلمرية - امللح - اخلردل - اخلل - البهارات - التوابل - ال�صل�صة - املكرونة - الثلج - ال�صعريية -م�صتح�صرات منكهة 
للطعام - كراميل )حلوى( - رقائق الذرة - رقائق �صوفان - ف�صار )حب الذرة(- رقائق �صوفان - كات�صب ، املايونيز - دب�ض للطعام 
بهار   - - كاري  - رقائق منتجات حبوب  �صعري  �صمع نحل - دقيق  - زعفران)توابل(- علكة)اللبان(- منكهات-  - مهلبية  -معجنات 
- كا�صرتد - دب�ض ال�صكر - ذره مطحونة - ن�صا - كيك - ويفر - الأي�صكرمي - كرمية احللويات - �صطة - خليط كيك - مرق دجاج - 
بوظة - املثلجات - كعك - �صكاكر - زيت دوار ال�صم�ض - حلبة - غذاء اأطفال اأ�صا�صها احلبوب ، الأرز ،خلطات اأ�صا�صها البهارات ، النب 

وال�صاي.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)داييو وينيا كو.، ليمتد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86949( وبتاريخ: )2018/10/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
املنزلية، منظفات كهربائية  لالأغرا�ض  روبوتية  املنزلية، مكان�ض كهربائية، منظفات  لالأغرا�ض  العالمة على: منظفات كهربائية 
رطبة وجافة، اآلت تنظيف بالبخار، املكان�ض الكهربائية التجارية وال�صناعية، مكان�ض تفريغية كهربائية لها خ�صائ�ض التعقيم 
كهربائية  خالطات  الكهربائية،  للمكان�ض  فر�ض  الكهربائية،  املكان�ض  واأكيا�ض  الغبار  مر�صحات  التجاري،  اأو  املنزيل  لال�صتخدام 
لالأغرا�ض املنزلية، مكاب�ض كهربائية للفواكه لال�صتخدام املنزيل، ع�صارة كهربائية لالأغرا�ض املنزلية، ك�صارات كهربائية )مطاحن( 
لالأغرا�ض املنزلية، غ�صالت مالب�ض لال�صتخدام املنزيل، غ�صالت مالب�ض �صناعية، غ�صالت تعمل بقطع النقود املعدنية، الغ�صالت 

)املغ�صلة(، الغ�صالت الكهربائية، غ�صالت ال�صحون، �صواغط للثالجات.. وامل�صنفة بالفئه )7(

)يو�صف عبد الودود �صعيد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)86852( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونه ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض واحلليب واللنب ومنتجات الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، الأغذية 
املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، متور ، هالم جلي الفواكة ،زبيب ، معجون بندورة 
وزبدة ، ق�صدة خمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممدة ، �صلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، مربيات ،ع�صري خ�صروات للطبخ ، حليب ، 
مك�صرات حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر ، مهلبية ، �صوربات ، ع�صري بندوره للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�صطة ، زبدة ، جمربي ، 

�صمن نباتي ، البقوليات )فول - فا�صوليا - بازليا - تونه(، خوخ ، انان�ض ، حم�ض ، زيت للطبخ ، زبادي. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ( (

وقد مت قبول الطلب برقم)85883( وبتاريخ: )2018/8/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
وال�صردين  والتونة  املجمدة  واللحوم  املجمد  الدجاج  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 

واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط 
، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم ، الأجبان، التمور واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعده 
لالأكل ،الأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون ، ق�صطة، زبدة، احلليب، الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون 
طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، 
فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، �صلطات خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض 

،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.  .. وامل�صنفة بالفئه )29(

)ايه9.كوم، انك. (

 

وقد مت قبول الطلب برقم)86620( وبتاريخ: )2018/8/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
وامللفات،  البيانات  قاعدة  اإدارة  البيانات،  جمع  البيانات،  اإدارة  البيانات،  معاجلة  بالتجزئة،  البيع  متاجر  خدمات  على:  العالمة 
بيانات احلا�صوب، عملّيات  املعلومات يف قواعد  الفيديو وال�صوت، جتميع وتنظيم  خدمات مت�صمنة ت�صجيل ون�صخ وجتميع وحتليل 
البحث عن البيانات يف امللّفات املحو�صبة لالآخرين، خدمات الإ�صرتاك بقواعد بيانات الت�صالت عن بعد، تعزيز توعية امل�صتخدمني 
العامة  ال�صتهالكية  وال�صلع  ال�صتهالكية  اللكرتونيات  جمالت  يف  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  اجلرائم،  ومنع  ال�صالمة  حول 
ومعدات الأمن واملراقبة واملعدات ال�صمعب�صرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة املت�صمنة جمموعة وا�صعة من الب�صائع ال�صتهالكية 

لالآخرين.   .. وامل�صنفة بالفئه )35( 

)فخر الدين ادم علي ابراهيم (

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87500( وبتاريخ: )2018/11/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
واملفرو�صات  للمالب�ض  معطرات   ، للجو  ومعطر  روائح  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 

وال�صتائر والر�صيات ، مزيل الروائح للمالب�ض واملفرو�صات والر�صيات ، روائح ومنظفات معطرة للغرف وال�صيارات واملباين واملكاتب 
، مزيل الروائح الكريهة لغري ال�صتخدام ال�صخ�صي ، مطهرات ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، م�صتح�صرات �صحية للعناية باجل�صم 
والوجه والب�صرة والرا�ض وال�صعر ، مرهم حلروق ال�صم�ض ، غ�صولت لو�صن طبية ، ل�صقات للجروح ، الدوية ، فازلني طبي ، ل�صقات 
طبية ، بودرة طبية ، اغذية لالطفال والر�صع ، حفاظات �صحية ، م�صتح�صرات ا�صتحمام طبية ، �صمادات ، زيوت ودهانات طبية 
، م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية ، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي ،بخور طارد للح�صرات ، 

املبيدات ، لوا�صق للذباب ، مراهم ال�صابون .. وامل�صنفة بالفئه )5( 
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)حممد اأحمد علي املح�صار(

وقد مت قبول الطلب برقم)87750( وبتاريخ: )2018/11/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: منتجات م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، ، مزيالت الروائح الكريهة ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، ال�صابون ، البودر، 
مواد جتميل، م�صتح�صرات التجميل ال�صائلة ، حممر الوجه ، طالء الأظافر ال�صفاف وامللون ، �صبغة الأظافر ، م�صتح�صرات ترطيب 
ب�صرة الوجه ، لو�صن )للج�صم(، معاجني اأ�صنان ، �صامبو لل�صعر، ودهانات خا�صة باجل�صم ، الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطرة 
احلناء ، زيوت ال�صعر، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، �صبغات ال�صعر ، اأقنعة جتميلية ، م�صادات للعرق، اأحمر ال�صفاه ، جل لل�صعر ، 

فازلني ، منظفات لالإ�صتخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد. .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)حممد اأحمد علي املح�صار(

وقد مت قبول الطلب برقم)87734( وبتاريخ: )2018/11/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: منتجات م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، ، مزيالت الروائح الكريهة ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، ال�صابون ، البودر، 
مواد جتميل، م�صتح�صرات التجميل ال�صائلة ، حممر الوجه ، طالء الأظافر ال�صفاف وامللون ، �صبغة الأظافر ، م�صتح�صرات ترطيب 
ب�صرة الوجه ، لو�صن )للج�صم(، معاجني اأ�صنان ، �صامبو لل�صعر، ودهانات خا�صة باجل�صم ، الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطرة 
احلناء ، زيوت ال�صعر، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، �صبغات ال�صعر ، اأقنعة جتميلية ، م�صادات للعرق، اأحمر ال�صفاه ، جل لل�صعر ، 

فازلني ، منظفات لالإ�صتخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد.  .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)حممد اأحمد علي املح�صار(

وقد مت قبول الطلب برقم)87731( وبتاريخ: )2018/11/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، ، مزيالت الروائح الكريهة ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، ال�صابون ، البودر، مواد 
جتميل، م�صتح�صرات التجميل ال�صائلة ، حممر الوجه ، طالء الأظافر ال�صفاف وامللون ، �صبغة الأظافر ، م�صتح�صرات ترطيب ب�صرة 
الوجه ، لو�صن )للج�صم(، معاجني اأ�صنان ، �صامبو لل�صعر، ودهانات خا�صة باجل�صم ، الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطرة احلناء 
، زيوت ال�صعر، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، �صبغات ال�صعر ، اأقنعة جتميلية ، م�صادات للعرق، اأحمر ال�صفاه ، جل لل�صعر ، فازلني ، 

منظفات لالإ�صتخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد.  .. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)احمد علي مثنى �صالح(

وقد مت قبول الطلب برقم)87670( وبتاريخ: )2018/11/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: البطاريات ال�صائلة واجلافة ، لوحات مفاتيح كهربائيه ، ا�صالك كهربائيه وا�صالك تلفونات وا�صالك تلفزيونات ، الواح 
اخلاليا ال�صوئيه ،الواح الطاقة ال�صم�صية ،اجهزة قيا�ض الطاقه ، منظمات الكهرباء ، عدادات كهرباء ، حمولت �صغط باانواعها 
عايل ومنخف�ض ، عدادات مياه ، البطاريات ، اجهزة �صحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائيه ، اقفال كهربائيه ، طابعه ت�صتخدم 
مع اجهزة احلا�صوب ،اجهزة خزن الطاقه الكهربائيه ، التلفونات وم�صتلزماته ، التفزيون وم�صتلزماته ، اجهزة فيديو وم�صتلزماته ، 
الكمبيوترات وم�صتلزماته ، الت حا�صبه ، الر�صيفرات ، امل�صجالت ، كاويات ، قطع غيار ال�صلع املذكوره ، طابعات ت�صتخدم مع اجهزة 
احلا�صوب ، اجهزة حزن الطاقه الكهربائيه ، التلفونات وم�صتلزماته ، كامريات ، طفايات حريق ، نظارات .   .. وامل�صنفة بالفئه )9(

)حممد اأحمد علي املح�صار(

وقد مت قبول الطلب برقم)87733( وبتاريخ: )2018/11/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: منتجات م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، ، مزيالت الروائح الكريهة ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، ال�صابون ، البودر، 
مواد جتميل، م�صتح�صرات التجميل ال�صائلة ، حممر الوجه ، طالء الأظافر ال�صفاف وامللون ، �صبغة الأظافر ، م�صتح�صرات ترطيب 
ب�صرة الوجه ، لو�صن )للج�صم(، معاجني اأ�صنان ، �صامبو لل�صعر، ودهانات خا�صة باجل�صم ، الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطرة 
احلناء ، زيوت ال�صعر، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، �صبغات ال�صعر ، اأقنعة جتميلية ، م�صادات للعرق، اأحمر ال�صفاه ، جل لل�صعر ، 

فازلني ، منظفات لالإ�صتخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد. .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)حممد اأحمد علي املح�صار(

وقد مت قبول الطلب برقم)87713( وبتاريخ: )2018/11/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: منتجات م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، ، مزيالت الروائح الكريهة ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، ال�صابون ، البودر، 
مواد جتميل، م�صتح�صرات التجميل ال�صائلة ، حممر الوجه ، طالء الأظافر ال�صفاف وامللون ، �صبغة الأظافر ، م�صتح�صرات ترطيب 
ب�صرة الوجه ، لو�صن )للج�صم(، معاجني اأ�صنان ، �صامبو لل�صعر، ودهانات خا�صة باجل�صم ، الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطرة 
احلناء ، زيوت ال�صعر، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، �صبغات ال�صعر ، اأقنعة جتميلية ، م�صادات للعرق، اأحمر ال�صفاه ، جل لل�صعر ، 

فازلني ، منظفات لالإ�صتخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد.  .. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)ماير�صك جي تي دي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)86627( وبتاريخ: )2018/9/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الربجميات لال�صتخدام يف خدمات التجارة العاملية عرب الإنرتنت والتي متكن الآخرين من اإجراء جتارة بدون ورق 
عن طريق تبادل الوثائق ذات ال�صلة ب�صل�صلة التوريد وال�صحن اإلكرتونًيا؛ برجميات لتبادل البيانات اللكرتونية؛ الربجميات لتتبع 
اإدارة  اللوج�صتية والأمن احلكومي لأغرا�ض  للموردين واخلدمات  �صبكات احلا�صوب والنرتنت والنرتنت  الب�صائع وال�صحنات عرب 
البحار؛  النقل عرب  اللوج�صتية و�صركات  للم�صتوردين وامل�صدرين ومقدمي اخلدمات  التجارية  العمليات  الأعمال؛ برجميات لإدارة 
العاملية؛  التوريد  �صل�صلة  املعنية يف  الكفاءة للجمارك وال�صلطات احلكومية الأخرى  برجميات لال�صتهداف وتقييم املخاطر وزيادة 
برجميات لإن�صاء عمليات قابلية روؤية املخزون ومزامنة �صل�صلة التوريد؛ برجميات تخزين وتتبع والتحقق من عقود ال�صحن وغريها 
من الوثائق ذات ال�صلة ب�صل�صلة التوريد لتح�صني حركة املخزون مع �صل�صلة التوريد واإجناز القرارات؛برجميات لإدارة والبحث عن 
�صل�صلة التوريد وبيانات ال�صحن؛ برجميات خلدمات قواعد البيانات فيما يتعلق ب�صل�صلة التزويد مبا يت�صمن اإن�صاء قابل للبحث وقابل 
الت�صليم  ال�صلة؛ برجميات لإدارة تنظيم  التقارير ذات  واإن�صاء وتوزيع  ال�صلة  الإمداد ذات  �صل�صلة  بيانات  للتخ�صي�ض وجمموعات 
وحتديدًا م�صاعدة الآخرين يف تخزين وتتبع والتحقق من الوثائق املتعلقة باجلمارك مع الهيئات التنظيمية احلكومية؛ الربجميات 
وت�صليم  اللوج�صتية  اخلدمات  اإدارة  لت�صهيل  برجميات  التطبيقات؛  برجمة  واجهات  اإىل  للبيانات  التلقائي  التحميل  يف  امل�صاعدة 
ال�صحنات متعددة الو�صائل يف �صل�صلة التوريد العاملية مبا يف ذلك توفري ت�صعريات ال�صحن ونقل الب�صائع؛ برنامج لت�صهيل حجز �صحنات 
املائي  وال�صحن  املتكامل  وال�صحن  ال�صحن  اإدارة  لت�صهيل  برنامج  الب�صائع؛  �صحن  فوترة  لت�صهيل  برنامج  الو�صائط؛  متعددة  الب�صائع 
الوكالت  لوثائق  اللكرتوين  الإيداع  برجميات  الب�صائع؛  وت�صليم  بال�صاحنات  النقل  لوج�صتيات  لت�صهيل  برنامج  اجلوي؛  وال�صحن 
اجلودة؛  واختبار  وتفح�ض  احلمولة  وتاأمني  املنتجات  وت�صنيف  اجلمركية  العقود  وت�صجيالت  اجلمركي  والتخلي�ض  احلكومية 
الب�صائع  وتو�صيل  ونقل  تخزين  وحتديدًا  العك�صية  اللوج�صتية  واخلدمات  اللوج�صتية  التوريد  �صل�صلة  اإدارة  لت�صهيل  برجميات 
لالآخرين جوًا اأو عرب ال�صكك احلديدية اأو ال�صفن اأو ال�صاحنات؛ برجميات ت�صهيل توزيع الب�صائع من املوانئ؛ برجميات ت�صهيل اإدارة 
البحري  للتمويل  بها  املتعلقة  واخلدمات  والتحليالت  املعلومات  جمع  لت�صهيل  برجميات  الطلبات؛  وا�صتيفاء  امل�صتودعات  خمزونات 
تاريخ   87/854،080 ال�صبقية:   ال�صبقية: رقم  املطالبة بحق  مع  بالفئه )9(  وامل�صنفة   . التاأمني.  التزويد وو�صاطة  و�صال�صل 

ال�صبقية:  2018/3/28م  بلد ال�صبقية:  اململكة املتحدة 



)�صيكيجيوت�صي كو.، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)87540( وبتاريخ: )2018/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
املنزلية؛  لالأغرا�ض  للدهون  مزيلة  م�صتح�صرات  املنزلية؛  لالأغرا�ض  لل�صوا�ض  م�صادة  م�صتح�صرات  م�صتح�صرات  على:  العالمة 
م�صتح�صرات اإزالة ال�صداأ؛ بنزين لإزالة البقع؛ ملينات لالأقم�صة ت�صتخدم يف الغ�صيل والكي؛ قا�صر للغ�صيل والكي؛ لوا�صق لتثبيت 
امل�صتعارة؛  الرمو�ض  لتثبيت  لوا�صق  )فيونوري(؛  الغ�صيل  يف  لال�صتخدام  بحري  )ه��الم(  جيالتني  الغ�صيل؛  ن�صا  امل�صتعار؛  ال�صعر 
م�صتح�صرات لإنعا�ض رائحة الفم؛ مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات؛ م�صتح�صرات اإزالة الدهان؛ كرميات لالأحذية؛ �صبغة �صوداء 
زينة؛ عطور ومنكهات  اأ�صنان؛ م�صتح�صرات جتميل ومواد  تلميع؛ �صابون ومنظفات؛ منظفات  اأحذية(؛ م�صتح�صر  لالأحذية )ملمع 
غذائية )زيوت عطرية(؛ بخور وروائح ذكية؛ ورق �صنفرة )ورق �صحج(؛ قما�ض �صنفرة؛ رمل �صنفرة؛ حجر اخلفاف ال�صناعي؛ ورق 

�صقل؛ اأظافر م�صتعارة؛ رمو�ض م�صتعارة. . وامل�صنفة بالفئه )3(

)ا�ض ايه بيه ا�ض اإي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)86814( وبتاريخ: )2018/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  خدمات ابتكار وتطوير وت�صميم برامج احلا�صوب وبرجميات احلا�صوب وخ�صو�صًا للوظائف التجارية وتت�صمن املعاجلة 
واملخ�ص�ض  الفعلي  للوقت  ال�صرتاتيجي  للعمل  القرار  واتخاذ  الأعمال  بيانات  ولتحليل  الأعمال  لتعامالت  بعد  عن  و/اأو  املوقع  يف 
للت�صغيل بوا�صطة  اأي�صا  اأعاله  ما ذكر  العمالء؛ جميع  العمالء ولإدارة عالقات  لبيانات  الت�صويقية  ولدعم وبيع وخدمة والتجارة 
منوذج احلو�صبة التي تعتمد على م�صادر حا�صوبية من الإنرتنت؛ خدمات توفري برجميات احلا�صوب كخدمة و/اأو بوا�صطة احلو�صبة 
التي تعتمد على م�صادر من الإنرتنت وتت�صمن الربجميات ملعاجلة تعامالت الأعمال يف املوقع و/اأو عن بعد ولتحليل بيانات الأعمال 
من اأجل اتخاذ القرار للعمل ال�صرتاتيجي للوقت الفعلي واملخ�ص�ض ولدعم ومبيعات وخدمة والتجارة الت�صويقية وبيانات العمالء 
ولإدارة عالقات العمالء؛ خدمات التطبيق وال�صيانة والتاأجري وال�صتعانة مب�صادر خارجية والعناية بربامج وبرجميات احلا�صوب؛ 
خدمات حتديث و�صيانة برامج احلا�صوب وبرجميات احلا�صوب وخ�صو�صًا الربامج املتعلقة بالتطوير والبتكار والربجمة والتنفيذ 
والتاأجري والتحديث  والت�صغيل واملعاجلة والتعديل والبيع وال�صيانة  والتوظيف والإنتاج والن�صر والتوزيع والتطبيق وال�صتخدام 
لربامج  والتطبيق  وال�صتخدام  والتطوير  البتكار  بخ�صو�ض  الفنية  ال�صت�صارات  خدمات  خارجية؛  مب�صادر  ال�صتعانة  والت�صميم 
مع   )42( بالفئه  وامل�صنفة   . ال�صت�صافة.  خدمات  احلا�صوب؛  وبرجميات  برامج  جمال  يف  البحوث  خدمات  احلا�صوب؛  وبرجميات 

املطالبة بحق ال�صبقية: رقم ال�صبقية:  017911508 تاريخ ال�صبقية:  2018/6/1 م بلد ال�صبقية:  الحتاد الأوربي 
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)ايه9.كوم، انك(

وقد مت قبول الطلب برقم)86616( وبتاريخ: )2018/8/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
املنزلية  املراقبة  اأنظمة  مع  ل�صتخدامها  احلا�صوب  برامج  من�صات  ت�صم  التي   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات  على:  العالمة 
املراقبة  اأنظمة  مع  لال�صتخدام  حا�صوب  برامج  ت�صم  التي   )SaaS( كخدمة  الربامج  خدمات  الآيل،  والت�صغيل  والتحكم  والبيئية 
املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل الآيل، تطبيقات مزود اخلدمة التي ت�صم برامج واجهة برجمة التطبيقات )API( لأنظمة 
املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل الآيل، خدمات املن�صات كخدمة )PaaS( التي ت�صم برامج حا�صوب ل�صتخدامها يف 
تو�صيل ومراقبة الأجهزة الإلكرتونية لل�صبكة املعلوماتية لالأ�صياء )IOT(، خدمات الربامج كخدمة )SaaS( التي ت�صم برامج 
كخدمة  املن�صات  خدمات  بال�صبكة،  املت�صلة  ال�صتهالكية  اللكرتونية  الجهزة  وادارة  ومراقبة  ودمج  وت�صغيل  لتو�صيل  حا�صوب 
 ،)IOT( لالأ�صياء املعلوماتية  لل�صبكة  الإلكرتونية  الأجهزة  برامج حا�صوب لال�صتخدام يف تو�صيل ومراقبة  التي ت�صم   )PaaS(
اللكرتونية  الجهزة  وادارة  ومراقبة  ودم��ج  وت�صغيل  لتو�صيل  حا�صوب  برامج  ت�صم  التي   )SaaS( كخدمة  الربامج  خدمات 
ال�صتهالكية املت�صلة بال�صبكة،خدمات تطبيقات مزود اخلدمة )ASP(والتي ت�صم برامج ملراقبة ودمج وت�صغيل وتو�صيل وادارة 
اجهزة املعلومات التي تعمل بالتحكم ال�صوتي وبالتحديد الجهزة اللكرتونية ال�صتهالكية الذكية املت�صلة �صحابيا والتي ممكن 
على  بالتعرف  للم�صتخدمني  ت�صمح  التي  الربامج  تطبيقات  ال�صرقات،  ومكافحة  المنية  الربامج  تطبيقات  �صوتيا،  بها  التحكم 
الكرتوين  موقع  توفري  بالتحديد  احلا�صوب  خدمات  ال�صوتية،  لالوامر  الربامج  تطبيقات  الباب،  على  معهم  والتوا�صل  ال�صخا�ض 
ي�صم تقنية ل�صتخدامها يف اأنظمة املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل الآيل، خدمات احلا�صوب بالتحديد توفري بوابة 
الكرتونية ت�صم تقنية متكن امل�صتخدمني من التفاعل عن بعد مع اأنظمة املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل الآيل، توفري 
على اخلط مبا�صرة )النرتنت( برامج قابلة للتنزيل لت�صجيل واظهار وتخزين وم�صاركة وحتليل ال�صوت والفيديو على النرتنت، 
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توفري ال�صتخدام املوؤقت على اخلط مبا�صرة )النرتنت( لربامج غري قابلة للتنزيل لدارة ونقل البيانات، ت�صميم وتطوير اأجزاء 
احلا�صوب الت�صغيلية وبرامج احلا�صوب، ا�صت�صافة موقع الكرتوين لتخزين البيانات الكرتونيا، مراقبة اأنظمة احلا�صوب عن طريق 
الت�صال عن بعد، مراقبة اأنظمة الكامريا بوا�صطة الت�صال عن بعد، تركيب و�صيانة وا�صالح برامج احلا�صوب، خدمات التخزين 
والت�صجيل ال�صحابي، التخزين اللكرتوين للو�صائط اللكرتونية وبالتحديد ال�صور والن�صو�ض وال�صوت وبيانات الفيديو، توفري على 
اخلط مبا�صرة تطبيق قائم على النرتنت وغري قابل للتنزيل لتمكني امل�صتخدمني من م�صاركة الفيديو، توفري بيئة �صبكية على اخلط 
مبا�صرة ت�صم تقنية متكن امل�صتخدمني من م�صاركة البيانات، توفري ال�صتخدام املوؤقت برامج على اخلط مبا�صرة وغري قابلة للتنزيل 
لت�صجيل واظهار وتخزين وم�صاركة وحتليل البيانات، خدمات دعم تقنية املعلومات، توفري الدعم الفني، خدمات الن�صح وال�صت�صارات 

املتعلقة باخلدمات �صابقة الذكر . وامل�صنفة بالفئه )42(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ( (

التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/8/11م(.  وبتاريخ:  برقم)85884(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وال�صردين  والتونة  املجمدة  واللحوم  املجمد  الدجاج  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
 ، البطاط�ض  من  امل�صنع  وال�صب�ض  البطاط�ض  رقائق   ، وال�صيد  الدواجن  وحلوم  والأ�صماك  واللحوم 

واللنب  التمور  الأجبان،   ، اللحم  خال�صات   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  وخ�صروات  فواكه   ، البطاط  �صب�ض   ، اخلفيفة  الغذية 
ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعده لالأكل ،الأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون ، ق�صطة، زبدة، احلليب، 
الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ، �صوربة خ�صار و�صربة 
مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، �صلطات خ�صار، فواكه مثلجة 

، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض ،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.  .. وامل�صنفة بالفئه )29( 

)مان�ص�صرت يونايتد فوتبول كلوب ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)87147( وبتاريخ: )2018/10/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
ال�صلع واخلدمات؛  العالمة على: الإعالن عرب الإنرتنت؛ توفري م�صاحة لالإعالن؛ توفري م�صاحة على مواقع الإنرتنت لالإعالن عن 
الرتويجية  لالأغرا�ض  اخلا�صة  ال�صحوبات  تنظيم  والإعالنية؛  التجارية  لالأغرا�ض  والأح��داث  املعار�ض  وتنفيذ  ترتيب  تنظيم، 
والإعالنية؛ ت�صغيل والإ�صراف على خمططات الع�صوية؛ اأن�صطة ترويجية متعلقة مبخططات مكافئات الولء؛ خمططات املكافئات 
التحفيزية وبرامج امل�صرتي املتكرر؛ تنظيم، وت�صغيل والإ�صراف على خمططات احلوافز والولء وبرامج امل�صرتي املتكرر؛ معاجلة 
عرب  بالتجزئة  البيع  وخدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات  القدم؛  كرة  لعبي  اأعمال  اإدارة  الأعمال؛  عن  معلومات  توفري  البيانات؛ 

الإنرتنت؛ خدمات املعلومات، وخدمات ا�صت�صارية واإر�صادية متعلقة بكل ما �صبق ذكره.  .. وامل�صنفة بالفئه )35(

�صفحة 2 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )86616(
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)اأمازون تكنولوجيز، اإنك(

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/18م(.  وبتاريخ:  برقم)87776(  الطلب  قبول  مت  وقد 

)التالعب(  ودمج  وتنظيم  وحفظ  لبث  للنقل  والقابلة  باليد  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  منتجات  على:  العالمة  وتو�صع 

ل�صلكية  و�صبكات  عاملية  حا�صوب  �صبكات  عرب  املت�صمنة  والبيانات  والفيديو  وال�صوت  وال�صور  الن�صو�ض  ومراجعة  وت�صجيل 

متعددة  اللكرتونية  الجهزة  لذلك،  وامليكانيكية  الإلكرتونية  والتجهيزات  والقطع  الإلكرتونية  الت�صالت  و�صبكات 

ال�صتعمالت لبث وحفظ وعر�ض وتنزيل املعلومات املتعلقة بعمليات ال�صراء املحتملة عرب �صبكات حا�صوب عاملية، امل�صاعدات 

الباركود  ما�صحات  الباركود،  الت�صفري(  والبطاقات، قارئات )رمز  املفاتيح اللكرتونية  �صال�صل   ،)PDA( ال�صخ�صية الرقمية 

باليد  املحمولة  اللكرتونية  باليد، حمالت وحافظات وحقائب خم�ص�صة حلمل الجهزة  ما�صحات حممولة  الت�صفري(،  )رمز 

والقابلة للنقل، اأغطية واقية لالجهزة اللكرتونية املحمولة باليد والقابلة للنقل، البطاريات و�صواحن البطاريات لال�صتعمال 

كم�صادر طاقة خارجية لالجهزة اللكرتونية املحمولة باليد،بطاريات قابلة لعادة لل�صحن متكاملة مع غطاء وقاية اأو علبة 

باليد،  املحمولة  باليد،حمطات �صحن لالجهزة اللكرتونية  املحمولة  مع مو�صل كهربائي لال�صتعمال مع الجهزة اللكرتونية 

والبيانات  والفيديو  وال�صوت  وال�صور  الن�صو�ض  ومراجعة  وت�صجيل  )التالعب(  ودمج  وتنظيم  وحفظ  لبث  احلا�صوب  برامج 



املحتوى  لدعم  احلا�صوب  برامج  الإلكرتونية،  الت�صالت  و�صبكات  ل�صلكية  و�صبكات  عاملية  حا�صوب  �صبكات  عرب  املت�صمنة 

القابلة  اللكرتونية  امل�صتهلك  اأجهزة  من  اأو غريها  اليها عرب حا�صوب  والو�صول  تنزيلها  ليتم  البيانات  من  والن�صو�ض وغريها 

للنقل مبا فيها الجهزة متعددة الو�صائط، برامج احلا�صوب امل�صتخدمة للتعرف على ال�صوت، برامج احلا�صوب لتحويل املحادثة 

اىل ن�صو�ض، برامج احلا�صوب لتحويل الن�صو�ض اىل حمادثة، برامج احلا�صوب امل�صتخدمة للتعامل مع الوامر ال�صوتية وان�صاء 

ردود �صوتية على الوامر ال�صوتية، برامج احلا�صوب امل�صتخدمة لالمالء، برامج احلا�صوب لدعم الت�صالت مبا فيها تنظيم 

املواعيد واملذكرات واملنا�صبات على رزنامة الكرتونية، من�صورات الكرتونية مبا فيها من�صورات الكرتونية قابلة للتنزيل والتي 

تكون على �صكل كتب وجمالت ودوريات يف جمالت اخليال والواقع والرتفيه التلفزيوين، الكتب ال�صمعية يف جمالت اخليال 

والواقع والرتفيه التلفزيوين، الربامج ال�صينمائية والتلفزيونية امل�صجلة على اأقرا�ض واأ�صرطة وغريها من ال�صكال الكرتونية، 

معدات التوزيع اللكرتوين واملعدات اللكرتونية لال�صتخدام يف عمل برامج التلفزيون، اجهزة الكرتونية قابلة للنقل ل�صتقبال 

ملفات  اللكرتونية،  الكتب  ال�صمعية،  الكتب  ل�صلكية،  انرتنت  ب�صبكة  الت�صال  عرب  وال�صوت  وال�صور  الن�صو�ض  وقراءة  وبث 

MP3 قابلة للتنزيل وت�صجيالت MP3 وملفات MP4 وت�صجيالت MP4 وملفات �صمعية رقمية وملفات متعددة الو�صائط 

وجرائد  وجمالت  فوتوغرافية  و�صور  �صور  ت�صم  الكرتونية  من�صورات  �صمعية،  وكتب  مو�صيقى  ت�صم  التي  ال�صوتية  واملدونات 

)�صحف( ودوريات ون�صرات اخبارية وجمالت واملتعلقة جميعها بالرتفيه التلفزيوين، كامريات فيديو، م�صغالت اأقرا�ض فيديو 

رقمية، م�صجالت اأقرا�ض فيديو رقمية، وحدات التحكم عن بعد مل�صجالت وم�صغالت اقرا�ض الفيديو الرقمية، وحدات التحكم 

م�صجالت  رقمية،  �صمعية  م�صغالت  الت�صجيل،  لجهزة  بعد  عن  التحكم  وحدات  الفيديو،  اقرا�ض  وم�صغالت  مل�صجالت  بعد  عن 

وبث  لت�صجيل  للنقل  قابلة  معدات  املو�صيقى،  انتاج  واعادة  وبث  لت�صجيل  للنقل  قابلة  معدات  رقمية،  فيديو  م�صغالت  �صمعية، 

واعادة انتاج الفيديوهات، معدات اخرى لت�صجيل وبث واعادة انتاج الفيديوهات، �صا�صات مراقبة للمعدات والدوات، اجهزة 

ار�صال وا�صتقبال التلفزيون والراديو، وحدات التحكم باللعاب، اللت واملعدات ال�صينماتوغرافية، اأجهزة ا�صتقبال، اأجهزة 

ار�صال وا�صتقبال التلفزيون، وحدات التحكم اللكرتونية، وحدات التحكم اللكرتونية لنقل ردود الفعل احل�صية وبالتحديد 

تتاأثر  التي  التفاعلية  الفيديو  بالعاب  اخلا�صة  بعد  عن  التحكم  وحدات  امل�صتخدم،  بها  يح�ض  التي  والرجتاجات  ال�صوات 

�صماعات  الأبوين،  قبل  من  للتحكم  حا�صوب  برامج  التفاعلية،  الفيديو  بالعاب  اخلا�صة  بعد  عن  التحكم  وحدات  باحلركة، 

الراأ�ض )ذات ال�صماعتني( و�صماعات الأذن، وحدات التحكم عن بعد لالجهزة اللكرتونية املحمولة والقابلة للنقل واحلوا�صيب، 

برامج حا�صوب ل�صتخدامها فيما يتعلق باملن�صورات اللكرتونية على �صكل ترفيه تلفزيوين، اأدوات برامج احلا�صوب على دليل 

ا�صتك�صاف قنوات التلفاز الرتفيهية، برامج حا�صوب للن�صر اللكرتوين وعلى احلا�صوب، اعمال �صمعية قابلة للتنزيل، الأعمال 

والدلئل  الإخبارية  والن�صرات  والدوريات  )ال�صحف(  واجلرائد  واملجالت  الكتب  املت�صمنة  ب�صرية  ال�صمع  والأعمال  املرئية 

الإر�صادية والختبارات والفحو�ض والن�صرات الدورية والكتيبات الإر�صادية والرتفيه التلفزيوين حول جمموعة من املوا�صيع، 

�صفحة 2 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87776(
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النقالة  لالجهزة  املخ�ص�صة  واحلافظات  والعلب  امللحقات  �صابقًا،  املذكورة  الب�صائع  جلميع  وجتهيزات  غيار  وقطع  اأج��زاء 

واملحمولة باليد وبالتحديد احلوا�صيب املحمولة واأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية ال�صغرية واحلوا�صيب اللوحية والهواتف النقالة 

واملحمولة واأجهزة امل�صاعدة الرقمية ال�صخ�صية )PDA( والهواتف الذكية، الغطية الواقية لالجهزة النقالة واملحمولة 

باليد وبالتحديد احلوا�صيب املحمولة واأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية ال�صغرية واحلوا�صيب اللوحية والهواتف النقالة واملحمولة 

احلوا�صيب  وبالتحديد  اللكرتوين  للتوزيع  الجهزة  الذكية،  والهواتف   )PDA( ال�صخ�صية  الرقمية  امل�صاعدة  واأجهزة 

املحمولة واأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية ال�صغرية واحلوا�صيب اللوحية والهواتف النقالة واملحمولة واأجهزة امل�صاعدة الرقمية 

ال�صخ�صية )PDA( والهواتف الذكية. .. وامل�صنفة بالفئه )9( 

)مروان ثابت علي القر�صي(

وقد مت قبول الطلب برقم)87587( وبتاريخ: )2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اأخرى، املطبوعات والختام والغلفة  املواد وغري واردة يف فئات  الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه  العالمة على: 
والل�صق  والقراطا�صية  والق��الم  ال��ورق  من  امل�صنوعة  واملنتجات  وال��ورق  الورقية  واملناديل  البال�صتيكية  والكيا�ض  الكرتونية 
الكرتونية ، مواد جتليد الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�صي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة(، مواد 
التغليف البال�صتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب، �صحون ورقية من الورق ، اكيا�ض ورقية ، اكواب 

م�صنوعة من الورق ،حفا�صات الأطفال امل�صنوعة من الورق وال�صليوز، اأكيا�ض املهمالت.  .. وامل�صنفة بالفئه )16( 

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ((

وقد مت قبول الطلب برقم)85885( وبتاريخ: )2018/8/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الدجاج املجمد واللحوم املجمدة والتونة وال�صردين واللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، رقائق البطاط�ض 
وال�صب�ض امل�صنع من البطاط�ض ، الغذية اخلفيفة ، �صب�ض البطاط ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، خال�صات اللحم ، 
الأجبان، التمور واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعده لالأكل ،الأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون ، 
ق�صطة، زبدة، احلليب، الزبادي، املربى ، زيوت الطبخ، معجون طماطم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( 
، �صوربة خ�صار و�صربة مرق و�صربة فواكه ، مك�صرات معلبة، فواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، فول ال�صوداين، زيت ال�صم�صم، �صلطات 
خ�صار، فواكه مثلجة ، �صلطات فواكه، فواكه معلبه، حم�ض ،�صمن نباتي، فول �صوداين، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكه، زبيب.  .. 

وامل�صنفة بالفئه )29( 

�صفحة 3 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87776(
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)فودافون جروب بي ال �صي(

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/31م(.  وبتاريخ:  برقم)87199(  الطلب  قبول  مت  وقد 

الأقمار  وعرب  الهاتف  عرب  الت�صالت  وخدمات  والثابتة  املتحركة  الت�صالت   ، الت�صالت  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع 

النداء  واأجهزة  الال�صلكي  والفاك�ض  واخللوي  الال�صلكي  الهاتف  عرب  والت�صال  اخللوية  الهواتف  عرب  والت�صالت  ال�صناعية 

الال�صلكية ، خدمات نقل ال�صوت ، خدمات الر�صائل ال�صوتية والربيد ال�صوتي ، خدمات الربيد اللكرتوين للبيانات وال�صوت 

 ، الت�صالت  مرافق  تاأجري   ، الال�صلكي  والفاك�ض  الال�صلكي  والهاتف  والراديو  الت�صالت  اأجهزة  وتاأجري  وا�صتئجار  اإكراء   ،

ا�صتئجار دوائر الهواتف ، ات�صال البيانات عرب الراديو وعرب الت�صالت وعرب الأقمار ال�صناعية ، الإر�صال وال�صتقبال عرب 

الراديو ، خدمات الت�صال عرب الأقمار ال�صناعية و/اأو التلفزيون و/اأو الراديو ، اإر�صال وا�صتقبال خدمات الت�صال ال�صوتي ، 

ال�صوت عرب خدمات بروتوكول النرتنت ، خدمات و�صائل الت�صالت عرب �صبكة كمبيوتر عاملية اأو النرتنت ، جتميع واإر�صال 

الر�صائل عرب الهواتف والهواتف املتحركة ، تو�صيل وا�صتقبال ال�صوت والبيانات وال�صور ، خدمات الرد على الهاتف لالآخرين 

، خدمات الرد الآيل على الهاتف ، خدمات الرتقيم ال�صخ�صي ، اإعارة اأجهزة الت�صالت البديلة يف حالة الأعطال اأو الفقدان 
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اأو ال�صرقة ، توفري خدمات النرتنت حتديدًا خدمات الو�صول لالنرتنت ، خدمات مزودي خدمة النرتنت ، ات�صالت املعلومات 

)مبا يف ذلك �صفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر واأٍي من البيانات الأخرى ، خدمات الربيد اللكرتوين ، توفري خدمات وا�صعة 

 ، البوابات  خدمات   ، الرقمية  ال�صبكات  عرب  الت�صالت  خدمات   ، الال�صلكية  الهواتف   ، الال�صلكي  الت�صال  خدمات   ، النطاق 

توفري خدمات الدلئل الهاتفية ، توفري خدمات الت�صالت التي اأ�صا�صها املوقع لأجهزة الت�صالت ، توفري خدمات بروتوكول 

اأجهزة  ُتعّرف  اأو  ب�  تتعلق  التي  املعلومات  توفري   ، اآمنة  ات�صال  قناة  ت�صتخدم  التي  اخلدمات  تلك  ذلك  يف  مبا  ل�صلكي  تطبيق 

، نقل البيانات بوا�صطة  واأدوات الهاتف والت�صالت ، خدمات توجيه وتو�صيل الت�صالت عن بعد ، خدمات تبادل البيانات 

الت�صالت ، تدفق البيانات ، تدفق حمتوى الو�صائط الرقمي مبا يف ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات 

واملو�صيقى والن�صو�ض والبيانات وال�صور والر�صومات البيانية ونغمات الرنني عرب النرتنت اأو �صبكة ات�صالت ، تو�صيل حمتوى 

الو�صائط الرقمية مبا يف ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�صيقى والن�صو�ض والبيانات وال�صور 

والر�صومات البيانية ونغمات الرنني عرب النرتنت اأو �صبكة ات�صالت ، خدمات نقل البيانات ، خدمات البث ، خدمات بث البيانات 

اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون ، نقل حمتوى ال�صوت والفيديو الرقمي متعددة الو�صائط بوا�صطة الت�صالت ، النقل  ، بث 

اللكرتوين مللفات ال�صوت والفيديو عرب �صبكات كمبيوتر وغريها من �صبكات الت�صالت اللكرتونية ، نقل الأخبار ومعلومات 

عن اأخبار اليوم ، تو�صيل املو�صيقى الرقمية بوا�صطة الت�صالت ، توفري و�صول ملواقع ال�صبكات الجتماعية ، خدمات الن�صو�ض 

خدمات   ، التفاعلية  املرئية  الن�صو�ض  وخدمات  بالفيديو  الت�صال  وخدمات  التلك�ض  وخدمات  الن�صي  البث  وخدمات  املرئية 

اإر�صال الر�صائل حتديدًا اإر�صال وا�صتقبال واإعادة اإر�صال الر�صائل يف �صيغة ن�صو�ض اأو �صوت اأو ر�صوم بيانية اأو فيديو اأو تركيبة 

عقد  خدمات   ، البيانات  �صبكات  خدمات  توفري   ، ال�صوتي  الربيد  خدمات   ، املوحدة  الر�صائل  اإر�صال  خدمات   ، ال�صيغ  هذه  من 

املوؤمترات املرئية ، خدمات الهواتف املرئية ، توفري تو�صيالت الت�صالت بالنرتنت اأو قواعد البيانات ، نقل الر�صائل والبيانات 

وال�صور عرب الكمبيوتر ، خدمات الت�صال بالكمبيوتر ، توفري واإدارة املوؤمترات اللكرتونية ، توفري وا�صتئجار وقت الو�صول اإىل 

قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات ن�صرات الكمبيوتر و�صبكات الكمبيوتر و�صبكات الت�صال التفاعلية بالكمبيوتر واملن�صورات 

اللكرتونية يف جمالت خمتلفة والرتويج وكتالوجات اخلدمة ومعلومات والبحاث املحو�صبة واملواد املرجعية ، توفري و�صول 

للمحتوى التعليمي ومواقع الويب والبوابات ، خدمات الت�صال للتحكم عن بعد بالأجهزة اللكرتونية ، �صبكات الت�صال لأنظمة 

طرفيات  عرب  وامل�صتندات  للبيانات  اللكرتوين  النقل   ، الطوارئ  ومكاملات  ر�صائل  لتو�صيل  الت�صال  خدمات   ، الذكية  القيا�ض 

اأنظمة الت�صالت واأنظمة الت�صال بالبيانات  اإر�صال الإ�صارات للتجارة اللكرتونية عرب   ، الكمبيوتر والأجهزة اللكرتونية 

، توفري و�صول ل�صبكات الت�صال اللكرتونية وقواعد البيانات اللكرتونية ، توفري مرافق الت�صال لتبادل البيانات الرقمية 

، الت�صال بالبيانات بوا�صطة الت�صالت ، نقل البيانات مبا يف ذلك بوا�صطة الأجهزة ال�صمعية الب�صرية ، نقل اإ�صارات ال�صوت 

�صفحة 2 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87199(



وال�صورة والفيديو والبيانات ، توفري و�صول لقواعد البيانات ، خدمات ترابط بنك البيانات ، خدمات تبادل البيانات اللكرتونية 

، خدمات بيانات الربيد اللكرتوين ، خدمات بث وات�صال البيانات ، توفري امل�صتخدمني الآخرين بو�صول اإىل البنية التحتية 

لالت�صالت ، توفري معلومات متعلقة بالت�صالت وتوفري تو�صيالت ات�صالت الكرتونية ، خدمات بوابات الت�صالت ، خدمات 

الت�صالت التفاعلية ، خدمات �صبكات الت�صالت ، خدمات ا�صت�صارات الت�صالت ، خدمات الت�صالت لركاب الطائرات ، توفري 

و�صول اإىل خدمات الدفع اللكرتوين مبا يف ذلك خدمات حتويل الأموال الكرتونيًا وت�صهيالت املعامالت عرب ال�صبكة ، توفري 

تو�صيالت و�صبكات الت�صالت لال�صتخدام مع اإنرتنت الأ�صياء )IoT( ، توفري و�صول ملن�صات التجارة اللكرتونية على الإنرتنت   

. . وامل�صنفة بالفئه )38( 

)�صركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87712( وبتاريخ: )2018/6/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: التبغ اخلام اأو امل�صنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك ال�صجائر، ال�صيجار، ال�صيجاريللو )ال�صيجار الطويل الرفيع(، 
التبغ الذي ي�صتخدم للف ال�صجائر، غليون التبغ، تبغ م�صغ، ال�صجائر التي حتتوي على بدائل التبغ )لي�صت لغايات طبية(؛ التبغ 
املنّك�ه؛ املع�ّص�ل؛ تبغ ال�صعوط )ال�صّم�ة(؛ ال�صجائر الإلكرتونية؛ الأرجيلة الإلكرتونية؛ راأ�ض الأرجيلة الإلكرتونية؛ الولعات؛ 
اأدوات املدخنني مبا يف ذلك ورق ما�ض لغاليني التبغ، ُعلب ال�صجائر، قطاعات ال�صيجار، مبا�صم ال�صيجار، اأوعية غاز لولعات 
اآلت حتمل يف اجليب للف  اأطراف �صجائر،  ال�صيجار، فالتر لل�صجائر، مبا�صم ال�صجائر، فوهات ملبا�صم ال�صجائر، ورق �صجائر، 
تبغ،  اأكيا�ض  التبغ،  منا�صب غاليني  التبغ،  اأدوات تنظيف غاليني  التبغ،  النار )ال�صوان(، �صناديق لرتطيب  ال�صجائر، حجارة 
علب ال�صعوط )ال�صّم�ة(، مبا�صق ملدخني التبغ، اأطراف من الكهرمان الأ�صفر ملبا�صم ال�صيجار وال�صجائر، اأوعية تبغ، فوهات من 
الكهرمان الأ�صفر ملبا�صم ال�صيجار وال�صجائر، مناف�ض �صجائر، اأنبوبات لل�صجائر؛ اأع�صاب للتدخني؛ اأعواد ثقاب؛ علب كربيت؛ 
التبغ  من  منك�ّ�هة  خلطات  عالجية؛  اأو  طبية  غري  لغايات  للتدخني،  مواد  املع�صل؛  تبغ  الأرجيلة؛  تبغ  الثقاب؛  اأعواد  حامالت 
�صائل  اإلكرتونية؛  الأرجيلة؛ غاليني تدخني  ت�صتخدم يف  نكهات  ذات  ذّوابة  وم�صاحيق  �صوائل  الأرجيلة؛  ت�صتخدم يف  واملع�صل 
لالأرجيلة الإلكرتونية )�صائل اإلكرتوين( يتاألف من نكهات �صائلة ت�صتخدم مللء الأراجيل الإلكرتونية اأو خرطو�صات الأرجيلة 
الإلكرتونية؛ اأرجيلة )�صي�صة(؛ لوازم الأرجيلة اأو قطعها )مبا يف ذلك �صحون و روؤو�ض الأرجيلة وخراطيم الأرجيلة، قواعد 
اأكيا�ض .. وامل�صنفة  اأنبوب الأرجيلة،  املبا�صم، مب�صم خرطوم الأرجيلة،  الأرجيلة وروؤو�ض مبا�صم الأرجيلة والفالتر وفوهات 

بالفئه )34(

�صفحة 3 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87199(
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)اأمازون تكنولوجيز، اإنك(

 

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/18م(.  وبتاريخ:  برقم)87777(  الطلب  قبول  مت  وقد 

ال�صمعية  وامللفات  املتدفقة  للملفات  اللكرتوين  الإر�صال  وحتديدًا  الت�صالت  خدمات  الت�صالت،  على:  العالمة  وتو�صع 

والفيديوية القابلة للتنزيل عن طريق احلا�صوب و�صبكات التوا�صل الأخرى والبث اللكرتوين للمعلومات و�صبكات الت�صالت 

الال�صلكية للبيانات، معلومات الولوج والتحكم يف اإدارة البيانات لالإي�صال الال�صلكي ملحتوى حوا�صيب حممولة باليد وحوا�صيب 

الر�صائل  لإر�صال  )النرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على  اللكرتونية  الن�صرات  لوحات  وتوفري  حممولة  اإلكرتونية  واأجهزة  حممولة 

بني امل�صتخدمني فيما يتعّلق مبعلومات املنتجات للم�صتهلكني وخدمات البث عرب النرتنت وحتديدًا الإر�صال اللكرتوين للملفات 

التوا�صل  للتنزيل عن طريق احلا�صوب و�صبكات  القابلة  الو�صائط  ال�صمعية والفيديوية واملحتويات متعددة  املتدفقة وامللفات 

الأخرى والبث ال�صوتي للكلمات املحكية واملو�صيقى واحلفالت وبرامج الإذاعة وخدمات حزمات الت�صال الال�صلكية وخدمات 

الن�صو�ض والأرقام الرقمية والر�صائل الال�صلكية والتوا�صل عن طريق قارئات الكتب اللكرتونية الال�صلكيةوتوفري الولوج اإىل 

املتحركة  وال�صور  والكتب والأفالم  املو�صيقى  يتعلق يف  وامل�صرتكني مبا  امل�صتخدمني  ر�صائل بني  بيانات تفاعلية لإر�صال  قاعدة 

وبرامج التلفزيون والألعاب والدمى وال�صلع الريا�صية واللكرتونيات وعرو�ض الو�صائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو 

الرقمية والأدوات والب�صائع املنزلية ال�صتهالكية الأخرى ومعلومات عر�ض و�صراء املنتج على النرتنت والإر�صال اللكرتوين 

التخزين  لإر�صال  التوا�صل  وخدمات  والرتفيهية  التعليمية  الرقمية  الو�صائط  واإر�صال  ال�صمعي  والبث  والبيانات  للمعلومات 
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ال�صمعية  وامللفات  وال�صور  الن�ض  ونقل  ومطابقة  وتن�صيق  وعر�ض  وم�صاركة  وبث  وتدفق  وتنزيل  وا�صتالم  والولوج  املوؤقت 

والفيديو والبيانات عرب �صبكات الت�صالت و�صبكات الت�صالت الال�صلكية والنرتنت وتوفري منتديات انرتنت وغرف املحادثة 

على اخلط مبا�صرة )النرتنت( واملجتمعات على اخلط مبا�صرة )النرتنت( لإر�صال الر�صائل بني م�صتخدمي احلا�صوب وتوفري 

الولوج اإىل اأدلة الكرتونية وقواعد بيانات ومواقع املنا�صبات احلالية واملدونات واملواد املرجعية على اخلط مبا�صرة )النرتنت( 

وتوفري الولوج اإىل اأجهزة امل�صاعدة اأو الأجهزة اللكرتونية يف طبيعة توفري خدمات توا�صل الت�صالت لنقل ال�صور والر�صائل 

وامللفات ال�صمعية والب�صرية وذات املحتوى ال�صمع ب�صرية واأعمال الو�صائط املتعددة بني القراء اللكرتونيني والهواتف النقالة 

والهواتف الذكية والأجهزة اللكرتونية املحمولة والأجهزة الرقمية املحمولة والأجهزة اللوحية اأو احلوا�صيب وتدفق امللفات 

املحادثة  غرف  وتوفري  الخرى  الت�صال  �صبكات  او  احلوا�صيب  او  النرتنت  عرب  ب�صرية  ال�صمع  واملواد  والب�صرية  ال�صمعية 

والفيديو  ال�صور  لإر�صال  )النرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على  واملجتمعات  النرتنت  ومنتديات  )النرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على 

والن�صو�ض والبيانات والأعمال اللكرتونية الخرى وار�صال املدونات ال�صوتية واإر�صال البث عرب النرتنت وتوفري �صبكة على 

اخلط مبا�صرة )النرتنت( ومتكني امل�صتخدمني للولوج وم�صاركة املحتويات والن�صو�ض والأعمال الب�صرية والأعمال ال�صمعية 

ال�صبكات  خدمات  وتوفري  اللكرتونية  والأعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  الأدبية  والأعمال  ب�صرية  ال�صمع  والأعمال 

على اخلط مبا�صرة )النرتنت( التي متكن امل�صتخدمني من م�صاركة املحتوى وال�صور والفيديو والن�صو�ض والبيانات والأعمال 

اللكرتونية الأخرى، توفري مواقع الكرتونية تعطي م�صتخدمي احلوا�صيب الإمكانية لإر�صال وتخزين موؤقت وا�صتقبال وتنزيل 

وتدفق وبث وعر�ض وتن�صيق ونقل وم�صاركة حمتويات ون�صو�ض واأعمال ب�صرية واأعمال �صمعية واأعمال ال�صمع ب�صرية واأعمال 

اأدبية وبيانات وملفات ووثائق واأعمال الكرتونية، توفري البوابات الرتفيهية على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت( يف جمال الأفالم 

والتلفزيون والأعمال ال�صمع ب�صرية واملو�صيقى والأعمال امل�صموعة والكتب وامل�صرح والأعمال الأدبية والأحداث الريا�صية 

واأن�صطة الإ�صتجمام والأن�صطة لتغطية اأوقات الفراغ، املباريات، الفنون والرق�ض وامل�صرحيات الغنائية واملعار�ض والتعليمات 

بالألعاب  واللعب  والألعاب  املرئية  والأعمال  وامل�صابقات  )الكوميديا(  الهزلية  وامل�صرحيات  والراديو  والأندية  الريا�صية 

اجلارية  والأحداث  املتحركة  والر�صوم  والن�صر  )املو�صيقية(  واحلفالت  الثقافية  والأحداث  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات 

وعرو�ض الأزياء وعرو�ض الو�صائط املتعددة، خدمات الت�صالت وبالتحديد توفري لوحات الن�صرات اللكرتونية على اخلط 

مبا�صرة )الإنرتنت( لإر�صال الر�صائل بني م�صتخدمي احلا�صوب فيما يتعّلق بالرتفيه، توفري غرف الدرد�صة التفاعلية على اخلط 

مبا�صرة )الإنرتنت( لإر�صال الر�صائل بني م�صتخدمي احلا�صوب وامل�صرتكني فيما يتعّلق مبجموعة من املوا�صيع املختلفة والر�صال 

توفري  باملدونات،  اللكرتوين  الت�صال  وتوفري  وات�صالت  حا�صوب  �صبكات  خالل  من  واملعلومات  الرتفيه  يف  لالراء  اللكرتوين 

غرف درد�صة على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت( ولوحات الن�صرات اللكرتونية وتوفري املنتديات على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت( 
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لالت�صال يف جمال اللعاب اللكرتونية، توفري ار�صال فيديو ح�صب الطلب لألعاب احلا�صوب، تزويد امل�صتخدمني بزمن و�صول 

الروابط لطراف ثالثة من  و  البيانات  ادارة  و  لت�صخي�ض وحتديد وجمع وتوزيع  ل�صبكات الت�صالت اللكرتونية مع و�صائل 

خادمي احلا�صوب ومعاجلي احلا�صوب وم�صتخدمي احلا�صوب ووكالت النباء وتوفري دليل لرقام الهاتف وعناوين العمل وعناوين 

الربيد اللكرتوين وعناوين ال�صفحة الرئي�صية لل�صبكة وعناوين وارقام هاوتف ال�صخا�ض والماكن واملوؤ�ص�صات وتوفري لوحات 

ن�صرات الكرتونية تفاعلية على اخلط مبا�صرة )الإنرتنت( يف جمال ن�صر الكتب الهزلية و الرتفيه وقطاع الرتفيه والو�صول اىل 

املعلومات و دارة البيانات عن بعد لالإي�صال الال�صلكي للمحتويات اىل احلوا�صيب املحمولة باليد واحلا�صوب املحمول و الجهزة 

اللكرتونية املتنقلة، توفري املعلومات وخدمات الن�صح وامل�صورة املتعلقة بجميع ما ذكر اأنفا.   .. وامل�صنفة بالفئه )38(

)داييو وينيا كو.، ليمتد(

 

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/10م(.  وبتاريخ:  برقم)86950(  الطلب  قبول  مت  وقد 
للنبيذ، ثالجات م�صتح�صرات  العالمة على: ثالجات، ثالجات كيمت�صي، تخزين كهربائي لالأطعمة، تخزين كهربائي  وتو�صع 
الهواء،  مكيفات  التربيد،  مبخرات  الثلج،  �صنع  اآلت  التربيد،  حاويات  الكهربائية،  التربيد  ثالجات  الأرز،  ثالجات  التجميل، 
كهربائية،  املالب�ض،  جمففات  الكهربائية،  املراوح  املنزلية(،  )لالأغرا�ض  كهربائي  بحيز  تربيد  جهاز  كهربائي،  ت�صخني،  جهاز 
الكهربائية،  الرتطيب  اأجهزة  الآلت،  من  اأجزاء  لي�صت  الهواء،  منظف  املنزلية،  لالأغرا�ض  الكهربائية  املالب�ض  جتفيف  اآلت 
جهاز اإزالة الروائح الكريهة من الهواء، مزيالت الرطوبة الكهربائية لالأغرا�ض املنزلية، غ�صالت الهواء الكهربائية لالأغرا�ض 
املنزلية، اأجهزة تنقية الهواء املحمولة، اأجهزة تنقية املياه لالأغرا�ض املنزلية، اأجهزة تاأين املياه، خراطي�ض تر�صيح املنقية 
للمياه لالأغرا�ض املنزلية، طباخات الأرز الكهربائية، الغاليات الكهربائية، النطاقات الكهربائية، اأفران امليكروويف، نطاقات 
�صفاطات  ال�صتخراج،  اأغطية  النطاق،  اأغطية  الكهربائية،  الطهي  اأجهزة  احلثية،  النطاقات  )اأفران(،  املطبخ  نطاقات  الغاز، 
التهوية، جهاز التخل�ض من ف�صالت الطعام لالأغرا�ض املنزلية، كهربائية، قاليات هوائية،اأجهزة الطهي والرتكيبات، ومكيفات 
اأو  الكهربائية  املحركات  من  اأجزاء  لي�صت  لل�صيارات،  والتربيد  التدفئة  واأنظمة  لل�صيارات،  تدفئة  واأجهزة  لل�صيارات،  الهواء 

املحركات امليكانيكية، وجمففات ال�صعر الكهربائية، وبيديه )مرحا�ض �صطف(. . وامل�صنفة بالفئه )11(
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)اأمازون تكنولوجيز، اإنك(

  

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/18م(.  وبتاريخ:  برقم)87773(  الطلب  قبول  مت  وقد 

الب�صائع واخلدمات  العالمة على: خدمات الإعالن والت�صويق والرتويج، خدمات الإعالن والت�صويق وحتديدًا ترويج  وتو�صع 

�صبكات  على  املتوفرة  الأخرى  وامل�صادر  واملواقع  املعلومات  فهار�ض  اإن�صاء   ، املحو�صبة  البيانات  وقاعدة  امللفات  اإدارة  لالآخرين، 

احلا�صوب العاملية و�صبكات الت�صال الإلكرتونية لالآخرين، طلب خدمات ال�صتيفاء، ترويج الب�صائع واخلدمات لالآخرين عن 

طريق توفري معلومات البحث والت�صفح وال�صرتجاع واملواقع وامل�صادر الأخرى املتوفرة على �صبكات احلا�صوب العاملية و�صبكات 

الت�صال الإلكرتونية لالآخرين، توفري معلومات املنتج لأغرا�ض امل�صاعدة يف اإختيار الب�صائع ال�صتهالكية العامة لتلبية اإحتياجات 

العقاقري  ومتاجر  واملح�صر  الطازج  والطعام  البقالة  مبا�صرة يف جمال  بالتجزئة على اخلط  البيع  متاجر  امل�صتهلكني، خدمات 

باإ�صتيفاء  املتعلقة  البيانات  وتقدمي  التحليل  وال�صحنات،  الطلبات  ات�صالت  واإدارة  واملخزون  املبيعات  تتبع  العامة،  والب�صائع 

التجارة الإلكرتونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة يف جمال م�صتح�صرات التبيي�ض وغريها من م�صتح�صرات النظافة وال�صقل 

واجللي والك�صط وال�صابون املواد العطرية والعطور والزيوت الأ�صا�صية ومواد التجميل وغ�صول )لو�صن( لل�صعرو م�صتح�صرات 
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معدة  حمية  وم�صتح�صرات  الطبية  للوازم  ال�صحية  وامل�صتح�صرات  والبيطرية  ال�صيدلنية  وامل�صتح�صرات  الأ�صنان  تنظيف 

لال�صتخدام الطبي والل�صقات ومواد للت�صميد و�صمع لال�صنان ومطهرات واأجزاء �صغرية من الجهزة املعدنية واأنابيب وموا�صري 

واأجرا�ض  طيور  وحمامات  واأربطة  وكرات  ونيا�صني  اللومينيوم  برقائق  متمثلة  العادي  املعدن  من  ومنتجات  واخلزن  معدنية 

ومطارق  وحلقات  وال�صنابري  النقد  و�صناديق  ومتاثيل  ن�صفية  ومتاثيل  واأقوا�ض  واأ�صاور  و�صناديق  واأقفال  وبراغي  واأحزمة 

الباب ومقاب�ض البواب وحواجز البواب والرباغي ذات احللقة ومك�صطة القدام وحواجز احلريق واللحام و م�صامري ملولبة 

والتماثيل  ن�صفية  ومتاثيل  واملزالج  واملقاب�ض  املفاتيح  وحلقات  واملفاتيح  البيوت  واأرقام  احلدوة  وم�صامري  واأطواق  وخطافات 

ال�صغرية وامل�صامري والقفال والدبابي�ض واملوا�صري والقواب�ض والعمدة واحللقات املعدنية )اأقماع( والرباغي وال�صنابري وعلب 

ال�صفيح و�صناديق املعدات واخلامات الدوات والعدد اليدوية )امل�صغلة يدويا( واأدوات املائدة واأذرع جانبية وال�صفرات الأجهزة 

والعدد العلمية والبحرية والكهربائية واخلا�صة مب�صح الأرا�صي والأجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�صينماتوغرافية والب�صرية 

والأجهزة والعدد اخلا�صة بعمليات الوزن والقيا�ض واإعطاء الإ�صارات وال�صبط )املراقبة( والإنقاذ والتعليم والأجهزة والعدد 

لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم بالطاقة الكهربائية الأجهزة والعدد اخلا�صة بالت�صجيل وار�صال واإعادة 

ا�صتنطاق ال�صوت وال�صورة وحامالت البيانات املغناطي�صية واأقرا�ض الت�صجيل وماكينات البيع التوماتيكية العاملة على قطع 

النقود املعدنية والآلت احلا�صبة ومعدات معاجلة البيانات واحلوا�صيب واأجهزة اإطفاء احلريق والقرا�ض املدجمة واأقرا�ض 

الفيديو الرقمية والقرا�ض ال�صوئية ذات الكثافة العالية واأجهزة احلا�صوب املحمولة واأجهزة احلا�صوب اللوحية والجهزة 

اللكرتونية املحمولة باليد وامل�صاعد الرقمي ال�صخ�صي وم�صغالت املو�صيقى الرقمية واأجهزة الهاتف النقال واملحمول واجهزة 

الال�صلكي  الت�صال  واأجهزة  اللكرتونية  الكتب  وقارئات  الرقمية  الفيديو  وكامريات  الرقمية  والكامريات  الذكية  الهاتف 

والتربيد  والطهو  البخار  توليد  واأجهزة  والتدفئة  ال�صاءة  واجهزة  ال�صنان  ولطب  والطبية  اجلراحية  واملعدات  والأجهزة 

والتجفيف والتهوية واإمداد املياه والأغرا�ض ال�صحية واملعادن الثمينة و�صبائك املعادن الثمينة والب�صائع من معادن ثمينة اأو 

مطلية مبعادن ثمينة متمثلة بتمائم )تعويذات( ونيا�صني اأو اأو�صمة وخرز و�صناديق واأ�صاور ومتاثيل ن�صفية ومتاثيل و�صال�صل 

وعلب  القبعات  وزينة  وحلي  والقراط  الكمام  واأزرار  والعمالت  املزخرفة  واملجوهرات  العنق  ربطات  وم�صابك  �صغرية  وحلي 

والعمال  واحللي  ال�صاعات  واأحزمة  واخل��وامت  والقالدات  والو�صمة  وميداليات  املفاتيح  وحلقات  واملجوهرات  املجوهرات 

الفنية والحجار الكرمية واأدوات التوقيت وقيا�ض الزمن والدوات املو�صيقية والورق والورق املقوى والب�صائع امل�صنوعة من 

هذه املواد واملتمثلة بالبطاقات وامللفات وال�صناديق والعالمات املرجعية للكتب دفاتر ال�صور واملغلفات والكيا�ض واملخططات 

والكتب والقوا�ض والتقاومي وورق الكربون والكتالوجات وواقيات ورقية )التي تو�صع عليها الكواب حلماية املوائد وال�صطح 

من امل�صروبات �صواء ال�صاخنة اأو الباردة( ومر�صحات القهوة والر�صوم النطباعية وملفات الوثائق وحامالت الوثائق و بطانات 
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التهنئة وبطاقات الفهار�ض واأغلفة الكتب الورقية وبطاقات  البيانية وبطاقات  الدروج والنماذج والعالم الورقية والر�صوم 

الت�صمية ورق اللميع )امل�صيء( واملجالت واخلرائط ومفار�ض ل�صراب ال�صعري )البرية غري الكحولية( ومناديل من الورق للموائد 

والن�صرات الخبارية وال�صحف ودفاتر مالحظات ومواد التغليف وورق التغليف والورق ال�صفاف وم�صاند ورق للكتابة والكتيبات 

وال�صرطة الورقية والورق وال�صور الفوتوغرافية والوراق الفوتوغرافية واملطبوعات وجداول املواعيد و�صجالت الق�صا�صات 

وال�صور  الكتب  جتليد  وم��واد  واملطبوعات  التغليف  وورق  الورقية  واملنا�صف  التداول  وورق  ال�صفافة  وال�صور  امللون  وال��ورق 

الفوتوغرافية والقرطا�صية واملواد الال�صقة للقرطا�صية اأو لغرا�ض منزلية ومواد الفنانني وفرا�صي الدهان واللت الكاتبة 

وم�صتلزمات املكاتب ) ما عدا الثاث( واملواد التعليمية والر�صادية )با�صتثناء الجهزة( واملواد البال�صتيكية للتغليف واجللد 

واجللد املقلد واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد واملتمثلة بجلود احليوانات واجللود اخلام وال�صناديق وحقائب ال�صفر واملظالت 

وال�صما�صي وع�صي امل�صا واحلقائب ال�صغرية و اأربطة كتف من اجللد وق�صا�صات جلد لالثاث وحقائب بحبال واأ�صرطة من اجللد 

وحمافظ جلدية م�صطحة للوثائق والأوراق وحامالت مالب�ض لل�صفر وفراء وعلب جلد للخوذ وحقائب الظهر و�صناديق القبعات 

امل�صنوعة من اجللد واأغطية املظالت وع�صي امل�صي وحقائب اليد واحلقائب وحقائب حمل الأغرا�ض وحقائب اليد وحقائب 

حتمل باليد وحقائب كتف وحقائب غري ر�صمية وحقائب ريا�صية وحقائب مدر�صية وحقائب كبرية للعدة الريا�صية وحقائب 

�صاطىء وحمافظ نقود وحمافظ وحامالت بطاقات الئتمان واأمتعة وحقائب �صفر قما�صية وحقائب ريا�صية وحقائب ظهر 

كبرية وحقائب ظهر وحقائب وثائق و حمافظ جلدية م�صطحة للوثائق والأوراق وحقائب م�صاحيق التجميل وحقائب مالب�ض 

لل�صرافة  وحمافظ  وال�صما�صي  للمظالت  والطارات  اجللد(  من  )امل�صنوعة  املفاتيح  وعلب  املو�صيقية  والعلب  وثائق  وحقائب 

ال�صفر  وحقائب  وال�صناديق  اخلام  واجللود  احليوانات  وجلود  جلد  األواح  اأو  جلد  و�صناديق  )لل�صفر(  و�صناديق  �صفر  وحقائب 

و�صياط والأجلمة وعدة ال�صراجة والثاث واملرايا وبراويز ال�صور واملنتجات امل�صنوعة من اخل�صب والفلني والغاب واخليزران 

وال�صف�صاف والقرون والعظام والعاج وعظم احلوت وال�صدف والكهرمان واملحار واملري�صوم واملواد البديلة لكل تلك املواد او من 

البال�صتيك املتمثلة ب�صحون )اأطباق( ومنحوتات فنية و�صناديق ومتاثيل ن�صفية وعلب وجمموعة اجرا�ض وديكورات وقواعد 

التماثيل ومنا�صب وغليون ومرايا حتمل باليد ومقاب�ض اأدوات املائدة وبراويز ال�صور ومنا�صب الغليون و�صحون )اأطباق( وارفف 

وا�صفنجات  واأم�صاط  املطبخ  ل�صتخدام  وحاويات  واأوعية  املنزلية  والدوات  الفنية  والعمال  الزجاجات  و�صدادات  �صحون 

وفرا�صي )با�صتثناء فرا�صي الدهان( ومواد �صنع الفرا�صي واأدوات لغرا�ض التنظيف وال�صوف ال�صلب والزجاج غري امل�صقول 

اأو �صبه امل�صقول والواين الزجاجية واخلزف )البور�صولني( والفخار والقم�صة والب�صائع قما�صية و�صرا�صف واأغطية لالأ�صرة 

والطاولت واملالب�ض واألب�صة القدم واألب�صة الراأ�ض اللعاب واأدوات اللعب واأدوات الريا�صة واجلمباز وزينة ل�صجرة عيد امليالد 

واملطبوخة  املجففة  واخل�صار  والفواكه  واملجمدة  املحفوظة  اللحوم  وم�صتقات  ال�صيد  وحلوم  والدواجن  وال�صماك  واللحوم 

�صفحة 3 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87773(
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والزيوت  احلليب  وم�صتقات  واحلليب  والبي�ض  )الكومبوت(  بال�صكر  املطبوخة  والفواكه  واملربيات  اجللي(  )حلوى  والهالم 

وال�صحوم القابلة لالأكل والقهوة وال�صاي والكاكاو وال�صكر و الرز والتبيوكة )م�صتح�صر ن�صوي ل�صنع احللوى ( وال�صاُغو )َن�صا 

النَّخيل( والقهوة ال�صطناعية والدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واملعجنات واحللويات واملثلجات 

واحلبوب  والثلج  والبهارات  )التوابل(  وال�صل�صات  واخلل  واخلردل  وامللح  اخلبيز  وم�صحوق  واخلمرية  ال�صود  والع�صل  والع�صل 

والفواكه واخل�صار الطازجة والبذور و النباتات والزهار الطبيعية واملواد الغذائية للحيوانات وال�صعري و�صراب ال�صعري واملياه 

 املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية وم�صروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة والأ�صربة املركزة وغريها من 

امل�صتح�صرات لعمل امل�صروبات .   .. وامل�صنفة بالفئه )35(

)�صركة امنار تريد لال�صترياد والتوكيالت املحدودة(

  
اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/30م(.  وبتاريخ:  برقم)87264(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�صع العالمة على: الع�صائر ، وامل�صروبات الغازية ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفاكهة ، وع�صائر اخل�صروات 
وع�صائر الفيتامينات وخ�صو�صًا الع�صائر متعددة الفيتامينات ، م�صروبات الفاكهة املثلجة وامل�صروبات غري الكحولية ، خال�صة 
فواكه غري كحوليه م�صروبات فواكه غري كحوليه ، وامل�صروبات الكحولية التي تت�صمن الكافيني وامل�صروبات املنع�صة غري الكحولية 
، امل�صروبات غري الكحوليه التي تت�صمن  التي تزيد الداراك احل�صي ، م�صروبات الطاقة وامل�صروبات املمزوجة الغري كحولية 
م�صل اللنب مع الفواكه امل�صافة ، امل�صوربات الفورية التي اأ�صا�صها الفاكهة ، امل�صتح�صرات ال�صائلة واجلافة وخ�صو�صًا امل�صاحيق 
الفورية ، وال�صراب املركز واخلال�صات املركزة لإعداد امل�صروبات غري الكحولية ع�صري بندورة )م�صروب( املياه املعدنية ، ماء 
الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�صتح�صرات لتح�صري املياه املعدنية ، �صراب وم�صتح�صرات اآخرى لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية ، 
ع�صائر وم�صروبات خاليه من ال�صكر وال�صعرات احلرارية، م�صتح�صرات لتح�صري الياه الغازية، ع�صري العنب، ع�صري القرع، ع�صري 
اجلزر، �صراب زجنبيل، ع�صري الربتقال، ع�صري اجلوافه، ع�صري املوز، لب املاجنو، ماء ال�صعري، �صراب الليمون، �صراب العناب، �صراب 
الكركديه، ع�صري املوز باحلليب، ع�صري املاجنو، ماء ال�صودا، ع�صري الفاكادو، م�صروبات فاحته لل�صهيه .. وامل�صنفة بالفئه )32(

�صفحة 4 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87773(
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اأن العالمة م�صجلة برقم )82419( وتاريخ:2017/12/12م. وبالفئة )9( قد مت تعديل منتجاتها كما يلي :

INFINITY TRAIN

املنتجات اجلديدة : الت�صجيالت ال�صوتية وال�صوتية املرئية؛ م�صغالت الأقرا�ض امل�صغوطة وامل�صجالت ال�صخ�صية واأجهزة التو�صيل 
بالأجهزة الإلكرتونية الطرفية واحلوا�صيب ال�صخ�صية واحلوا�صيب ال�صخ�صية العاملة باللم�ض ولبادات الفاأره وفاأرات احلوا�صيب 
ولوحات املفاتيح للحوا�صيب واأجهزة الذاكرة لنقل البيانات الت�صل�صلية العاملية واأجهزة اإ�صدار املو�صيقى الغنائية امل�صّجلة والهواتف 
)للت�صوير  والأف��الم  الفوتوغرايف(  )للت�صوير  وكامريات  واحلوا�صيب  وامل�صاطر  احلا�صبة  والآلت  الهاتف  واأجهزة  الال�صلكية 
حتت  لل�صباحة  التنف�ض  واأنابيب  الريا�صية  لالألعاب  الواقية  اخلوذ  الرقمية؛  ال�صور  واإطارات  الزينة  ومغنطي�صات  الفوتوغرايف( 
املاء واأقنعة ال�صباحة ،امللفات ال�صوتية واملرئية وال�صوتية املرئية وال�صور القابلة للتحميل؛ برجميات احلا�صوب ولفافات تخزين 
األعاب الفيديو وبرجميات األعاب الفيديو ومقاب�ض التحكم للعاب احلا�صوب والربجميات القابلة للتحميل لأجهزة الهاتف املحمول 
وبطاقات الذاكرة لأجهزة العاب الفيديو؛احلقائب لالأجهزة الإلكرتونية ال�صخ�صية وحتديدًا الهواتف اخللوية واحلوا�صيب املحمولة 
واحلوا�صيب العاملة باللم�ض واآلت الت�صوير الرقمية وامل�صغالت ال�صوتية الرقمية وقارئات الكتب الإلكرتونية واحلقائب الواقية 
الرقمية  الت�صوير  واآلت  باللم�ض  العاملة  املحمولة  واحلوا�صيب  املحمولة  واحلوا�صيب  اخللوية  للهواتف  والأغطية  واحلافظات 

وامل�صغالت ال�صوتية الرقمية وقارئات الكتب الإلكرتونية واأغطية اجلهة الأمامية وق�صط التعليق وحلي الهواتف اخللوية..

اأن ال�صركة المريكية / ذي كارتون نيتورك ، اإنك . �صركة من ديالوير. تقدمت بطلب �صطب من منتجات العالمة وامل�صجلة برقم 
)82186( وتاريخ:2017/11/19م. وبالفئة )9( قد مت تعديل منتجاتها كما يلي :

VICTOR AND VALENTINO
وامل�صجالت  امل�صغوطة  الأقرا�ض  وم�صغالت  املحمولة  ال�صماعات  املرئية؛  وال�صوتية  ال�صوتية  الت�صجيالت   : التعديل  بعد  املنتجات 
ال�صخ�صية واأجهزة التو�صيل بالأجهزة الإلكرتونية الطرفية و�صماعات الراأ�ض و�صماعات الأذنني واحلوا�صيب ال�صخ�صية واحلوا�صيب 
ال�صخ�صية العاملة باللم�ض ولبادات الفاأره وفاأرات احلوا�صيب ولوحات املفاتيح للحوا�صيب واأجهزة الذاكرة لنقل البيانات الت�صل�صلية 
واحلوا�صيب  وامل�صاطر  احلا�صبة  والآلت  الهاتف  واأجهزة  الال�صلكية  والهواتف  امل�صّجلة  الغنائية  املو�صيقى  اإ�صدار  واأجهزة  العاملية 
وكامريات )للت�صوير الفوتوغرايف( والأفالم )للت�صوير الفوتوغرايف( ومغنطي�صات الزينة واإطارات ال�صور الرقمية؛ اخلوذ الواقية 
ال�صم�صية  والنظارات  النظارات  ال�صباحة؛  ونظارات  ال�صباحة  واأقنعة  املاء  حتت  لل�صباحة  التنف�ض  واأنابيب  الريا�صية  لالألعاب 
ولفافات  احلا�صوب  برجميات  للتحميل؛  القابلة  وال�صور  املرئية  وال�صوتية  واملرئية  ال�صوتية  امللفات  احلافظة؛  وعلبها  واإطاراتها 
تخزين األعاب الفيديو وبرجميات األعاب الفيديو ومقاب�ض التحكم للعاب احلا�صوب والربجميات القابلة للتحميل لأجهزة الهاتف 
املحمول وبطاقات الذاكرة لأجهزة العاب الفيديو؛احلقائب لالأجهزة الإلكرتونية ال�صخ�صية وحتديدًا الهواتف اخللوية واحلوا�صيب 
املحمولة واحلوا�صيب العاملة باللم�ض واآلت الت�صوير الرقمية وامل�صغالت ال�صوتية الرقمية وقارئات الكتب الإلكرتونية واحلقائب 
الواقية واحلافظات والأغطية للهواتف اخللوية واحلوا�صيب املحمولة واحلوا�صيب املحمولة العاملة باللم�ض واآلت الت�صوير الرقمية 

وامل�صغالت ال�صوتية الرقمية وقارئات الكتب الإلكرتونية واأغطية اجلهة الأمامية وق�صط التعليق وحلي الهواتف اخللوية. .

تعديل منتجات
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)يو�صف عبد الودود �صعيد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)86845( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: �صراب ال�صعري ، املياه املعدنيه والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكة وع�صائر 
اأ�صربه وم�صتح�صرات اخرى لتح�صري امل�صروبات ، مياه معدنية او غازيه ، م�صتح�صرات لتح�صري املياه املعدنيه والغازيه ،   ، الفواكة 
، اأقرا�ض حمالة  ، ماء ال�صعري ، م�صروبات م�صل اللنب ، ع�صري تفاح ، كوكتيالت غري كحولية  حليب اللوز، م�صروبات فاحتة لل�صهية 
للم�صروبات الفوارة ، م�صاحيق للم�صروبات الفوارة ، خال�صات لتح�صري امل�صروبات ، خال�صات فواكه غري كحولية ، �صراب زجنبيل ، 
ع�صري عنب غري خممر ، ع�صري فواكة ، ليمونا�صة ، حليب الفول ال�صوداين م�صروب خفيف ، �صراب الليمون ، ع�صري الربتقال ، ع�صري 
املاجنو ، ع�صري اجلوافة ، �صراب العناب ، �صراب الكركديه ، لب املاجنو ، ع�صري الفاكادو ، ع�صري املوز باحلليب ، ع�صري القرع ، ع�صري 
اجلزر ، �صراب التوت، ماء معدين فوار ، �صربات ، اأ�صربة لتح�صري الليمونا�صة ، مياه معدنية للموائد ،ع�صري بندورة، ع�صائر خ�صروات 

،ع�صائر وم�صروبات خاليه من ال�صكر و ال�صعرات احلرارية .. وامل�صنفة بالفئه )32(

)يو�صف عبد الودود �صعيد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)86849( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: �صراب ال�صعري ، املياه املعدنيه والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكة وع�صائر 
اأ�صربه وم�صتح�صرات اخرى لتح�صري امل�صروبات ، مياه معدنية او غازيه ، م�صتح�صرات لتح�صري املياه املعدنيه والغازيه ،   ، الفواكة 
، اأقرا�ض حمالة  ، ماء ال�صعري ، م�صروبات م�صل اللنب ، ع�صري تفاح ، كوكتيالت غري كحولية  حليب اللوز، م�صروبات فاحتة لل�صهية 
للم�صروبات الفوارة ، م�صاحيق للم�صروبات الفوارة ، خال�صات لتح�صري امل�صروبات ، خال�صات فواكه غري كحولية ، �صراب زجنبيل ، 
ع�صري عنب غري خممر ، ع�صري فواكة ، ليمونا�صة ، حليب الفول ال�صوداين م�صروب خفيف ، �صراب الليمون ، ع�صري الربتقال ، ع�صري 
املاجنو ، ع�صري اجلوافة ، �صراب العناب ، �صراب الكركديه ، لب املاجنو ، ع�صري الفاكادو ، ع�صري املوز باحلليب ، ع�صري القرع ، ع�صري 
اجلزر ، �صراب التوت، ماء معدين فوار ، �صربات ، اأ�صربة لتح�صري الليمونا�صة ، مياه معدنية للموائد ،ع�صري بندورة، ع�صائر خ�صروات 

،ع�صائر وم�صروبات خاليه من ال�صكر و ال�صعرات احلرارية .. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)عيدرو�ض ثابت علي القر�صي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87084( وبتاريخ: )2018/10/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللواح ال�صم�صيه ،البطاريات ال�صائلة واجلافة ، منظم الطاقة ، املفاتيح الكهربائيه ، ال�صالك الكهربائيه ، عدادات 
كهرباء ، عدادات مياه ، البطاريات ، اجهزة �صحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائيه ، مكاوي ، اقفال كهربائيه ، اجهزة مراقبة ، 
اجهزة قيا�ض ، اجهزة اللحام ، اجهزة التلفزيون وم�صتلزماته اجهزة الفيديو وم�صتلزماته ، طابعه ت�صتخدم مع اجهزة احلا�صوب 
الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة   ، الكهربائيه  الطاقه  خزن  ،اجهزة 
وال�صينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة 
واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو 
ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�ض ت�صجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، 

اآلت حا�صبة، معدات واأجهزة احلا�صب الآيل، اأجهزة اإخماد النريان، النظارات .. وامل�صنفة بالفئه )9(

)عبداهلل احمد ثابت احلمادي ) تهامة للتكنولوجيا((

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87243( وبتاريخ: )2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الكمبيوتر املحمول واملكتبي ، ادوات ربط ال�صبكات الداخلية واخلارجية ، �صبكات النت ، طابعات ، ا�صكرن ، كامريات 
، قطع غيارر  �صا�صات عر�ض   ، ، برامج كمبيوتر  واملاو�ض  الكمبيوتر  فارة   ، ، ذواكر  ، فال�صات  �صيديهات   ، ، كامريات ت�صوير  مرافبة 
كمبيوترات ، ملحقات الكمبيوترات وم�صتلزمات الكمبيوتر واك�ص�صوارات الكمبيوترات ، برامج تعليمية برجميات حا�صوب ) م�صجلة 
( �صماعات كمبيوتر ، طاولت الكمبيوتر ، اجهزة قيا�ض ، اجهزة ح�صور وان�صراف ، البطاريات ال�صائلة واجلافة ، بطاريات كمبيوتر 
، البطاريات ، التلفون الثابت ، والتلفون املحمول وملحقاته وقطع غياره واك�ص�صواراته ، �صواحن ، خازنات الطاقة ، منظمات الطاقة 
ا�صالك كهربائية وا�صالك تلفونات   ، ، اقرا�ض ت�صجيل  بيانات مغناطي�صية  ، حامالت  البيانات  ، معدات واجهزة احلوا�صب ملعاجلة 
وا�صالك تلفزيون وا�صالك وتو�صيالت كمبيوترات ، ال�صرفرات ، الواح الطاقة ال�صم�صية ، اجهزة قيا�ض الطاقة ، منظمات الكهرباء ، 
عدادات كهرباء ، البطاريات واجهزة �صحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائية ، التلفزيون وم�صتلزماته ، اجهزة الفيديو وم�صتلزماته 

، الت حا�صبة ، قطع غيار ال�صلع املذكورة ، طابعات .. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)عبداهلل احمد ثابت احلمادي ) تهامة للتكنولوجيا((

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87244( وبتاريخ: )2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الكمبيوتر املحمول واملكتبي ، ادوات ربط ال�صبكات الداخلية واخلارجية ، �صبكات النت ، طابعات ، ا�صكرن ، كامريات 
، قطع غيارر  �صا�صات عر�ض   ، ، برامج كمبيوتر  واملاو�ض  الكمبيوتر  فارة   ، ، ذواكر  ، فال�صات  �صيديهات   ، ، كامريات ت�صوير  مرافبة 
كمبيوترات ، ملحقات الكمبيوترات وم�صتلزمات الكمبيوتر واك�ص�صوارات الكمبيوترات ، برامج تعليمية برجميات حا�صوب ) م�صجلة( 
�صماعات كمبيوتر ، طاولت الكمبيوتر ، اجهزة قيا�ض ، اجهزة ح�صور وان�صراف ، البطاريات ال�صائلة واجلافة ، بطاريات كمبيوتر ، 
البطاريات ، التلفون الثابت ، والتلفون املحمول وملحقاته وقطع غياره واك�ص�صواراته ، �صواحن ، خازنات الطاقة ، منظمات الطاقة 
ا�صالك كهربائية وا�صالك تلفونات   ، ، اقرا�ض ت�صجيل  بيانات مغناطي�صية  ، حامالت  البيانات  ، معدات واجهزة احلوا�صب ملعاجلة 
وا�صالك تلفزيون وا�صالك وتو�صيالت كمبيوترات ، ال�صرفرات ، الواح الطاقة ال�صم�صية ، اجهزة قيا�ض الطاقة ، منظمات الكهرباء ، 
عدادات كهرباء ، البطاريات واجهزة �صحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائية ، النلفزيون وم�صتلزماته ، اجهزة الفيديو وم�صتلزماته 

، الت حا�صبة ، قطع غيار ال�صلع املذكورة ، طابعات .. وامل�صنفة بالفئه )9(

)عبداهلل احمد ثابت احلمادي ) تهامة للتكنولوجيا((

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87245( وبتاريخ: )2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الكمبيوتر املحمول واملكتبي ، ادوات ربط ال�صبكات الداخلية واخلارجية ، �صبكات النت ، طابعات ، ا�صكرن ، كامريات 
، قطع غيارر  �صا�صات عر�ض   ، ، برامج كمبيوتر  واملاو�ض  الكمبيوتر  فارة   ، ، ذواكر  ، فال�صات  �صيديهات   ، ، كامريات ت�صوير  مرافبة 
كمبيوترات ، ملحقات الكمبيوترات وم�صتلزمات الكمبيوتر واك�ص�صوارات الكمبيوترات ، برامج تعليمية برجميات حا�صوب ) م�صجلة 
( �صماعات كمبيوتر ، طاولت الكمبيوتر ، اجهزة قيا�ض ، اجهزة ح�صور وان�صراف ، البطاريات ال�صائلة واجلافة ، بطاريات كمبيوتر 
، البطاريات ، التلفون الثابت ، والتلفون املحمول وملحقاته وقطع غياره واك�ص�صواراته ، �صواحن ، خازنات الطاقة ، منظمات الطاقة 
ا�صالك كهربائية وا�صالك تلفونات   ، ، اقرا�ض ت�صجيل  بيانات مغناطي�صية  ، حامالت  البيانات  ، معدات واجهزة احلوا�صب ملعاجلة 
وا�صالك تلفزيون وا�صالك وتو�صيالت كمبيوترات ، ال�صرفرات ، الواح الطاقة ال�صم�صية ، اجهزة قيا�ض الطاقة ، منظمات الكهرباء ، 
عدادات كهرباء ، البطاريات واجهزة �صحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائية ، النلفزيون وم�صتلزماته ، اجهزة الفيديو وم�صتلزماته 

، الت حا�صبة ، قطع غيار ال�صلع املذكورة ، طابعات .. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)�صركة ابناء حممد ح�صن جلب للتجارة وال�صترياد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87480( وبتاريخ: )2018/11/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: النب ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر، ال�صكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود ، اخلمرية 
 ، ، رقائق ذرة  ، ال�صعريية ،كراميل )حلوى( ،علكة  ، البفك  ، الثلج  ،املكرونة  ، ال�صل�صة  ، التوابل  ، البهارات  ، اخلل  ، اخلردل  ، امللح 
ف�صار)حب الذرة(، رقائق �صوفان ، الكات�صب، ، مايونيز ، دب�ض الطعام،املعجنات ،مهلبية ، زعفران )التوابل( ، �صل�صة طماطم، منكهات 
، �صمع نحل، دقيق ال�صعري ، حلوى، ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كاري )بهار(، كا�صرتد ، دب�ض ال�صكر ، 
ذرة مطحونة ، ن�صا، كيك ، ويفر ، الأي�صكرمي، �صوكولته خام ، �صطة، خليط كيك ، مرق دجاج، حلوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك 
، �صكاكر، زيت دوار ال�صم�ض ، الويفر، �صراب فيمتو، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صكولته، ب�صكويت رقيق ه�ض، منتجات مغطى بال�صكولته ، 

نعنع �صكولته �صائل، مليم، فواكه، فانيال )منكهة(، جلوكوز للطعام، يان�صون جنمي، مهلبية، �صمع نحل.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)حممد عبداهلل احمد علي الحمدي(  

وقد مت قبول الطلب برقم)87485( وبتاريخ: )2018/11/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)يو�صف عبد الودود �صعيد( 
 

وقد مت قبول الطلب برقم)86847( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: النب ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز ،التابيوكا ، ال�صاجو، النب ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�صكويت ، الفطائر، ال�صوكولته، احللويات واحللويات املثلجة، حالوة الطحينية ، اخلمرية، امللح ، اخلردل ،اخلل، البهارات 
،التوابل ،ال�صل�صة ،املكرونة، الثلج ، البفك ، ال�صعريية ، م�صتح�صرات منكهه للطعام ،كراميل )حلوى( ، رقائق ذرة ، ف�صار )حب الذرة(، 
رقائق �صوفان ، كات�صاب ، مايونيز ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبيه ، زعفرات )توابل(، �صل�صة طماطم ، منكهات ، �صمع نحل ، دقيق 
ال�صعري حلوى ، وجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب ، كري )بهار(، علكة )اللبان( ، ك�صرتد ، دب�ض ال�صكر ، ذره مطحونة ، ن�صاء ، كيك ، ويفر 
، الي�صكرمي ، �صوكولته خام ، �صطة ، خليط كيك ، مرق دجاج ، حلوى ، بوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �صكاكر ، زيت دوار ال�صم�ض ، 
الويفر ، م�صحوق اخلبيز ، م�صحوق الكيك ، خمائر العجني ، حم�صن كيك ، �صودا ، خبازة بيكربونات ال�صودا )�صود الطهي(، عجينة 

كعك .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)ماير�صك جي تي دي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)86629( وبتاريخ: )2018/9/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
ا�صتعمال  اإعادة  اللوج�صتية وخدمات  املنتجات واخلدمات  بتوزيع  املتعلقة  الأعمال  العالمة على: خدمات تقدمي ال�صت�صارات عن 
املوارد اللوج�صتية و�صال�صل التوريد وخدمات الت�صعري وحلول التوزيع؛ خدمات قواعد البيانات مبا يت�صمن القابلة للبحث والقابلة 
للتخ�صي�ض والبيانات املتعلقة ب�صل�صلة التوريد وحت�صري التقارير املتعلقة بها؛ خدمات توفري خدمات التتبع واملعلومات املتعلقة بتتبع 
يف  الآخرين  م�صاعدة  خدمات  وحتديدًا  التنظيمية  الطلبات  اإدارة  خدمات  واملخزون؛  الأعمال  اإدارة  لأغرا�ض  وال�صحن  ال�صحنات 
لل�صحن؛ خدمات  اللوج�صتية  اإدارة اخلدمات  التنظيمية احلكومية؛ خدمات  الهيئات  املتعلقة باجلمارك مع  الوثائق  واإيداع  اإعداد 
�صبكات  الوثائق والطرود وال�صحنات عرب  ال�صحن وتعقب  واإعداد وثائق وفواتري  ال�صحنات  ال�صحن وحتديدًا خدمات جتهيز  اإدارة 
احلا�صوب وال�صبكات الداخلية والنرتنت لأغرا�ض الأعمال التجارية؛ خدمات التخلي�ض اجلمركية.. وامل�صنفة بالفئه )35( مع 
املتحدة  الوليات  ال�صبقية:   بلد    2018/3/28 ال�صبقية:   تاريخ    87/854,080 ال�صبقية:   رقم  ال�صبقية:  بحق  املطالبة 

المريكية 
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)�صركة امنار تريد لال�صترياد والتوكيالت املحدودة(  

وقد مت قبول الطلب برقم)87265( وبتاريخ: )2018/10/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم وال�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، تونة 
،هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، بي�ض ، حليب واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ،الأغذية 
املحفوظة واملخاللت، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكه ، رقائق البطاط ، بطاط�ض ، متور ، زبيب ، معجون البندورة ، 
زبدة ، ق�صدة ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �صلطات فواكه ، فواكه مطبوخة ، مربيات ، ع�صري خ�صروات للطبخ ، منتجات احلليب 
، مك�صرات حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر ، مهلبية ، �صوربات ، ع�صري بندور للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، جمربي ، �صمن نباتي ، 
البقوليات ) فول - فا�صوليا- بازليا - تونة( خوخ ، انانا�ض ، حم�ض ، مربيات ، زبادي ، م�صروبات احلليب ، ق�صطة ، لب فواكه، زيت 
نخيل للطعام ، زيت الذرة ال�صفراء ، عد�ض حمفوظ ، مركزات املرق ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، بودرة احلليب ، لوز مطحون ، 

�صمك معلب ، فواكه معلبة ، �صردين ، زيت �صم�صم .. وامل�صنفة بالفئه )29(

)خالد اأحمد �صالح اخللقي( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/9/9م(.  وبتاريخ:  برقم)86439(  الطلب  قبول  مت  وقد 
واجلوالت  التلفونات  واك�ص�صوارات  التلفونات  غيار  وقطع  �صيانة  واأدوات  و�صواحن  وخازنات  وتو�صيالت  تلفونات  على:  العالمة 
واجهزة الكمبيوتر املكتبية وال�صخ�صية وملحقاتها والبطاريات باأنواعها وال�صماعات والعدادات والت حا�صبة و�صناديق البطاريات 
واأقرا�ض  اجليب  م�صابيح  وبطاريات  الكهربائي  التيار  تغري  واجهزة  الكهربائي  التيار  �صدة  قيا�ض  واجهزة  احلريق  انذار  واأجهزة 
وكهرومغناطي�صية  كهربائية  وملفات  الكهربائية  البطاريات  �صحن  واأجهزة  الكا�صت  وم�صجالت  اأنواعها  بجميع  وكامريات  حا�صبة 
وذواكر حا�صوب وطابعات كهربائية وو�صالت للخطوط الكهربائية واأ�صالك نحا�ض معزولة ومقويات للتيارات الكهربائية واأقرا�ض 
ومايكرفونات  الراديو  واأجهزة  ال�صوت  ومكربات  كهربائية  ومكاوي  كهربائية  وا�صالك  وموا�صري  الكهرباء  توزيع  ولوحات  مدجمة 

هواتف وتلفزيونات والواح طاقة �ص�صم�صية وايبادات.. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)�صايكو للتجارة العامة والت�صويق (
 

وقد مت قبول الطلب برقم)86929( وبتاريخ: )2018/10/2م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واملناق�صات  املزايدات  لتقدمي  والدوليني  املحليني  للموردين  كوكيل   ، التمثيل  خدمات   ، وال�صترياد  الت�صدير  وكالة  على:  العالمة 
وخدمات التوزيع ملختلف الب�صائع باجلملة والتجزئة ، خدمات تزويد املعلومات التجارية ، �صراء الب�صائع وتقدمي اخلدمات املتعلقة 
بالن�صطة التجارية والعمال ، البيع باملزاد العلني ، خدمات اقامة املعار�ض التجارية ، املعار�ض الدولية اخلا�صة بامل�صاريع ال�صناعية 
والتجارية ومولت الت�صوق ونظام الت�صوق بجميع انواعها ،خدمات الدعاية والعالن بجميع اأنواعها ، ادارة توجيهالأعمال وتفعيل 
 ، جتارية  معلومات  توفري  الر�صمية،  والأوراق  املرا�صالت  جميع  على  العالمة  وتو�صع  والعالن  الدعاية  ،،خدمات  املكتبي  الن�صاط 
ن�صاطات الرتويج، ترتيب املنا�صبات لأغرا�ض عامة اأوجتارية، جتميع واإدارة ملفات البيانات ، ا�صت�صارات ومعلومات متعلقة بجميع 

اخلدمات املذكورة �صابقا.. وامل�صنفة بالفئه )35(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

وقد مت قبول الطلب برقم)86048( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86047( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 

وقد مت قبول الطلب برقم)86034( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

وقد مت قبول الطلب برقم)86051( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86028( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(



140

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)86040( وبتاريخ: )2018/8/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ، املكرونة  ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب  ، النب ال�صطناعي  ، الرز  ، ال�صكر  ، الكاكاو  ، ال�صاي  العالمة على: النب 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات ، 

الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صركة ابناء حممد ح�صن جلب للتجارة وال�صترياد( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87477( وبتاريخ: )2018/11/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، ، التونة ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، احلليب واللنب ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون املعدة لالأكل، الأغذية 
، ق�صدة  ، معجون بندورة، زبدة  ، زبيب  ، متور  ، رقائق بطاطا  ، رقائق فواكه  ، زيتون حمفوظ  الزيتون  ، زيت  املحفوظة واملخلالت 
مك�صرات   ، احلليب  منتجات   ، للطبخ  خ�صروات  ع�صري  مطبوخة،  فواكه   ، فواكه  �صلطات  جممدة،  فواكه  مثلجة،  فواكه   ، خمفوقة 
 ، نباتي  �صمن  جمربي،  ،ق�صطة،  الهند  جوز  زيت  جبنة،   ، للطبخ  بندورة  ،ع�صري  �صوربات   ، مهلبية   ، حم�صر  �صوداين  فول   ، حم�صرة 
البقوليات واملعلبات ، )فول - فا�صوليا - بزاليا(، خوخ ، انانا�ض ، حم�ض ، زيت للطبخ ،زبادي ، كرمية الزبدة، زبدة الكاكاو، م�صروبات 

احلليب ، �صمك معلب.. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)�صركة بي ام �صي املح�صار و�صركاوؤه للتجارة املحدودة(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87680( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  زبدة ، زبدة لب ال�صكولته ، زبدة الكاكاو ، كرمية الزبدة ، جبنة، رقائق بطاطا ، زيت جوزالهند، زيت ذرة ، روب اللنب، 
متور ، زيونت �صاحلة لالأكل ، بي�ض، �صرائح �صمك طرية )فيليه(، منتجات غذائية معدة من ال�صمك ، �صمك مملح ، �صرائح �صمك طريه، 
�صمك حمفوظ ، �صمك حمفوظ، �صمك معلب، رقائق بطاطا ، منتجات غذائية معده من ال�صمك، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة، رقائق 
فواكه ؟، هالم )جيلي( الفواكه، لب فواكه، �صلطات فواكه ، فواكه حمفوظة، فواكه مطبوخة، اأطعمة خفيفة اأ�صا�صها الفواكه، حلوم 
مربى   ، نباتي  �صمن  ال�صفراء،  الذرة  زيت   ، حمفوظ  عد�ض  للطبخ،  خ�صروات  ع�صري  للطعام،  )هالم(  جلي  مربيات،  ال�صيد)ميته(، 
فواكه، حلوم حمفوظة ، حليب ، م�صروبات احلليب يكون احلليب هو ال�صائد ، منتجات احلليب ، زيت الزيتون للطعام، زيت نخيل للطعام 
، بازلء حمفوظة، رقائق بطاطا ، حلوم دواجن غري حية، لب فواكه ، زبيب ، زيت �صم�صم ، �صوربات، فول �صويا حمفوظة للطعام، دهن 
ما�صية للطعام ، زيت دوار ال�صم�ض للطعام، طحينية)عجينة بذور ال�صم�صم( ، �صمك تونا، خ�صروات حمفوظة ، خ�صروات معلبة، لنب 

رائق)زبادي(.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)�صركة بي ام �صي املح�صار و�صركاوؤه للتجارة املحدودة( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87682( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  زبدة ، زبدة لب ال�صكولته ، زبدة الكاكاو ، كرمية الزبدة ، جبنة، رقائق بطاطا ، زيت جوزالهند، زيت ذرة ، روب اللنب، 
متور ، زيونت �صاحلة لالأكل ، بي�ض، �صرائح �صمك طرية )فيليه(، منتجات غذائية معدة من ال�صمك ، �صمك مملح ، �صرائح �صمك طريه، 
�صمك حمفوظ ، �صمك حمفوظ، �صمك معلب، رقائق بطاطا ، منتجات غذائية معده من ال�صمك، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة، رقائق 
فواكه ؟، هالم )جيلي( الفواكه، لب فواكه، �صلطات فواكه ، فواكه حمفوظة، فواكه مطبوخة، اأطعمة خفيفة اأ�صا�صها الفواكه، حلوم 
مربى   ، نباتي  �صمن  ال�صفراء،  الذرة  زيت   ، حمفوظ  عد�ض  للطبخ،  خ�صروات  ع�صري  للطعام،  )هالم(  جلي  مربيات،  ال�صيد)ميته(، 
فواكه، حلوم حمفوظة ، حليب ، م�صروبات احلليب يكون احلليب هو ال�صائد ، منتجات احلليب ، زيت الزيتون للطعام، زيت نخيل للطعام 
، بازلء حمفوظة، رقائق بطاطا ، حلوم دواجن غري حية، لب فواكه ، زبيب ، زيت �صم�صم ، �صوربات، فول �صويا حمفوظة للطعام، دهن 
ما�صية للطعام ، زيت دوار ال�صم�ض للطعام، طحينية)عجينة بذور ال�صم�صم( ، �صمك تونا، خ�صروات حمفوظة ، خ�صروات معلبة، لنب 

رائق)زبادي(.. وامل�صنفة بالفئه )29(  
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)�صيكيجيوت�صي كو.، ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87550( وبتاريخ: )2018/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
للطابعات )رقائق  رقائق خ�صبية  �صمع ختم؛  املنزلية؛  الأغرا�ض  اأو  للقرطا�صية  الأخرى  الال�صقة  واملواد  املعاجني  العالمة على:  
معدنية داخلية(؛ حروف طباعة؛ اآلت كتابة العناوين؛ اأ�صرطة حرب؛ اآلت تثبيت ختم تلقائي؛ دبا�صات كهربائية للمكاتب؛ اآلت 
ختم املظاريف، للمكاتب؛ اآلت طم�ض الأختام؛ األواح ر�صم؛ اآلت كاتبة؛ اآلة كاتبة لل�صيكات؛ اأجهزة للن�صخ؛ نا�صخات ت�صاري�ض؛ قوالب 
لتغليف  للتعبئة؛ رقائق بال�صتيكية  البال�صتيك،  للتعبئة؛ حقائب )اأكيا�ض( من  الديكور؛ حاويات ورق،  و�صع عالمات؛ فر�صات فني 
الغذاء لالأغرا�ض املنزلية؛ اأكيا�ض قمامة ورقية )لالأغرا�ض املنزلية(؛ اأكيا�ض للقمامة من البال�صتيك )لالأغرا�ض املنزلية(؛ مناذج 
ورقية؛ طبا�صري للخياطني؛ رايات من الورق؛ اأعالم من الورق؛ فوط يد �صحية من الورق؛ فوط ورقية؛ مناديل من الورق للموائد؛ 
فوط يد من الورق؛ مناديل من الورق؛ بطاقات بيانات لالأمتعة؛ ورق مطبوع للح�صة، من غري الدمى؛ ورق وورق مقوى؛ قرطا�صية؛ مادة 
مطبوعة؛ �صور زيتية واأعمال خط؛ �صور فوتوغرافية؛ اأجهزة لرتكيب ال�صور الفوتوغرافية؛ اأوميكوجي )قطع مقد�صة( )�صرائط 

ورق مطبوعة يتم ا�صتخدامها يف التنجيم(.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)�صيكيجيوت�صي كو.، ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87543( وبتاريخ: )2018/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
األعاب  دمي؛  عرائ�ض  دمي؛  املنزلية؛  الأليفة  للحيوانات  دمي  املالهي؛  حدائق  يف  ل�صتخدامها  ت�صلية  واأجهزة  اآلت  على:   العالمة 
غو؛ �صطرجن ياباين )األعاب �صوغي(؛ ورق لعب ياباين )اأتاجاروتا(؛ نرد؛ األعاب نرد يابانية )�صوجوروكو(؛ كوؤو�ض لعبة الرند؛ لعبة 
الداما ال�صينية )األعاب(؛ األعاب �صطرجن؛ الداما )جمموعة الداما(؛ اأجهزة �صحر؛ الدومينا؛ ورق اللعب؛ ورق لعب ياباين )هنافودا(؛ 
ماهجونغ؛ اآلت واأجهزة األعاب؛ معدات بلياردو؛ معدات ريا�صية؛ عدة �صيد �صمك؛ منتجات للتقاط احل�صرات؛ بطاقات ك�صط لألعاب 
اليان�صيب؛ عجالت م�صننة؛ لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة(؛ عدادات للعب؛ األعاب لوحية؛ األعاب الزهر؛ بطاقات بنغو؛ اأجهزة 
األعاب فيديو؛ طاولت لكرة قدم الطاولة؛ األعاب؛ لعبة ال�صهام؛ طعوم للقن�ض اأو �صيد الأ�صماك؛ اأمعاء حيوانات ل�صيد الأ�صماك؛ طعم 
برائحة مميزة لل�صيد اأو �صيد الأ�صماك؛ جم�صات اأكل الطعم )عدة �صيد لأ�صماك(؛ معدات الت�صلق )معدات ت�صلق اجلبال(؛ األواح 

ج�صمية؛ عدة لالألواح ال�صراعية؛ �صواري لالألواح ال�صراعية.. وامل�صنفة بالفئه )28(
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)�صيكيجيوت�صي كو.، ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87548( وبتاريخ: )2018/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
م�صتح�صرات  املخفوقة؛  الكرمية  لتكثيف  م�صتح�صرات  املنزلية؛  لالأغرا�ض  حلوم  مطريات  البوظة؛  متا�صك  عوامل  على:   العالمة 
عطرية للطعام )لي�صت من الزيوت العطرية(؛ �صاي؛ قهوة؛ كوكا؛ ثلج؛ حلويات؛ خبز وكعك؛ �صندوي�صات؛ كعك مطهو على البخار 
)غري  توابل  اللحم؛  فطائر  )�صاندوي�صات(؛  النقانق  البيتزا؛  )�صاندوي�صات(؛  الهامبورجر  �صيني(؛  )ماجنو  املفروم  باللحم  حم�صو 
البهارات(؛ البهارات؛ خالئط البوظة؛ خالئط ال�صربات؛ حبوب القهوة غري املحم�صة؛ م�صتح�صرات حبوب؛ فطائر حم�صوة �صينية 
)جيوازا، مطهي(؛ فطائر مطهية على البخار �صينية )�صوماي، مطهي(؛ �صو�صي؛ كرات خليط عجينة البانكيك مقلية مع قط �صغرية 
اخلمرية؛  م�صحوق  رافيول؛  اخل�صروات؛  اأو  ال�صمك،  اأو  اللحم،  اإ�صافة  مع  الأرز،  من  مكونة  غذاء  علب  )تاكوياكي(؛  لأخطبوط  من 
كوجي )اأرز مملت وخممر(؛ خمرية؛ م�صحوق اخلبيز؛ خالئط احللويات الفورية؛ �صل�صلة مكرونة؛ منتج ثانوي من الأرز للغذاء )�صاك 

لييز(؛ اأرز مق�صر؛ �صوفان مق�صر؛ �صعري مق�صر؛ جلوتني حم�صر كمواد غذائية؛ دقيق.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)بنك اأوف اأمريكا كوربوري�صن (

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87557( وبتاريخ: )2018/11/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
ال�صتثمار،  اإدارة  املالية،  الإدارة  املايل،  التخطيط  املايل،  التحليل  املالية،  املعلومات  املايل،  للبحث  كمبيوتر  برامج  على:   العالمة 
الأموال  حتويل  نظام  الإلكرتوين،  الأم��وال  لتحويل  الإلكرتونية  املعاجلة  توفري  الأجنبية،  العمالت  تداول  امل�صرفية،  اخلدمات 
اللكرتوين، ال�صيكات الإلكرتونية واملدفوعات الإلكرتونية، املعامالت املالية، التحويالت املالية الإلكرتونية؛ برامج حا�صوب قابلة 
للتنزيل للبحث املايل، املعلومات املالية، التحليل املايل، التخطيط املايل، الإدارة املالية، اإدارة ال�صتثمار، اخلدمات امل�صرفية، تداول 
العمالت الأجنبية، توفري املعاجلة الإلكرتونية لتحويل الأموال الإلكرتوين، نظام حتويل الأموال اللكرتوين، ال�صيكات الإلكرتونية 
واملدفوعات الإلكرتونية، املعامالت املالية، التحويالت املالية الإلكرتونية؛ برامج قابلة للتنزيل يف طبيعة تطبيقات الهاتف املحمول 
للبحث املايل، املعلومات املالية، التحليل املايل، التخطيط املايل، الإدارة املالية، اإدارة ال�صتثمار، اخلدمات امل�صرفية، تداول العمالت 
الإلكرتونية  ال�صيكات   ، اللكرتوين  الأم��وال  حتويل  نظام  الإلكرتوين،  الأم��وال  لتحويل  الإلكرتونية  املعاجلة  توفري  الأجنبية، 

واملدفوعات الإلكرتونية، املعامالت املالية، التحويالت املالية الإلكرتونية.. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)بنك اأوف اأمريكا كوربوري�صن(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87556( وبتاريخ: )2018/11/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الإنرتنت؛ توفري  برامج حا�صوب عرب  نظم احلا�صوب؛ توفري  برامج احلا�صوب؛ حتليل  ا�صت�صارات  العالمة على:  برجمة احلا�صوب؛ 
اإدارة  املالية،  الإدارة  املايل،  التخطيط  املايل،  التحليل  املالية،  املعلومات  املايل،  للبحث  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  برامج 
ال�صتثمار، اخلدمات امل�صرفية، تداول العمالت الأجنبية، توفري املعاجلة الإلكرتونية لتحويل الأموال الإلكرتوين، نظام الكرتوين 
لتحويل الموال، ال�صيكات الإلكرتونية واملدفوعات الإلكرتونية، املعامالت املالية، التحويالت املالية الإلكرتونية؛ ت�صميم، �صيانة، 
تطوير وحتديث برامج احلا�صوب للبحث املايل، املعلومات املالية، التحليل املايل، التخطيط املايل، الإدارة املالية، اإدارة ال�صتثمار، 
لتحويل  الكرتوين  نظام  الإلكرتوين،  الأموال  لتحويل  الإلكرتونية  املعاجلة  توفري  الأجنبية،  العمالت  تداول  امل�صرفية،  اخلدمات 

الموال، ال�صيكات الإلكرتونية واملدفوعات الإلكرتونية، املعامالت املالية، التحويالت املالية الإلكرتونية.. وامل�صنفة بالفئه )42(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ( ( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/8/6م(.  وبتاريخ:  برقم)85797(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:  النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، الرز ، النب ال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، املكرونة ، 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات 

، الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .   ... وامل�صنفة بالفئه )30(
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)ال�صركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87399( وبتاريخ: )2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
نودلز  املكرونة،  با�صتا )معكرونة(،  الكعك،  اأنواعه(،  الب�صكويت )بجميع  ال�صوكولتة، احللويات، احللوى،  العالمة على:  منتجات 
)معكرونة رفيعة(، املكرونة الرفيعة �صريعة التح�صري، �صباجيتي )معكرونة طويلة(، ال�صعريية، اخلمرية، م�صحوق خبازة واملكونات 
الأخرى اخلا�صة باخلبازة، �صل�صة ال�صلطة، املايونيز، اخلل، الكات�صب وال�صل�صات )التوابل(، منتجات العجني اجلاهزة للطبخ، العجني 
احللويات  الفواكه،  من  امل�صنوعة  املجمدة  احللويات  الألبان،  غري  من  امل�صنوعة  املجمدة  احللويات  اي�صكرمي،  جممد،  خبز  املجمد، 
املثلجة، القهوة، ال�صاى، الكاكاو، ال�صكر، الأرز، التابيوكا، �صاغو، القهوة الإ�صطناعية، اخلبز، املعجنات، الع�صل الأ�صود، امللح، اخلردل، 
الدقيق امل�صنوع من احلبوب، التوابل، م�صروبات الطعام )من احلبوب امل�صتنبتة والأع�صاب(، �صل�صة اللحم، �صاى الأع�صاب، الع�صل، 

ف�صار )حبوب الذرة(.  .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صيكيجيوت�صي كو.، ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87547( وبتاريخ: )2018/11/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  منتجات اأجزاء قالبة، ب�صفتها اأجزاء من عربات ب�صاعة �صكة حديد؛ عربات دافعة للتعدين؛ عربات �صحب للتعدين؛ 
قاطرات جر؛ حبال لل�صحن اأو مناولة نقل الب�صاعة؛ حمركات اأ�صا�صية غري كهربائية للمركبات الأر�صية )غري م�صتملة على "قطع 
تيار  حمركات  املقعدين؛  كرا�صي  للمركبات؛  ال�صرقة  �صد  اإنذار  اأجهزة  مظالت؛  الأر�صية؛  للمركبات  ميكانيكية  عنا�صر  غيارها"(؛ 
اأو حمركات تيار م�صتمر للمركبات الأر�صية )غري م�صتملة على قطع غيارها"(؛ �صفن وقطع غيارها ولوازمها؛ طائرة وقطع  مرتدد 
غيارها ولوازمها؛ قاطرات �صكك حديدية وقطع غيارها ولوازمها؛ �صيارات وقطع غيارها ولوازمها؛ �صيارات بعجلتني، ودراجات، وقطع 
غيارها ولوازمها؛ مركبة خفيفة بعجلتني؛ زلجات وزحافات )مركبات(؛ عربات ترويل؛ عربات دفع اأو جر؛ عربات جترها اخليول؛ 
مقطورات درجات )رياكاه(؛ رقع مطاطية ل�صقة لإ�صالح الأنابيب اأو الإطارات؛ عربات اأطفال )عربات يدوية(... وامل�صنفة بالفئه 

)12(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ( ( 

وقد مت قبول الطلب برقم)85894( وبتاريخ: )2018/8/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، الرز ، النب ال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، املكرونة ، 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات 

، الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .  ... وامل�صنفة بالفئه )30(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ( ( 

وقد مت قبول الطلب برقم)85893( وبتاريخ: )2018/8/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، الرز ، النب ال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، املكرونة ، 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات 

، الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .   ... وامل�صنفة بالفئه )30(



)اأبل انك.( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87341( وبتاريخ: )2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العالمة على:  منتجات احلوا�صيب؛ العتاد احلا�صوبي؛ العتاد احلا�صوبي القابل للب�ض؛ احلوا�صيب املحمولة باليد؛ احلوا�صيب اللوحية؛ 

الت�صالت  اأجهزة  الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  الهواتف  الهواتف؛  والال�صلكية؛  ال�صلكية  بالت�صالت  اخلا�صة  والأدوات  الأجهزة 

الال�صلكية لنقل ال�صوت والبيانات وال�صور واملحتويات ال�صوتية وحمتويات الفيديو وذات الو�صائط املتعددة؛ اأجهزة ات�صال ال�صبكات؛ 

الأجهزة الرقمية اللكرتونية املحمولة باليد التي ت�صمح بالدخول اىل النرتنت ومن اجل ار�صال وا�صتالم وتخزين املكاملات الهاتفية 

والربيد اللكرتوين وغريها من البيانات الرقمية؛ الأجهزة الرقمية اللكرتونية القابلة للب�ض التي ت�صمح بالدخول اىل النرتنت 

اأجهزة  الذكية؛  ال�صاعات  الرقمية؛  البيانات  من  وغريها  اللكرتوين  والربيد  الهاتفية  املكاملات  وتخزين  وا�صتالم  ار�صال  اجل  من 

متابعة الن�صاطات القابلة للب�ض؛ ال�صاور املو�صولة )اأدوات قيا�ض(؛ قارئات الكتب اللكرتونية؛ الربجميات احلا�صوبية؛ الربجميات 

احلا�صوبية من اجل اعداد او ت�صكيل او ت�صغيل او التحكم بالأجهزة املتنقلة والهواتف النقالة والأجهزة القابلة للب�ض واحلوا�صيب 

والأجهزة الطرفية امللحقة باحلوا�صيب وعلب الدخول واأجهزة التلفزيون وم�صغالت ال�صوت والفيديو؛ برجميات تطوير التطبيقات؛ 

والقابلة  م�صبقا  امل�صجلة  املتعددة  الو�صائط  ذات  واملحتويات  الفيديو  وحمتويات  ال�صوتية  املحتويات  احلا�صوب؛  العاب  برجميات 

النقالة  اللكرتونية  والأجهزة  النقالة  والهواتف  للحوا�صيب  الطرفية  الأجهزة  باحلوا�صيب؛  امللحقة  الطرفية  الأجهزة  للتنزيل؛ 

والأجهزة اللكرتونية القابلة للب�ض وال�صاعات الذكية والنظارات الذكية و�صماعات الذن و�صماعات الراأ�ض وعلب الدخول وم�صغالت 
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وم�صجالت ال�صوت والفيديو؛ الأجهزة الطرفية امللحقة باحلوا�صيب القابلة للب�ض؛ الأجهزة الطرفية القابلة للب�ض ل�صتخدامها مع 

احلوا�صيب والهواتف النقالة؛ الأجهزة اللكرتونية النقالة وال�صاعات الذكية والنظارات الذكية واأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 

وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت والفيديو؛ اأجهزة قيا�ض الت�صارع؛ اأجهزة قيا�ض الرتفاع؛ اأجهزة قيا�ض امل�صافة؛ اأجهزة ت�صجيل امل�صافة؛ 

عدادات اخلطى؛ اأجهزة قيا�ض ال�صغط؛ موؤ�صرات ال�صغط؛ �صا�صات مراقبة و�صا�صات عر�ض واأجهزة عر�ض مثبتة على الراأ�ض و�صماعات 

راأ�صية ل�صتخدامها مع احلوا�صيب والهواتف الذكية والأجهزة اللكرتونية النقالة والأجهزة اللكرتونية القابلة للب�ض وال�صاعات 

الذكية والنظارات الذكية واأجهزة التلفزيون وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية البعاد؛ 

النظارات؛ النظارات ال�صم�صية؛ عد�صات النظارات؛ زجاج الب�صريات؛ املنتجات الب�صرية؛ الأجهزة والأدوات الب�صرية؛ الكامريات؛ 

فال�صات للكامريا؛ �صا�صات عر�ض للحوا�صيب والهواتف النقالة والأجهزة اللكرتونية النقالة والأجهزة اللكرتونية القابلة للب�ض 

وال�صاعات الذكية والنظارات الذكية واأجهزة التلفزيون وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت والفيديو؛ لوحات املفاتيح وفاأرات احلا�صوب 

م�صجالت  ال�صوت؛  ون�صخ  ت�صجيل  اأجهزة  ؛  ال�صلبة  الأقرا�ض  وم�صغالت  الأقرا�ض  وم�صغالت  والطابعات  احلا�صوب  فاأرات  وم�صاند 

باملركبات؛  اخلا�صة  ال�صوتية  الأجهزة  ال�صوت؛  وا�صتقبال  ت�صخيم  اجهزة  ال�صوت؛  مكربات  الرقمية؛  والفيديو  ال�صوت  وم�صغالت 

ال�صتقبال  اأجهزة  التلفزيون؛  اأجهزة  امليكروفونات؛  الراأ�صية؛  ال�صماعات  الأذن؛  �صماعات  ال�صوت؛  على  والتعرف  الت�صجيل  اأجهزة 

و�صا�صات التلفزيون؛ علب الدخول؛ اأجهزة الراديو؛ اأجهزة اإر�صال وا�صتقبال الراديو؛ الأجهزة اخلا�صة بالأنظمة العاملية لتحديد 

املواقع؛ الأدوات املالحية؛ اأجهزة التحكم عن بعد للتحكم باحلوا�صيب والهواتف النقالة والأجهزة اللكرتونية النقالة والأجهزة 

اللكرتونية القابلة للب�ض وال�صاعات الذكية والنظارات الذكية وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت والفيديو واأجهزة التلفزيون ومكربات 

ال�صوت وم�صخمات ال�صوت واأنظمة العر�ض ال�صينمائية املنزلية واأنظمة الرتفيه املنزلية؛ الأجهزة القابلة للب�ض للتحكم باحلوا�صيب 

الذكية  والنظارات  الذكية  وال�صاعات  للب�ض  القابلة  اللكرتونية  والأجهزة  النقالة  اللكرتونية  والأجهزة  النقالة  والهواتف 

وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت والفيديو واأجهزة التلفزيون ومكربات ال�صوت وم�صخمات ال�صوت واأنظمة العر�ض ال�صينمائية املنزلية 

واأنظمة الرتفيه املنزلية؛ اجهزة تخزين البيانات؛ �صرائح احلا�صوب؛ البطاريات؛ اأجهزة �صحن البطاريات؛ اأجهزة الو�صل والقارنات 

والأ�صالك والكوابل واأجهزة ال�صحن وم�صاند و�صل الأجهزة وحمطات الر�صاء واملهايئات الكهربائية والإلكرتونية ل�صتخدامها مع 

كافة املنتجات التي �صبق ذكرها؛ الأجهزة البينية للحوا�صيب والأجهزة الطرفية امللحقة باحلوا�صيب والهواتف النقالة والأجهزة 

اللكرتونية الرقمية املتنقلة والأجهزة اللكرتونية القابلة للب�ض وال�صاعات الذكية والنظارات الذكية والتلفزيون وعلب الدخول 

وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت والفيديو؛ الغطية الرقيقة الواقية املعدة ل�صا�صات احلا�صوب؛ الغطية اخلارجية واحلقائب والعلب 

واملحافظ والحزمة واأ�صرطة التعليق للحوا�صيب والهواتف النقالة والأجهزة اللكرتونية الرقمية النقالة والجهزة اللكرتونية 

القابلة للب�ض وال�صاعات الذكية والنظارات الذكية و�صماعات الذن و�صماعات الراأ�ض وعلب الدخول وم�صغالت وم�صجالت ال�صوت 

والفيديو؛ ق�صبان الت�صوير الذاتي؛ اأجهزة ال�صحن اخلا�صة بال�صجائر الإلكرتونية. ... وامل�صنفة بالفئه )9(

�صفحة 2 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87341(
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)مان�ص�صرت يونايتد فوتبول كلوب ليمتد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87149( وبتاريخ: )2018/10/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
احت�صاب،  اآليات  النقد،  م�صجالت  املعدنية؛  بالعمالت  تعمل  ملعدات  اآليات  وال�صور؛  الأ�صوات  لإر�صال  معدات  منتجات  العالمة على: 
ات�صالت  واأجهزة  معدات  وال�صور؛  الأ�صوات  وحتميل  وت�صجيل  ل�صتقبال،  معدات  حريق؛  اإطفاء  معدات  بيانات؛  معاجلة  معدات 
رقمية؛ تلفاز؛ راديو؛ معدات كهربائية واإلكرتونية لال�صتخدام يف ال�صتقبال من قمر �صناعي، وحدات بث اأر�صي وبكابل؛ وحدات فك 
ت�صفري اإ�صارة؛ معدات ملعاجلة اإ�صارات الفيديو الرقمية؛ معدات ت�صجيل وت�صغيل �صوت وفيديو؛ م�صجالت اأ�صرطة؛ م�صغالت �صرائط؛ 
م�صغالت ت�صجيل؛ �صندوق النغم؛ م�صغالت CD؛ م�صغالت CD-ROM؛ م�صغالت DVD؛ م�صجالت DVD؛ م�صغالت �صوت رقمي؛ 
م�صغالت MP3 ووحدات قراءة MP3؛ م�صجالت و/ اأو م�صغالت ملفات �صوت و/ اأو �صورة؛ �صماعات للراأ�ض؛ �صماعات لالأذن؛ اأ�صرطة 
مغناطي�صية لت�صجيل ون�صخ ال�صوت اأو ال�صورة؛ ت�صجيالت �صوتية؛ ت�صجيالت فيديو؛ ت�صجيالت �صوت وفيديو؛ برامج م�صجلة للتلفاز 
واأفالم فوتوغرافية و�صينمائية جمهزة  الفوتوغرايف  للت�صوير  �صفافة  اأوراق  املتحركة؛  الر�صوم  املتحركة؛  ال�صور  اأفالم  وللراديو؛ 
لأغرا�ض العر�ض؛ اأقرا�ض مدجمة؛ DVDs وو�صائط ت�صجيل رقمية اأخرى؛ CD ROMs؛ �صرائط؛ �صرائط فيديو؛ ت�صجيالت 
اأ�صوات قابلة  للتحميل والبث؛ ت�صجيالت نغمات رنني، مو�صيقى،  جراموفون وم�صجل �صوتي ر�صمي؛ ت�صجيالت �صوت وفيديو قابلة 
�صيغة  يف  من�صورات  للتحميل؛  قابلة  اإلكرتونية  من�صورات  توقف؛  �صا�صات  وفيديو؛  األعاب  �صور  ر�صوم،   ،MP3s والبث،  للتحميل 
اإلكرتونية؛ كتب اإلكرتونية وو�صائل قراءة كتب اإلكرتونية؛ جهاز حتكم عن ُبعد؛ كامريات وكامريات فيديو؛ اأغطية واأغلفة للكامريات 
وكامريات الفيديو؛ اأغطية واأغلفة ملعدات واأدوات فوتوغرافية؛ اأجهزة عر�ض فيديو؛ �صا�صات فيديو؛ رقاقة كامريا مك�صوفة؛ اإطارات 
�صورة رقمية؛ ظالل م�صادة لالنعكا�ض؛ نظارات واأقنعة؛ املناظري؛ نظارات العني؛ نظارات روؤية ونظارات ال�صم�ض والأغلفة، ال�صال�صل، 
الأربطة والإطارات اخلا�صة بها؛ حاويات للعد�صات الال�صقة؛ �صلع ب�صرية؛ ال�صور املج�صمة؛ البو�صالت ومقايي�ض ال�صغط اجلوي؛ 
وم�صاعدات  لوحية  حوا�صيب  حممولة،  حوا�صيب  املتنقلة،  للحوا�صيب  واأغلفة  اأغطية  املتنقلة؛  احلوا�صيب  احلوا�صيب؛  الأجرا�ض؛ 
رقمية �صخ�صية واأجزاوؤها وملحقاتها؛ اأغطية واأغلفة للحوا�صيب املحمولة، احلوا�صيب اللوحية وامل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية؛ 
فاأرة  للمع�صم؛  الفاأرة وطبقات ح�صية  للحا�صوب؛ طبقة لتحريك  الطرفية  امللحقات  للحا�صوب وجتهيزاتها؛  واأجزاء  مكونات �صلبة 
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احلا�صوب؛ اأغطية للوحة املفاتيح وال�صا�صة؛ اأقرا�ض حا�صوب خم�ص�صة وCD-ROMs؛ مكون برنامج حا�صوبي؛ برامج حا�صوب؛ 
مكون برنامج حا�صوبي قابل للتحميل؛ مكون برنامج تطبيق؛ مكون برنامج تطبيق لأجهزة الت�صال املتنقلة؛ برامج األعاب للحا�صوب؛ 
مكون برامج فيديو؛ األعاب لآلت األعاب الفيديو؛ األعاب �صابقة الت�صجيل على CD، مكون برنامج واأي و�صائط ت�صجيل اأخرى؛ و�صائط 
تخزين اإلكرتونية؛ بطاقات الذاكرة؛ �صناديق تخزين خم�ص�صة لو�صائط التخزين الإلكرتونية؛ CDs، DVDs واأقرا�ض؛ معدات 
ا�صتقبال،  و�صائل  اإر�صال،  وو�صائل  ذكية  وهواتف  متنقلة  هواتف  هاتف؛  ومعدات  هواتف  ُبعد؛  عن  وات�صالت  ات�صالت  واأجهزة 
برنامج،  مكون  باليد،  حممولة  غري  اأطقم  الراأ�ض،  �صماعات  �صماعات،  �صواحن،  حوامل،  م�صطحة،  اأغ�صية  اأ�صرطة،  اأغلفة،  اأغطية، 
اأ�صوات، ر�صومات، اأجهزة اإدخال بيانات وو�صائط لتخزينها؛ معدات اإجابة على هاتف؛ بطاقات ذكية، بطاقات هاتف؛ بطاقات ذكية 
هوية  بطاقات  م�صفرة؛  بطاقات  مرمزة؛  بطاقات  م�صفرة؛  هاتف  بطاقات  مرمزة؛  هاتف  بطاقات  م�صفرة؛  ذكية  بطاقات  مرمزة؛ 
ممغنطة؛ معدات ت�صجيل الوقت؛ مغناطي�صات للزينة؛ بطاريات؛ �صواحن للبطارية؛ نظارات للتكبري؛ مقايي�ض واأدوات قيا�ض؛ لفتات 
ميكانيكية؛ لفتات م�صاءة؛ لفتات نيون؛ مقاب�ض؛ مقاب�ض تو�صيل ومفاتيح؛ موزعات التذاكر؛ معدات حتذير تعطل مركبة؛ منتجات 
اأجزاء  اللثة؛  واقيات  ذلك  يف  مبا  الفم  واقيات  الريا�صية؛  اخلوذات  الواقية؛  اخلوذات  والقبعات؛  القدم  األب�صة  الواقية،  املالب�ض 

وجتهيزات لكل ال�صلع املذكورة اأعاله.  .. وامل�صنفة بالفئه )9(

)حممد حميد علي عبده ) احلبي�صي ل�صترياد وت�صويق الغذية ( ( 

وقد مت قبول الطلب برقم)85860( وبتاريخ: )2018/8/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، الرز ، النب ال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، املكرونة ، 
ال�صعريية ، ال�صل�صة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�صار ، رقائق ال�صوفان ، 
البفك امل�صنع من احلبوب ، املقرم�صات ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر والكعك ، الكيك ، ال�صوكالتة ، م�صتح�صرات احللويات ، احللويات 
الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�صطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�صرتد ، الفانيليا ، منكهات لالطعمة ، 
العلك ، ال�صكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صميد ، الن�صاء ، ال�صطة ، الثلج واملثلجات 

، الي�صكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا واملك�صرات اململحة ، الكات�صب ، املايونيز .   ... وامل�صنفة بالفئه )30(

�صفحة 2 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87149(
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151

)فودافون جروب بي ال �صي(

اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/3م(.  وبتاريخ:  برقم)87478(  الطلب  قبول  مت  وقد 

 ، اأجهزة كمبيوتر   ، للتنزيل(  قابلة  برامج كمبيوتر )برجميات   ، م�صجلة  منتجات برجميات كمبيوتر  العالمة على:  وتو�صع 

، ما�صحات )معدات معاجلة  ، قارئات )معدات معاجلة البيانات(  اأجهزة معاجلة البيانات   ، قارنات )معدات معاجلة البيانات( 

البيانات( ، اأجهزة ت�صجيل ال�صوت ، اأقرا�ض ت�صجيل ال�صوت ، اأجهزة ن�صخ ال�صوت ، اآلت ت�صجيل النقد ، اآليات لالأجهزة التي 

تعمل بقطع النقد ، ملفات حث )كهربائية( ، مقومات عك�صية )كهربائية( ، �صناديق تو�صيل )كهربائية( ، حمددات )كهربائية( 

، خمف�صات )كهربائية( ، �صناديق مفاتيح )كهربائية( ، طرفيات تو�صيل )كهربائية( ، حمولت )كهربائية( ، مو�صالت اأ�صالك 

)كهربائية( ، كامريات ت�صوير �صينمائي ، اأجهزة اإعداد اأفالم الت�صوير ال�صينمائي ، اأجهزة قيا�ض ، اأجهزة واأدوات وزن ، اأجهزة 

اإر�صال اإ�صارات اإلكرتونية ، اأجهزة واأدوات الت�صالت والهاتف واأجهزة واأدوات الت�صال ، هواتف ل�صلكية وهواتف متحركة 

وثابتة ، هواتف متحركة ، اأجهزة ات�صالت حممولة ، هواتف ذكية ، علب للهواتف ، �صماعات راأ�ض للهواتف ، اأجهزة كمبيوتر 

حممولة ومتحركة ولوحية ، اأجهزة ات�صالت وكمبيوتر الكرتونية قابلة للب�ض ، اأجهزة واأدوات الت�صال بالبيانات ، اأنظمة 

، قواعد  البيانات  اأنظمة معاجلة   ، بيانات متحركة  اأجهزة   ، بالبيانات  الكمبيوتر والت�صال  �صبكات  ، معدات  ال�صوت  معاجلة 

 ، مودم  اأجهزة   ، الت�صالت  �صبكات   ، لالت�صالت  كمبيوتر  اأجهزة   ، الرقمية  الهواتف  وبرجميات  برامج   ، الكرتونية  بيانات 

اأدلة م�صاهدة  لها  اأجهزة  الت�صفري مبا يف ذلك  اأجهزة فك   ، الت�صفري  اإزالة  اأجهزة   ، النطاق  ، تركيبات وا�صعة  موجهات �صبكات 

تفاعلية و/اأو م�صجالت لت�صجيل برامج التلفزيون والربامج ال�صوتية ، اأجهزة كهربائية والكرتونية لال�صتخدام يف ا�صتقبال بث 

وا�صرتجاع  وا�صتقبال  واإدخال  وتخزين  ونقل  ملعاجلة  واأدوات  اأجهزة   ، بالكبالت  البث  اأو  الأر�صي  البث  اأو  ال�صناعية  الأقمار 
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البيانات التي تكون على �صكل بيانات اأو ن�صو�ض اأو �صوت اأو �صور بيانية اأو فيديوات م�صفرة اأو تركيبة من هذه ال�صيغ ، وحدات 

واأجهزة ل�صلكية حممولة ، اأجهزة حتكم عن بعد يف الأجهزة الكهربائية واللكرتونية ، م�صاعدات رقمية �صخ�صية ، ح�صا�صات 

واملا�صحات  ال�صريعة  ال�صتجابة  ورمز  الباركود  قارئات   ، واملوازين  الرتفاع  ومقايي�ض  اخُلطى  عدادات  ذلك  يف  مبا  الكرتونية 

ال�صوئية ، ت�صجيالت �صوتية ومرئية ، و�صائط لتخزين املعلومات والبيانات وال�صور وال�صوت ، حمتوى و�صائط رقمية )قابلة 

للتنزيل( مبا يف ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات وال�صور واملو�صيقى والن�صو�ض والبيانات وال�صور 

البيانية ونغمات الرنني التي يتم تقدميها من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�صبكات اللكرتونية ، اأجهزة 

، األعاب الكمبيوتر والفيديو مبا يف ذلك الألعاب القابلة للتنزيل ، من�صورات  واأدوات ال�صتقبال والإر�صال بالأقمار ال�صناعية 

الكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�صبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�صبكات اللكرتونية ، 

و�صائط اآلية قابلة للقراءة ، �صوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو 

غريها من ال�صبكات اللكرتونية ، اأجهزة �صحن البطاريات لال�صتخدام مع اأجهزة الت�صالت ، بطاريات ، معدات تزويد البطاريات 

كمبيوتر  اأجهزة  ذلك  يف  مبا  كمبيوتر  اأجهزة   ، الكمبيوتر  واأجهزة  التلفزيون  لأجهزة  ملحقة  معدات   ، الحتياطية  بالطاقة 

�صخ�صية �صغرية واأجهزة كمبيوتر حممولة ، مفكرات �صخ�صية الكرتونية ، اأجهزة واأدوات الكرتونية واأجهزة واأدوات مالحية 

اأو  بالأقمار ال�صناعية واأجهزة واأدوات حتديد املواقع مبا يف ذلك اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، وحدات مركبة على املكتب 

ال�صيارة ت�صتمل على مكرب �صوت ي�صمح بال�صتخدام ل�صماعة الهاتف بدون ا�صتعمال اليدين ، حامالت �صماعات الهاتف يف ال�صيارة 

، اأجهزة واأدوات التدري�ض ، اأجهزة قيا�ض ، اأجهزة قيا�ض ذكية ، بطاقات ممغنطة فارغة اأو م�صجلة م�صبقًا ، بطاقات حمتوية 

برامج   ، م�صفرة  ، بطاقات  الهاتف  ائتمان عرب  ، بطاقات  ائتمان ودين ودفع  ، بطاقات  ، بطاقات هاتف  على معاجلات دقيقة 

 ، ال�صبكات اللكرتونية  اأو غريها من  اأو من الإنرتنت  كمبيوتر مبا يف ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر 

برامج الت�صال بالبيانات ، برامج تطبيقات مبا يف ذلك برامج تطبيقات للهواتف املتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة 

ال�صوت  وم�صاركة  ونقل  ملزامنة  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، بالبيانات  الال�صلكي  لالت�صال  كمبيوتر  برامج   ، للتنزيل 

والبيانات والتقاومي واملحتويات بني واحد اأو اأكرث من الأجهزة اللكرتونية ول�صراء تطبيقات الأجهزة اللكرتونية املحمولة 

ولتاأمني عمليات ال�صراء امل�صفرة ، برامج الأنظمة الت�صغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والت�صفري والتخزين املتدفق لل�صوت والفيديو 

والر�صوم البيانية والن�صو�ض والبيانات على �صبكات الت�صال ، برامج كمبيوتر لتمكني التوا�صل وتبادل امللفات من واحد لواحد 
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والبيانات  املعلومات  مل�صاركة  الكمبيوتر  م�صتخدمي  بني  الت�صال  وتن�صيق  لإجراء  كمبيوتر  برامج   ، البحث  حمركات  برامج   ،

ال�صوتية عرب �صبكات الت�صال اللكرتونية ، برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية ، برامج حترير ال�صوت والفيديو مبا يف ذلك 

تطبيقات برامج لال�صتخدام على اأجهزة الهواتف املتحركة ، برامج لتعريف هوية الأ�صخا�ض ، برامج للتحكم بالو�صول والتحكم 

احلماية  وج��دران  للفريو�صات  م�صادات  ذلك  يف  مبا  الكمبيوتر  اأجهزة  حلماية  برامج   ، الأ�صخا�ض  ح�صور  وك�صف  بالفيديو 

ال�صبكات  ، برامج  ، برامج ك�صف الخرتاق  التج�ص�ض وت�صفية �صبكة النرتنت  املزعج وم�صادات  )فايروول( وم�صادات الربيد 

اجل�صم  ودهون  البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�ض  ونقل  ومعاجلة  ل�صتقبال  كمبيوتر  برامج   ، الفرتا�صية  اخلا�صة 

وموؤ�صر كتلة اجل�صم واأمناط النوم واملواقع وال�صلوك وحالة اجلو ودرجة احلرارة ، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات املتعلقة 

م�صادة  ح�صا�صات   ، للمركبات  لي�صت  ال�صرقة  �صد  اأجهزة   ، البدنية  واللياقة  ال�صحي  برنامج  عرب  والتحفيز  واللتزام  بتتبع 

للت�صادم للمركبات ، اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة ، اأجهزة لإر�صال وا�صتقبال املعلومات من امللكيات املتحركة ، اأدوات 

واأجهزة للتحكم عن بعد بالأجهزة الكهربائية والأدوات املنزلية ، اأجهزة ومن�صاآت اإنذار ، اأنظمة حتديد املواقع ومالحة عرب 

الكرتونية  ومن�صاآت  اأجهزة   ، اللكرتونية  الأجهزة  واإىل  من  الكمبيوتر  برامج  وحتديث  لتنزيل  اأنظمة   ، ال�صناعية  الأقمار 

، كامريات وكامريات  التلفزيون ذات الدوائر املغلقة  اأنظمة   ، اأجهزة لتعريف هوية الأ�صخا�ض   ، وبيومرتية للتحكم بالو�صول 

تلفزيون وم�صجالت فيديو لأجهزة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة ، اأجهزة ب�صرية وفوتوغرافية ، عدادات �صرعة الكرتونية ، 

م�صجالت   ، للمركبات  ال�صرعة  من  التحقق  اأجهزة   ، الكرتونية  ال��دوران  �صرعة  قيا�ض  اأجهزة   ، الكرتونية  م�صافات  ع��دادات 

الكيلومرتات للمركبات ، ح�صا�صات كهربائية اأو الكرتونية للمركبات ، ح�صا�صات الكرتونية ، �صفارات الإنذار ، اأقفال الكرتونية 

للمركبات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، مفاتيح الكرتونية للمركبات ، اأنظمة الكرتونية للدخول اإىل للمركبات بدون مفتاح واأنظمة 

، اأجهزة ات�صال  اآليًا  اأبواب املركبات و�صندوق ال�صيارة وغطاء حمرك ال�صيارة وال�صقف  ، اأنظمة لفتح واإغالق  مفتاح الت�صغيل 

مدجمة يف خوذات الدراجات النارية ، اأجهزة حتديد املواقع العاملية ، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو اإعطاء اإ�صارة 

بني  لالت�صال  اأنظمة   ، اخلطرة  واحلالت  الطوارئ  مركبات  ووجود  املرور  وحالت  والوقت  ال�صفر  وطرق  املوقع  واأماكن  عنها 

املركبات والبنى التحتية للطرق ، اأجهزة ك�صف العالمات على الطرق ، اأنظمة واأدوات توجيه عن بعد للمركبات ، اأنظمة النقطة 

اأو  اأو الكرتونية  ، اأجهزة كمبيوتر ُمركبة يف املركبات ، معدات كهربائية  العمياء واأنظمة مراقبة للم�صاعدة يف تغيري احلارة 

ب�صرية ُمركبة يف املركبات مبا يف ذلك املركبات الربية ، اأنظمة ت�صخي�صية واأنظمة ت�صخي�صية يتم التحكم بها عن بعد ُمركبة 
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يف املركبات ، اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإىل املركبات ، اأجهزة لك�صف و/اأو تبادل البيانات بني مركبة ووحدة 

حتكم عن بعد لأغرا�ض الأمن وال�صالمة ، الأجهزة امل�صاعدة يف �صف ال�صيارات واأجهزة ك�صف العوائق ، اأنظمة واأجهزة اإنذار 

للم�صاعدة يف �صف ال�صيارات والرجوع للخلف وك�صف النقطة العمياء ، اأنظمة الك�صف ما قبل الت�صادم وجتنب الت�صادم ، اأجهزة 

الكرتونية غري متنقلة للمركبات ، اأنظمة كمبيوتر مزودة ب�صا�صة تعمل باللم�ض يف املركبات ، اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن 

والعر�ض  الرتويج  لأغرا�ض  للتنزيل  قابلة  برامج   ، الذكية  الهواتف  اإىل  البيانات  نقل  ميكنها  اأ�صاور  �صكل  على  �صاعات   ، بعد 

ل�صا�صات العر�ض اخلا�صة على اأجهزة الت�صالت ، البطاقات الذكية ، اأجهزة تقنيات املعلومات ، برامج تقنيات املعلومات ، اأدوات 

التحكم يف الألعاب ، ح�صا�صات ومعدات واأجهزة مل�صية ، برامج لال�صتخدام مع احل�صا�صات واملعدات والأجهزة اللم�صية ، برامج 

 ، )IoT( واأجهزة الواقع الفرتا�صي ، برامج واأجهزة الواقع املعزز ، وحدات اأجهزة الكمبيوتر لال�صتخدام مع اإنرتنت الأ�صياء

وحدات اأجهزة الكمبيوتر لال�صتخدام يف الأجهزة اللكرتونية با�صتخدام انرتنت الأ�صياء )IoT( ، برامج لال�صتخدام يف تنفيذ 

انرتنت الأ�صياء )IoT( ، برامج تطبيقات مبا يف ذلك برامج تطبيقات لأجهزة الهواتف املتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر 

الأنظمة  برامج   ، وامل�صفرة  الآمنة  ال�صراء  لعمليات  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، الت�صالت  برامج   ، للتنزيل  قابلة 

الت�صغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والت�صفري والتخزين املتدفق لل�صوت والفيديو والر�صوم البيانية والن�صو�ض والبيانات على 

�صبكات الت�صالت ، برامج كمبيوتر لتمكني التوا�صل وتبادل امللفات من واحد لواحد ، برامج حمركات البحث ، برامج لتعريف 

هوية الأ�صخا�ض ، برامج للتحكم بالو�صول والتحكم بالفيديو وك�صف ح�صور الأ�صخا�ض ، برامج حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا 

يف ذلك م�صادات للفريو�صات وجدران احلماية )فايروول( وم�صادات الربيد املزعج وم�صادات التج�ص�ض وت�صفية �صبكة النرتنت 

وبرامج ك�صف الخرتاق ، برامج ال�صبكات اخلا�صة الفرتا�صية ، اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإىل الأجهزة 

ال�صوت  ال�صوتي والتعرف على  ، برامج الأمر  العمالء  العمالء وخدمة  ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم  اللكرتونية 

وبرامج حتويل الكالم اإىل ن�ض وتطبيقات برامج تدعم ال�صوت ، برامج اإر�صال الر�صائل ، برامج امل�صاعدات ال�صخ�صية ، برامج 

كمبيوتر لإدارة املعلومات ال�صخ�صية ، برامج كمبيوتر لال�صتخدام يف تو�صيل والتحكم بالأجهزة اللكرتونية اخلا�صة باإنرتنت 

الأ�صياء )IoT( ، برامج كمبيوتر وتطبيقات برامج خا�صة بروبوتات الدرد�صة )ت�صات بوت( ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات 

يف جمال الذكاء ال�صطناعي )AI( ، برامج الكمبيوتر وتطبيقات الربامج اخلا�صة بروبوتات الدرد�صة )ت�صات بوت( الذكية 

بنية  ذات  روبوتات   ، العمالء  بخدمة  اخلا�صة  الدرد�صة  روبوتات  برامج   ، العمالء  وخدمة  للعمالء  الدعم  لتوفري  ا�صطناعيًا 
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اللكرتونية  التحكم  اأدوات   ، اللكرتونية  التحكم  اأدوات   ، ال�صطناعي  الذكاء  اأجهزة   ، ال�صطناعي  بالذكاء  مزودة  ب�صرية 

بعد  عن  التحكم  وحدات   ، اإداركها  للم�صتخدم  ميكن  التي  والهتزازات  الأ�صوات  حتديدًا  احل�صية  الراجعة  التغذية  لإ�صفاء 

باألعاب الفيديو التفاعلية احل�صية احلركية ، وحدات التحكم عن بعد باألعاب الفيديو التفاعلية ، برامج كمبيوتر لال�صتخدام 

للتلفزيون  والتفاعلية  ال�صخ�صية  للربجمة  امللحقة  الكمبيوتر  واأجهزة  كمبيوتر  برامج   ، والبيانات  ال�صوت  بنقل  يتعلق  فيما 

ولال�صتخدام يف العر�ض والتالعب بالو�صائط املرئية والر�صوم البيانية والن�صو�ض وال�صور الفوتوغرافية والر�صوم التو�صيحية 

والر�صوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وت�صوير الأفالم والبيانات ال�صوتية وللتوا�صل عرب ال�صبكات الجتماعية ، اأدوات 

حتكم ل�صلكية ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة اللكرتونية الأخرى ، ال�صا�صات التي تعمل باللم�ض ، برامج الرقابة الأبوية 

، اأجهزة ال�صبكات ، برامج التجارة الإلكرتونية ، ال�صاعات التي تنقل البيانات اإىل الهواتف الذكية ، الأجهزة التي حتدد موقع 

املركبات عن بعد ، ال�صاعات الذكية.  .. وامل�صنفة بالفئه )9(

)ا�ض ايه بيه ا�ض اإي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)86730( وبتاريخ: )2018/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  خدمات الرتتيب املنظم للبيانات واملعلومات يف قواعد بيانات احلا�صوب لالإنرتنت ولال�صتخدام لالأعمال يف املوقع املتعلق 
بتطوير وابتكار وبرجمة وتطبيق وتنفيذ واإنتاج وتوزيع وبيع وو�صع وا�صتخدام وتوظيف ومعاجلة وتعديل و�صيانة وتاأجري وحتديث 
وت�صميم وال�صتعانة مب�صادر خارجية لربامج احلا�صوب وبرجميات احلا�صوب؛ خدمات تنظيم البيانات واملعلومات يف قواعد بيانات 
احلا�صوب لالإنرتنت؛ خدمات تنظيم البيانات واملعلومات يف قواعد بيانات احلا�صوب لالأعمال لال�صتخدام يف املوقع فيما يتعلق بابتكار 
وتطوير وت�صميم برامج احلا�صوب وبرجميات احلا�صوب على �صكل برجميات للمعاجلة يف املوقع و/اأو عن بعد لتعامالت الأعمال؛ 
خدمات تنظيم البيانات واملعلومات يف قواعد بيانات احلا�صوب لتحليل بيانات الأعمال من اأجل اتخاذ القرار للعمل ال�صرتاتيجي 
للوقت الفعلي واملخ�ص�ض للدعم واملبيعات واخلدمة والت�صويق والتجارة وبيانات العمالء ولتحليل وتوجيه تطبيقات معاجلة البيانات؛ 
جميع ما ذكر اأعاله اأي�صًا للت�صغيل بوا�صطة منوذج احلو�صبة التي تعتمد على م�صادر حا�صوبية من الإنرتنت. . وامل�صنفة بالفئه )35( 
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