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)حممد عبده خالد مهدي(

وقد مت قبول الطلب برقم)87949( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: اأدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح الب�ضيطة، مزيالت الروائح الكريهة بخالف ماهو لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضرات   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لالإ�ضتعمال الطبي واأغذية للر�ضع واالأطفال ، ل�ضقات طبية ومواد �ضماد ، مواد 
ح�ضو االأ�ضنان و�ضمع طب االأ�ضنان ، مطهرات ، م�ضتح�ضرات الإبادة احل�ضرات واحليوانات ال�ضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب ، 
م�ضتح�ضرات تلطيف اجلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضرات اإ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. وامل�ضنفة 

بالفئه )5(

)خالد عبدالكرمي حممد الربيهي(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87910( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
وامل�ضتح�ضرات  واحلبوب  والقمح  والدقيق   ، اال�ضطناعي  النب  و  وال�ضاجو  والتابيوكا  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  النب  على:  العالمة 
امل�ضنوعة منها واخلبز والب�ضكويت واملعجنات والفطائر والكعك ، ال�ضوكالتة واحللويات واحللويات املثلجة ، م�ضتح�ضرات احللويات 
 ، املثلجة  ال�ضكاكر   ، بانواعها  العلك   ، الويفرات   ، وال�ضوكالتة  الوافل  وكعك  والويفر  الب�ضكويت  على  امل�ضتملة  املنتجات  بخا�ضة 
�ضكاكر لالكل ، ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود ، رقائق ) منتجات حبوب( �ضوكالتة ، م�ضروبات �ضوكالتة مع احلليب ، م�ضروبات ا�ضا�ضها 
ال�ضوكالتة ، كاكاو ، م�ضروبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو ، م�ضروبات ا�ضا�ضها الكاكاو ، تورتات حم�ضوة باملربى او الفاكهة او 

املقبالت ، �ضكر ، حلويات ال�ضكر ، تورتات ) كيك بالفواكه( ، حلويات ) مليم عود( ، حلويات ) �ضوكالتة( .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)خالد عبدالكرمي حممد الربيهي(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87911( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
وامل�ضتح�ضرات  واحلبوب  والقمح  والدقيق   ، اال�ضطناعي  النب  و  وال�ضاجو  والتابيوكا  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  النب  على:  العالمة 
امل�ضنوعة منها واخلبز والب�ضكويت واملعجنات والفطائر والكعك ، ال�ضوكالتة واحللويات واحللويات املثلجة ، م�ضتح�ضرات احللويات 
 ، املثلجة  ال�ضكاكر   ، بانواعها  العلك   ، الويفرات   ، وال�ضوكالتة  الوافل  وكعك  والويفر  الب�ضكويت  على  امل�ضتملة  املنتجات  بخا�ضة 
�ضكاكر لالكل ، ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود ، رقائق ) منتجات حبوب( �ضوكالتة ، م�ضروبات �ضوكالتة مع احلليب ، م�ضروبات ا�ضا�ضها 
ال�ضوكالتة ، كاكاو ، م�ضروبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو ، م�ضروبات ا�ضا�ضها الكاكاو ، تورتات حم�ضوة باملربى او الفاكهة او 

املقبالت ، �ضكر ، حلويات ال�ضكر ، تورتات ) كيك بالفواكه( ، حلويات ) مليم عود( ، حلويات ) �ضوكالتة( .. وامل�ضنفة بالفئه )30(
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)�ضركة احتاد الهند�ضة االإن�ضائية ملقاوالت البناء )ذ م م( يونك(

وقد مت قبول الطلب برقم)87930( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: التزفيت، البناء بالطوب، االإ�ضراف على ا�ضراف املباين، عزل املباين، بناء اك�ضاك وحمالت عر�ض، احكام �ضد املباين، 
تركيب وا�ضالح اجهزة ا الإنذار �ضد ال�ضرقة، تنظيف ال�ضطوح اخلارجية للمباين، تنظيف املباين من الداخل، االإن�ضاء، ا�ضت�ضارات 
اإن�ضاء امل�ضانع، عزل املباين، تركيب  االإن�ضاء، تاأجري معدات االإن�ضاء، معلومات عن االإن�ضاء، هدم املباين، تركيب االأبواب والنوافذ، 
)معدات  الرافعات  تاأجري  االإن�ضاء،  معدات  تاأجري  واخلارجية،  الداخلية  االأ�ضطح  دهان  البناء،  االآلية،  املعدات  و�ضيانة  وا�ضالح 

االإن�ضاء(، تاأجري احلفارات، ن�ضب ال�ضقاالت، �ضيانة برك ال�ضباحة، اإن�ضاء وا�ضالح امل�ضتودعات.. وامل�ضنفة بالفئه )37(

)ديلفي تيكنولوجيز اآي بيه ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)86875( وبتاريخ: )2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات 
اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: الكيماويات لال�ضتخدام يف ال�ضناعة والعلوم والت�ضوير الفوتوغرايف واأي�ضًا 

يف الزراعة والب�ضتنة واحلراجة؛ الراتينجات اال�ضطناعية غري املعاجلة والبال�ضتيك غري املعالج؛ مركبات مكافحة احلرائق ومنع 
ال�ضناعة؛  يف  لال�ضتخدام  الال�ضقة  املواد  اخلام؛  واجللود  احليوانات  جلود  ل�ضباغة  املواد  واللحام؛  ال�ضقي  م�ضتح�ضرات  احلرائق؛ 
ال�ضناعة  يف  لال�ضتخدام  احليوية  امل�ضتح�ضرات  واالأ�ضمدة؛  الت�ضميد  وروث  الت�ضميد  مزيج  االأخ��رى؛  املعجون  وح�ضوات  املعاجني 
والعلوم؛ امل�ضتح�ضرات الكيماوية لال�ضتخدام مع حمركات ال�ضيارات واملركبات؛ �ضوائل العايرة؛ �ضوائل املكابح. . وامل�ضنفة بالفئه 

)1( مع املطالبة بحق اال�ضبقية : رقم اال�ضبقية017894438  تاريخ اال�ضبقية:  2018/5/2  بلد اال�ضبقية:  االحتاد االأوربي 

)يو اإيه بي )ا�ض �ضي تي لوبريكانت�ض(.

وقد مت قبول الطلب برقم)83936( وبتاريخ: )2018/3/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: املنتجات الكيماوية امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة وحتديدا املواد امل�ضافة الكيميائية والفيزيائية الن�ضطة لزيوت الت�ضحيم 
وال�ضحوم والزيوت ال�ضناعية والزيوت للمحركات وترو�ض النقل و ال�ضاغطات والزيوت الهيدروليكية واملواد امل�ضافة للوقود وحتديدا 
البرتول ووقود الديزل؛ املواد امل�ضافة للمربدات ول�ضوائل اأنظمة غ�ضل الزجاج االأمامي؛ ال�ضوائل الهيدروليكية؛ زيوت املكابح؛ مواد 
الل�ضق امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة؛ فحم التنقية؛ امل�ضايف )منتجات كيماوية والبال�ضتيك غري معالج واملواد املعدنية والنباتية(، اأدوات 

ال�ضرياميك امل�ضتخدمة كم�ضفيات.. وامل�ضنفة بالفئه )1(
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)خالد عبد الكرمي حممد الربيهي(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87912( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
وامل�ضتح�ضرات  واحلبوب  والقمح  والدقيق   ، اال�ضطناعي  النب  و  وال�ضاجو  والتابيوكا  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  النب  على:  العالمة 
امل�ضنوعة منها واخلبز والب�ضكويت واملعجنات والفطائر والكعك ، ال�ضوكالتة واحللويات واحللويات املثلجة ، م�ضتح�ضرات احللويات 
 ، املثلجة  ال�ضكاكر   ، بانواعها  العلك   ، الويفرات   ، وال�ضوكالتة  الوافل  وكعك  والويفر  الب�ضكويت  على  امل�ضتملة  املنتجات  بخا�ضة 
�ضكاكر لالكل ، ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود ، رقائق ) منتجات حبوب( �ضوكالتة ، م�ضروبات �ضوكالتة مع احلليب ، م�ضروبات ا�ضا�ضها 
ال�ضوكالتة ، كاكاو ، م�ضروبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو ، م�ضروبات ا�ضا�ضها الكاكاو ، تورتات حم�ضوة باملربى او الفاكهة او 

املقبالت ، �ضكر ، حلويات ال�ضكر ، تورتات ) كيك بالفواكه( ، حلويات ) مليم عود( ، حلويات ) �ضوكالتة( .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)�ضركة وايد لل�ضناعه والتجاره املحدوده(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)88115( وبتاريخ: )2018/12/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخ�ضروات  فواكه  اللحم،  خال�ضات  وال�ضيد،  الدواجن  وحلوم  واالأ�ضماك  اللحوم  على:  العالمة 
املحفوظة  لالأكل،االأغذية  املعدة  والدهون  ،الزيوت  االألبان  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�ضكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي( 
واملخلالت، زيت �ضم�ضم ، زبدة ، �ضلطات خ�ضار، فواكة مثلجة، �ضلطات فواكة ، فواكة معلبة ، رقائق فواكة ، حم�ض ، مربيات ، �ضمن 
نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �ضوداين ، خملالت، زيت نخيل للطعام ،زيوت طبخ ، لب الفواكة ، زبيب ،زيت الزيتون، رقائق 
بطاطا ، متور ، هالم)جيلي( الفواكة ، زبيب ، معجون بندورة ومعجون طماطم ، احلليب ، الزبادي ، الق�ضطة ، اجلنب. وامل�ضنفة بالفئه 

 )29(

)�ضركة وايد لل�ضناعه والتجاره املحدوده(

وقد مت قبول الطلب برقم)88114( وبتاريخ: )2018/12/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:  النب ،ال�ضاي ،الكاكاو ،ال�ضكر ،االأرز ،التابيوكا ، ال�ضاجو، النب اال�ضطناعي، الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�ضكويت ،الفطائر،ال�ضوكوالته،احللويات واحللويات املثلجة، ع�ضل النحل والع�ضل االأ�ضود، اخلمرية، امللح ، اخلردل ،اخلل، 
، ال�ضعريية ، حالوة الطحينية ، علكة )اللبان(، ف�ضار )حب الذرة(، كات�ضاب  ، البفك  البهارات ،التوابل ،ال�ضل�ضة ،املكرونة، الثلج 
، مايونيز ، منكهات ، رقائق ذرة ، رقائق �ضوفان ، كت�ضاب)�ضل�ضة( ، ك�ضرتد ، توابل �ضلطة ، دقيق للطعام ، منتجات طحن الدقيق ، 
جلوكوز للطعام ، �ضل�ضة مرق اللحم ، دقيق ذرة ، دب�ض للطعام ، معجنات وجبات خفيفة ا�ضا�ضها احلبوب ، كاري ، زعفران ، توابل 

�ضلطة ، يان�ضون جنمي ، ن�ضا للطعام ، فانيال )منكهة(، دب�ض ال�ضكر ، رقائق احلبوب ، حلوى . وامل�ضنفة بالفئه )30( 
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)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)88172( وبتاريخ: )2018/12/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: روائح ومعطر جو، معطرات للمالب�ض واملفرو�ضات وال�ضتائر واالر�ضيات، مزيل الروائح الكريهة للمالب�ض واملفرو�ضات 
واالأر�ضيات ، روائح ومنظفات معطره للغرف وال�ضيارات واملباين واملكاتب، مزيل الروائح الكريهة لغري االإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي ، املطهرات 
ال�ضم�ض  حلروق  مراهم  وال�ضعر،  والراأ�ض  والب�ضرة  والوجه  باجل�ضم  للعناية  �ضحية  م�ضتح�ضرات  طبية،  وزيوت  ودهانات  كرميات   ،
، زيوت  ،، بودرة طبية، واأغذية للر�ضع واالأطفال، م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام طبية، �ضمادات  ، غ�ضوالت لو�ضن طبية، ل�ضقات للجروح 
ودهانات طبية ، م�ضتح�ضرات �ضيدلية وبيطرية، م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�ضتعمال الطبي ، بخور طارد 

للح�ضرات، املبيدات، لوا�ضق للذباب، مراهم ال�ضابون.. وامل�ضنفة بالفئه )5(

)وارنر ميديا، األ األ �ضي(

 
اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/11م(.  وبتاريخ:  برقم)88136(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الو�ضائط جاري عر�ضه يتم توزيعه  اإنتاج وتوزيع حمتوى ترفيه متعدد  العالمة على: اخلدمات الرتفيهية، خ�ضو�ضا  وتو�ضع 
للتلفاز وتلفاز بروتوكول االإنرتنت  التلفزيونية  اأ�ضكال متعددة من و�ضائط االإر�ضال؛ خدمات برجمة  عرب من�ضات متنوعة يف 
)IPTV(؛ خدمات الرتفيه التي تاأخذ ذات طابع الربامج التلفزيونية وال�ضور املتحركة؛ برامج التلفاز ح�ضب الطلب؛ خدمات 
واالت�ضال  البث  خدمات  الكابل؛  عرب  التلفزيوين  البث  خدمات  الدفع؛  مقابل  والعر�ض  املدفوعة  التلفاز  برامج  يف  اال�ضرتاك 
والدراما  الكوميديا  جماالت  يف  للتنزيل  القابلة  غري  املرئية  ال�ضوتية  الت�ضجيالت  التفاعلي؛  التلفاز  كابل؛  من�ضة  بعد  عن 
الرتفيه  واأخبار  واالأخبار  اجلارية  واالأح��داث  املو�ضيقية  والعرو�ض  واملو�ضيقى  والريا�ضة  واملغامرات  واملنوعات  واحلركة 
واالأفالم الوثائقية والر�ضوم املتحركة؛ اإنتاج ون�ضر الكتب ال�ضوتية االإلكرتونية؛ الرتفيه التفاعلي عرب االإنرتنت الذي ياأخذ 
طبيعة موقع الويب الذي يحوي عرو�ض تقدميية ت�ضويرية وفيديو و�ضوتية ونرثيات غري قابلة للتنزيل ومقاطع فيديو ومواد 
و�ضائط متعددة اأخرى مرتبطة باالأفالم وبرامج التلفاز يف جماالت الكوميديا والدراما واحلركة واملنوعات واملغامرة والريا�ضة 
واملو�ضيقى والعرو�ض املو�ضيقية واالأحداث اجلارية واالأخبار واأخبار الرتفيه واالأفالم الوثائقية والر�ضوم املتحركة؛ ال�ضحف 
على االإنرتنت، حتديًدا، املدونات يف جماالت اأفالم ال�ضور املتحركة وملفات الفيديو الرتفيهية عرب االإنرتنت؛ توفري املعلومات 
املتعلقة بالتلفاز، اأفالم ال�ضور املتحركة، ال�ضوت، االأخبار واملعلومات الرتفيهية، واإنتاج وتوزيع برامج الراديو، خدمات ت�ضجيل 
الفيديو.. وامل�ضنفة بالفئه )41( مع املطالبة بحق اال�ضبقية : رقم اال�ضبقية 88001273  تاريخ اال�ضبقية:  2018/6/14 

بلد اال�ضبقية:  امريكا 
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)معاذ عبداهلل عزي النوفاين (

وتو�ضع  اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/8م(.  وبتاريخ:  برقم)88276(  الطلب  قبول  مت  وقد 
من  امل�ضنوعة  وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  اال�ضطناعي،  والنب  وال�ضاجو  والتابيوكا  واالأرز  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  النب  على:  العالمة 
واخلردل  امللح  اخلمرية،  االأ�ضود،  والع�ضل  النحل  ع�ضل  املثلجة،  واحللويات  ال�ضوكوالتة،   ، والفطائر  والب�ضكويت  واخلبز  احلبوب 
ف�ضار،)حب  )اللبان(،  علكة  الزيتون،  الطحينية،  حالوة  ال�ضعريية،  الثلج،البفك،   ، واملكرونة  وال�ضل�ضة  والتوابل  البهارات  واخلل، 
الذرة(، كات�ضاب، مايونيز، منكهات، رقائقذرة، رقائق �ضوفان، كت�ضاب)�ضل�ضة(، ك�ضرتد، توابل �ضلطة، دقيق للطعام، منتجات طحن 
الدقيق، جلوكوزللطعام، �ضل�ضة مرق اللحم، دقيق ذرة، دب�ض للطعام، معجنات وجبات خفيفة ا�ضا�ضها احلبوب، كاري، زعفران، توابل 

�ضلطة، يان�ضون جنمي، ن�ضا للطعام، فانيال)منكهة(، دب�ض ال�ضكر، رقائق احلبوب، حلوى. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)ديلفي تيكنولوجيز اآي بيه ليمتد( 

 
اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/7م(.  وبتاريخ:  برقم)86874(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية وللت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والب�ضرية وللوزن 
وجتميع  وحتويل  وت�ضغيل  لتو�ضيل  واالأدوات  االأجهزة  والتعليم؛  واالإنقاذ  )االإ�ضراف(  وللفح�ض  االإ�ضارات  والإر�ضال  وللقيا�ض 
واأقرا�ض  املغناطي�ضية  البيانات  ناقالت  ال�ضور؛  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اإر�ضال  اأو  لت�ضجيل  االأجهزة  بالكهرباء؛  التحكم  اأو  وتنظيم 
الت�ضجيل؛االأقرا�ض امل�ضغوطة واأقرا�ض الفيديو الرقمية وو�ضائط الت�ضجيل الرقمية االأخرى؛ االآليات لالأجهزة امل�ضغلة بالقطع 
النقدية؛ م�ضجالت النقد واالآالت احلا�ضبة ومعدات معالة البيانات واحلوا�ضيب؛ برجميات احلا�ضوب؛ اأجهزة مكافحة احلرائق؛ 
واملعدة  وفريد  خا�ض  ب�ضكل  جميعها  امل�ضممة  احلا�ضوب  واأجهزة  احلوا�ضيب  وبرجميات  البيانات  معاجلة  وحوا�ضيب  معدات 
واملباعة لال�ضتخدام يف جمال ال�ضيارات واأجزائها؛ املركبات للطريان واأجزائها؛ املركبات البحرية واأجزائها؛ اأجهزة الراديو؛ 
ت�ضتثني برجميات  التي  الكهربائية وخ�ضو�ضًا  واملو�ضالت  البطاريات  التلفاز؛  اأجهزة  العاملية؛  املواقع  لتحديد  املالحة  اأجهزة 
االإلكرتونية  ال�ضرعة واالجتاه  العامة؛ �ضوابط  للغايات  البيانات  اإدارة قواعد  العامة؛ برجميات  للغايات  التطبيقات  تطوير 
اأجهزة الت�ضخي�ض؛ عاك�ضات الفولتية العالية وحموالت دي �ضي اإىل دي �ضي وال�ضواحن املثبتة  للمركبات؛ موؤقتات الت�ضغيل؛ 
اإدارة البطاريات وعاك�ضات 48 يف و48 يف دي �ضي اإىل دي �ضي ووحدات التحكم مبحركات البنزين ووحدات التحكم  واأنظمة 
ال�ضغط  وح�ضا�ضات  الكهربائية  لالإك�ض�ضوارات  املحلية  التحكم  ووحدات  املعاجلة  بعد  ملا  التحكم  ووحدات  الديزل  مبحركات 
واالإلكرتونيات الذكية التي تدعم احل�ضا�ضات اأو امل�ضغالت.. وامل�ضنفة بالفئه )9( مع املطالبة بحق اال�ضبقية : رقم اال�ضبقية 
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)نابتي�ضكو كوربوري�ضن(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)88087( وبتاريخ: )2018/12/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: االآت زراعية، االآت ثني، نعاالت مكابح بخالف امل�ضتخدمة للمركبات، قاب�ضات )كلت�ضات( بخالف امل�ضتخدمه للمركبات 
لالأبواب  هيدرولية  واقفال  مفاتيح  الربية،  للمركبات  امل�ضتخدمة  بخالف  قارنة  و�ضالت  امل�ضغوط،  بالهواء  تدار  مكائن  الربية، 
املركبات  يف  امل�ضتخدمة  بخالف  ت�ضغيل  حمركات  االآت(،  )اجزاء  لالأبواب  امل�ضغوط  بالهواء  تدار  واقفال  مفاتيح  االآت(،  )اجزاء 
الربية، �ضناديق م�ضننة بخالف امل�ضتخدمة يف املركبات الربية، م�ضننات بخالف امل�ضتخدمة يف املركبات الربية، مكائن وحمركات 
هيدرولية، عدد اآلية، االآت ت�ضنيع املواد املعدنية، االآت تعبئة، االآت ختم للغايات ال�ضناعية، اجهزة ف�ضل البخار عن النفط، اآليات 

نقل حركة لالآالت، �ضمامات )اجزاء االآت(، االآت حلام كهربائية. . وامل�ضنفة بالفئه )7(

)ات�ض . لوندبيك ايه / ا�ض( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/22م(.  وبتاريخ:  برقم)88046(  الطلب  قبول  مت  وقد 
؛ م�ضتح�ضرات ومواد �ضيدالنية للوقاية من  وتو�ضع العالمة على: منتجات م�ضتح�ضرات ومواد �ضيدالنية و طبية ؛ مطاعيم 
اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�ضبي املركزي ؛ م�ضتح�ضرات ومواد �ضيدالنية  وعالج االإ�ضطرابات و االأمرا�ض يف 
ومعاجلة  من  للوقاية  �ضيدالنية  ومواد  م�ضتح�ضرات  ؛  املركزي  الع�ضبي  اجلهاز  حمفزات  ؛  املركزي  الع�ضبي  اجلهاز  على  تعمل 
االأمرا�ض واالإ�ضطرابات النف�ضية والع�ضبية ؛ م�ضتح�ضرات ومواد �ضيدالنية للوقاية من ومعاجلة اجلنون ، اإ�ضطراب ومر�ض 
الزهامير ، الدوار ، النوبات املر�ضية ، ال�ضكتة الدماغية ، الكاآبة ، ال�ضعف االإدراكي و االإ�ضطرابات واالأمرا�ض املتعلقة باالإدراك 
، اإ�ضطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة )التبلد( ، ال�ضرع ؛ ُمَتاَلِزَمُة لينوك�ض غا�ضتو ) اعتالل دماغي �ضرعي املن�ضاأ عند 
االأطفال( ) ال جي ا�ض( ، الت�ضلب ، الربفرييا ) جمموعة من االإ�ضطرابات املوروثة اأو املكت�ضبة ( ،اإ�ضطراب ومر�ض هنتنجتون 
) اإ�ضطراب االأع�ضاب الوراثي( ، االأرق ، ا�ضطراب ومر�ض باركن�ضون ، االإنهيار ، اإ�ضطرابات واأمرا�ض احلركة ، خلل احلركة ، 
اأو فقدان الوظائف احلركية ، االرتعا�ض ، انف�ضام ال�ضخ�ضية ، ا�ضطرابات ومر�ض ثنائي القطبية ، الهو�ض ، ا�ضطراب  �ضعف 
فرط الن�ضاط ونق�ض االنتباه ) اإيه دي اإت�ض دي (، ا�ضطراب ما بعد ال�ضدمة ) بي تي ا�ض دي(، الهياج ،العدوانية ، التوحد ، 
ال�ضوداوية ) امللنخوليا( ، اإ�ضطراب الو�ضوا�ض القهري ) او �ضي دي( ، متالزمة توريت ، ال�ضلل فوق النووي التدريجي ) بي ا�ض 
، ال�ضداع الن�ضفي ، االأمل ، االإدمان على  ، ال�ضرطان ) ورم خبيث (  ، الغثيان  ، النعا�ض  ، التعب  ، التملل احلركي  بي( ، ال�ضجر 
امل�ضكرات ومر�ض االعتمادية ؛ م�ضتح�ضرات ومواد وكوا�ضف وعوامل لالأغرا�ض الت�ضخي�ضية والطبية.   .. وامل�ضنفة بالفئه )5(



)ديلفي تيكنولوجيز اآي بيه ليمتد(  

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/7م(.  وبتاريخ:  برقم)86876(  الطلب  قبول  مت  وقد 
للمركبات  التي  با�ضتثناء  واملحركات  املوتورات  بالكهرباء؛  امل�ضغلة  واالأدوات  االآالت  وعدد  االآالت  على:  العالمة  وتو�ضع 
الربية؛ و�ضالت االآالت ومكونات نقل ال�ضرعات با�ضتثناء التي للمركبات الربية؛ املعدات الزراعية عدا عن االأدوات اليدوية 
التوربينات؛  الربية(؛  للمركبات  للموتورات )لي�ضت  املحركات  االأوتوماتيكية؛  البيع  اآالت  البي�ض؛  باليد؛ حا�ضنات  التي تدار 
املحامل؛املرذاذات؛ ق�ضط الت�ضغيل )لي�ضت للمركبات الربية(؛ املكربنات؛ م�ضعاعات التربيد ملحركات االحرتاق الداخلي؛ مراوح 
احلاقنات؛  الربية(؛  للمركبات  )لي�ضت  القيادة  �ضال�ضل  القيادة؛  عجالت  اال�ضطوانات؛  روؤو�ض  الكهربائية؛  املولدات  التربيد؛ 
ق�ضط املراوح؛ مكاب�ض املحرك؛ �ضابطات ال�ضرعة للمحرك؛ اللولبيات بكونها اأجزاء من حمركات؛ �ضمعات االحرتاق؛ املر�ضحات 
حلقات  التيار؛  مولدات  الوقود؛  م�ضخات  الوقود؛  حاقنات  للمحركات؛  املوازنة  دواليب  الهواء؛  وتربيد  لتنظيف  للمحركات 
للموتورات  والرتكيبات  االأجزاء  الهيدروليكية؛  وال�ضمامات  واملقاب�ض  والو�ضالت  الرتو�ض  ناقالت احلركة و�ضناديق  املكاب�ض؛ 
الت�ضغيل؛  اأجهزة  الكهربائية؛  الت�ضغيل  اأجهزة  واملوزعات؛  واملغناطي�ض  الكهرباء  ومولدات  البديل  التيار  مولدات  واملحركات؛ 
الزيت  ومر�ضحات  الهواء  ومر�ضحات  الهواء  منظفات  الكهربائية؛  امل�ضغالت  التوهج؛  و�ضمعات  االح��رتاق  �ضمعات  امل�ضغالت؛ 
ومر�ضحات الوقود؛ م�ضخات الرت�ضيح للوقود؛ منظمات ال�ضغط؛ خراطيم احلقن؛ اخلانقات؛ ال�ضمامات؛ �ضخانات الهواء الداخل؛ 
م�ضخات  امل�ضخات؛  االإ�ضعال؛  ملفات  ال�ضعوي؛  التدفق  م�ضغالت  املتكامل؛  اال�ضتعال  جممعات  املتناوب؛  التيار  مولدات  املولدات؛ 
الوقود؛ م�ضخات حقن الوقود وم�ضخات الهواء؛ جهاز اإعادة تدوير غاز العادم واأجزاوؤه؛ املغريات الهوائية؛ اأجهزة ف�ضل الفحم 
واأوعية الفحم بكونها اأجهزة مقاومة التلوث للموتورات واملحركات؛ ال�ضاغطات ملكيفات الهواء؛ املكثفات؛ اآليات التحكم لالآالت 
واملوتورات واملحركات؛ اأجهزة التحكم بالطرق؛ الروبوتات )اآالت(؛ اأدوات االآالت؛ االآالت واملخمدات واالأدوات التي جميعها 
ل�ضناعة اأجزاء املركبات؛ امل�ضعاعات؛ املحوالت املحفزة؛ الناقالت املتجان�ضة وجميعها لال�ضتخدام يف املحوالت املحفزة؛ �ضمامات 
العوادم؛  البارد؛  النفاثة؛ �ضخانات املزيج  ال�ضاغطات  ال�ضريعة؛  ال�ضواحن  التفريغ؛  الهواء امل�ضغوط؛ م�ضخات  املياه؛ م�ضخات 
اأجهزة االقت�ضاد بالوقود؛ ال�ضوابط الهيدروليكية والهوائية لالآالت واملوتورات واملحركات؛ اأجهزة حتويل الوقود؛ املخمدات؛ 
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املعاجلة  اآالت  املخارط؛  احلرارة؛  مبدالت  الفا�ضالت؛  ال�ضاغطات؛  املراوح؛  الزيت؛  مربدات  واملحركات؛  للموتورات  املخمدات 
االأوتوماتيكية )املعاجلات للروبوتات(؛ االأدوات املحمولة باليد امل�ضغلة اأوتوماتيكيا؛ اأجهزة �ضناعة االآالت؛ اآالت الطحن؛ اآالت 
القولبة؛ القوالب واالأدوات )اأجزاء من اآالت(؛ اأجهزة التثبيت لعدد االآالت؛ اأجهزة �ضحب ال�ضتائر امل�ضغلة كهربائيًا؛ املوتورات 
الكهربائية عدا عن التي للمركبات الربية؛ بطانات املكابح؛ العدد الزراعية؛ االآالت الزراعية؛ اأجهزة منع التلوث للموتورات 
الآالت  العبوات  كهربائيا؛  امل�ضغلة  الفرا�ضي  واملحركات؛  واملوتورات  لالآالت  الق�ضط  املولد؛  وفرا�ضي  املولد  ق�ضط  واملحركات؛ 
الدوران؛  �ضرعة  ال�ضغط؛ حموالت  البكرات؛ خم�ضات  الكهربائية؛  املطبخ  اآالت  الرت�ضيح؛  اآالت  الطقطقة؛  الرت�ضيح؛ �ضمامات 
الزراعية؛ و�ضالت  واالآالت  االإن�ضاء  الآالت  التي جميعها  والرتكيبات  االأجزاء  املذكورة؛  الب�ضائع  والرتكيبات جلميع  االأجزاء 
االآالت ومكونات نقل ال�ضرعة؛ العدد الزراعية )غري امل�ضغلة يدويًا(.. وامل�ضنفة بالفئه )7( مع املطالبة بحق اال�ضبقية : رقم 

اال�ضبقية 017894438  تاريخ اال�ضبقية:  2018/5/2  بلد اال�ضبقية:  االحتاد االأوربي 

)ديلفي تيكنولوجيز اآي بيه ليمتد( 

 
اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/7م(.  وبتاريخ:  برقم)86881(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: املركبات؛ اأجهزة النقل برًا اأو جوًا اأو بحرًا؛ االأجزاء والرتكيبات لل�ضيارات؛ م�ضاحات الزجاج االأمامي 
واأذرع و�ضفرات امل�ضاحات؛ غ�ضاالت الزجاج االأمامي؛ اأجهزة غ�ضيل الزجاج االأمامي للمركبات؛ امل�ضغالت الكهربائية؛ االأبواق؛ 
اأجهزة  املراوح؛  وموتورات  النوافذ  تنظيم  وموتورات  امل�ضاحات  موتورات  الكهربائية؛  املوتورات  للمركبات؛  االجتاه  اإ�ضارات 
التحكم باالنبعاث؛ مربدات الهواء؛ املربدات لل�ضواحن ال�ضريعة؛ منظفات االأ�ضواء االأمامية؛ اأجهزة كي�ض الهواء؛ اأجهزة االإنذار 
واأجهزة منع ال�ضرقة؛ اأجهزة التحذير عند الرجوع اإىل اخللف؛ مقاعد متحركة للمركبات؛ املكابح؛ اأجهزة التحكم بالفرملة؛ 
اأنظمة املكابح امل�ضادة للغلق؛ اأجهزة التحكم باجلر؛ اأجهزة االنتقال للتحكم االإلكرتوين؛ اأجهزة التعليق للتحكم االإلكرتوين؛ 
مرايا  للمركبات؛  للوهج  املقاومة  االأجهزة  للمركبات؛  بعد  عن  للتحكم  االأمن  اأجهزة  املركبات؛  يف  لال�ضتخدام  جميعها  املعدة 
الروؤيا اخللفية؛ اأحزمة االأمان ملقاعد املركبات؛ اأجهزة التحكم الأحزمة االأمان ملقاعد املركبات؛ مثبتات ال�ضد حلزام االأمان؛ 
ممت�ضات ال�ضدمات للتعليق ملركبات؛ بطانات املكابح؛ املحوالت املحفزة؛ موتورات القيادة؛ موتورات املحركات؛ مثبتات املحركات؛ 
املذكورة  الب�ضائع  جلميع  والرتكيبات  االأجزاء  الربية؛  للمركبات  التوربينات  املركبات؛  الإطارات  لالنزالق  املقاومة  االأجهزة 
اآنفًا.. وامل�ضنفة بالفئه )12( مع املطالبة بحق اال�ضبقية : رقم اال�ضبقية 017894438  تاريخ اال�ضبقية:  2018/5/2  بلد 

اال�ضبقية:  االحتاد االأوربي 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )86876(
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)حممد حميد علي عبده ) احلبي�ضي ال�ضترياد وت�ضويق االغذية(( 

وقد مت قبول الطلب برقم)85793( وبتاريخ: )2018/8/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: النب ، ال�ضاي ، الكاكاو ، ال�ضكر ، االرز ، النب اال�ضطناعي ، الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب ، املكرونة ، 
ال�ضعريية ، ال�ضل�ضة ، ع�ضل النحل والع�ضل اال�ضود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ، رقائق الذرة ، الف�ضار ، رقائق ال�ضوفان 
، م�ضتح�ضرات احللويات  ، ال�ضوكالتة  ، الكيك  ، الفطائر والكعك  ، الب�ضكويت  ، اخلبز  ، املقرم�ضات  ، البفك امل�ضنع من احلبوب 
 ، ، الفانيليا  ، احللويات الطحينية ، وحلوى الكراميل ، وحلوى الق�ضطة ، كرمي كراميل ، حلوى البدجن ، املحلبية ، والكا�ضرتد 
منكهات لالطعمة ، العلك ، ال�ضكاكر ، احللويات املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�ضميد ، الن�ضاء ، 
ال�ضطة ، الثلج واملثلجات ، االي�ضكرمي ، واحللويات املثلجة ، املك�ضرات املعاجلة �ضناعيا واملك�ضرات اململحة ، الكات�ضب ، املايونيز 

. .. وامل�ضنفة بالفئه )30(

)خليل حممد العزي الكندي(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/2/4م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)88702(  الطلب  قبول  مت  وقد 
من  امل�ضنوعة  وامل�ضتح�ضرات  النب،الدقيق  وبدائل  وال�ضاغو  والتابيوكا  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  النب  على:  العالمة  وتو�ضع 
اخلبيز،امللح  وم�ضحوق  اال�ضود،اخلمرية  والع�ضل  النحل  لالكل،ع�ضل  ال�ضاحلة  واملثلجات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب 
واخلردل،اخلل وال�ضل�ضات)التوابل(،البهارات،الثلج،كعك حملى،ب�ضكويت بالزبده واخلبز الق�ضري املطلي بال�ضوكوالتة واخلبز 
الق�ضري مع الكاكاو والبندق،رقائق الويفر املح�ضية)ب�ضكويت(، الويفر،الويفربال�ضوكوالتة،الويفر بالكاكاو،الويفر بالفانيليا 
الويفر مع الق�ضطة،الويفر مع ق�ضطة البندق واحلليب او عجينة ال�ضكر بال�ضوكوالتة ملغطاه بالويفر، الواح ال�ضوكوالتة املعباه 
والواح ال�ضوكوالته باحلليب،ا�ضابع ا�ضفنجية )كيك(،رقائق البطاط�ض،معكرونة)معجنات(خبز مدور،كعك،كعك مدور)دونات( 
ا�ضا�ضها  التى  اخلفيفة  املتناولة،االطعمة  اخلفيفة  والوجبات  اخلفيفة  املقرم�ضة،الوجبات  بالفواكه،الفطائر  تورتات،كيك 
احلبوب،وجبات الكعك اخلفيفة التى ا�ضا�ضها ال�ضوكوالتة،االطعمة اخلفيفة التى ا�ضا�ضها االرز،حلويات ال�ضوكوالتة االطعمة 

التى ا�ضا�ضها ال�ضوفان.. وامل�ضنفة بالفئه )30( 
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)�ضركة بن �ضهبني للتجارة واال�ضتثمار( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/14م(.  وبتاريخ:  برقم)88366(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: اللحوم واالأ�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد، خال�ضات اللحم، فواكه حمفوظة وجمففة ومطهوة، ) الفول 
- الفا�ضوليا - البازالء(،هالميات)جيلي( وفواكه مطبوخة بال�ضكر، ، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة 
لالأكل،االأغذية املحفوظة واملخلالت، احلليب ومنتجات احلليب وحتديدا حليب لل�ضرب واحلليب املخرث وزبدة احلليب، الزبادي 
هو  احلليب  الكحولية)يكون  غري  املمزوجة  احلليب  م�ضروبات  الكاكاو،  بنكهة  زبادي  وال�ضوكوالته،  الفواكه  بنكهة  والزبادي 
ال�ضائد فيها(، الق�ضدو واجلنب االأبي�ض الطري واجلنب االأبي�ض الطري مع الفواكه واالأع�ضاب ،احللويات التي تتكون ا�ضا�ضا من 
احلليب والتوابل مع اجليالتني والن�ضاء على �ضكل مغلفات والزبدة وزبدة م�ضفاه واجلنب وم�ضتح�ضرات اجلنب واحلليب وم�ضحوق 

م�ضل احلليب للمواد الغذائية، زبادي احلمية الغرا�ض غري طبية.. وامل�ضنفة بالفئه )29(

)يو اإيه بي )ا�ض �ضي تي لوبريكانت�ض((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)83937( وبتاريخ: )2018/3/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
والك�ضط؛ م�ضتح�ضرات  الفرك  والتلميع وم�ضتح�ضرات  التنظيف  والتنظيف؛ م�ضتح�ضرات  الغ�ضيل  العالمة على: م�ضتح�ضرات 
التنظيف للمحركات امللطخة بالزيت واالأج�ضام ال�ضناعية املت�ضخة االأخرى ؛ م�ضتح�ضرات التنظيف الأنابيب الوقود واأنظمة 
احلقن للمحركات وحتديدا ملحركات ال�ضيارات؛ منتجات العناية بال�ضيارات وحتديدا العوامل احلافظة للغ�ضيل ومنتجات تنظيف 
الدهان ومنتجات تنظيف الدهان على �ضكل معاجني و�ضوائل؛ �ضمع الدهان؛ �ضامبو الغ�ضيل؛ م�ضتح�ضرات الغ�ضيل ملعدات غ�ضيل 
املركبات؛ م�ضتح�ضرات الغ�ضيل وما قبل الغ�ضيل على �ضكل م�ضاحيق و�ضوائل للمعّدات العاملة بالنفث البخاري ومعّدات التنظيف 
العاملة بال�ضغط العايل؛ العوامل امل�ضاّدة للماء ملعّدات غ�ضيل املركبات؛ منتجات العناية بالكروم؛ منتجات تنظيف البال�ضتيك؛ 
عوامل النقع وم�ضتح�ضرات التنظيف الأ�ضقف ال�ضيارات القابلة للطي؛ منتجات العناية بالبال�ضتيك؛ منتجات العناية بالتنجيد؛ 

م�ضتح�ضرات تنظيف دواليب ال�ضيارات املعدنية؛ ال�ضابون. . وامل�ضنفة بالفئه )3(



130

)كارولينا هرييرا ليمتد(
 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/15م(.  وبتاريخ:  برقم)88093(  الطلب  قبول  مت  وقد 
ع�ضى  �ضغرية؛  و�ضم�ضيات  مظالت  للحمل؛  وحقائب  �ضفر  حقائب  حيوانات؛  جلود  �ضناعي؛  وجلد  جلد  على:  العالمة  وتو�ضع 
اأخرى؛  وحامالت  جلدية،  وحقائب  حقائب،  للحيوانات؛  ومالب�ض  و�ضيور  اأطواق،  و�ضروج؛  للحيوانات  واأطقم  �ضياط،  للم�ضي؛ 
اإطارات، ومقاب�ض، واأحزمة من اأجل املتاع، وحقائب احلمل، واحلامالت االأخرى؛ حقائب يد؛ حقائب م�ضائية؛ اأكيا�ض للت�ضوق؛ 
اأكيا�ض �ضبكية للت�ضوق؛ اأكيا�ض؛ حقائب من القما�ض اخل�ضن؛ حقائب كبرية للظهر؛ حقائب مدر�ضية؛ حقائب للو�ضط؛ حقائب 
كبرية للمالب�ض حممولة باليد؛ حقائب للكتف؛ حقائب رافعة حلمل الر�ضع واأحزمة �ضالمة من اأجل االأطفال؛ حقائب وحقائب 
يد مل�ضتح�ضرات التجميل واملواد التجميلية، غري جمهزة؛ جمموعات لل�ضفر؛ حقائب من جلد اأو من األواح جلد �ضناعي؛ حامالت 
يد  حقائب  لليد؛  �ضغرية  حقائب  حمافظ؛  للوثائق؛  حمل  حقائب  العنق؛  لربطات  حقائب  والف�ضاتني؛  والقم�ضان،  للحقائب، 
اأو  جلد  من  �ضناديق  االئتمان؛  لبطاقات  حمافظ  للبطاقات؛  حامالت  للمفاتيح؛  حقائب  حمافظ؛  �ضال�ضل؛  من  �ضبكية  �ضغرية 
ودعامات  واإطارات  وع�ضى،  ومقاب�ض،  حلقات،  وال�ضم�ضيات؛  للمظالت  اأغطية  اجللد؛  من  واأ�ضرطة  اأربطة  �ضناعي؛  جلد  األواح 
للمظالت وال�ضم�ضيات؛ مقاب�ض لع�ضى امل�ضي؛ اأغلفة واأغطية للحيوانات؛ األواح من جلد �ضناعي؛ فراء وجلود وحماكيات �ضناعية 

منها، غري م�ضغولة اأو م�ضغولة اأو �ضبه م�ضغولة.. وامل�ضنفة بالفئه )18(

)وارنر ميديا، األ األ �ضي( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/11م(.  وبتاريخ:  برقم)88137(  الطلب  قبول  مت  وقد 
ملفات  توزيع  يف  ال�ضتخدامها  املتنقلة  االت�ضاالت  الأجهزة  للتنزيل  القابلة  املتنقلة  الربامج  تطبيقات  على:  العالمة  وتو�ضع 
الفيديو الرقمية وملفات الفيديو وحمتوى الو�ضائط املتعددة؛ برامج لتلقي وت�ضغيل والبحث يف والو�ضول واإعادة عر�ض املحتوى 
وخدمات  االت�ضاالت  و�ضبكات  املتنقلة  الرقمية  االإلكرتونية  واالأجهزة  االإنرتنت  عرب  املتعددة  والو�ضائط  الب�ضري  ال�ضمعي 
االإر�ضال عرب االأقمار ال�ضناعية و�ضبكات االت�ضاالت الال�ضلكية، برامج احلا�ضوب والربجميات؛ و�ضائل االإعالم الرقمية؛ االأفالم 
والربامج التلفزيونية املوجودة على اأقرا�ض دي يف دي التي مت ت�ضجيلها ُم�ضبًقا من النوع الكوميدي، الدرامي، احلركة، املنوعات، 
الر�ضوم املتحركة؛  الوثائقية واأفالم  املو�ضيقية، االأحداث اجلارية، االأخبار، االأفالم  املو�ضيقية والعرو�ض  املغامرة، الريا�ضي، 
االأفالم والربامج التلفزيونية القابلة للتنزيل من النوع الكوميدي والدرامي واحلركة واملنوعات واملغامرة والريا�ضي واملو�ضيقية 
والعرو�ض املو�ضيقية واالأحداث اجلارية واخبار الرتفيه والوثائقي والر�ضوم املتحركة.. وامل�ضنفة بالفئه )9( مع املطالبة بحق 

اال�ضبقية : رقم اال�ضبقية 88001265  تاريخ اال�ضبقية:  2018/6/14  بلد اال�ضبقية:  امريكا 
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)فخر الدين ادم علي ابراهيم(
التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/7م(.  وبتاريخ:  برقم)88308(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، كولونيا، ماء الكولونيا، البخور،  واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: عطور وزيوت عطرية 
العطور،  من  امل�ضنعة  املنتجات   ، للج�ضم  معطر  العطور،  ل�ضناعة  م�ضك   ، امل�ضك  العودة،  وعطر  العودة 
مزيل الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي)معطر للج�ضم(، خال�ضات زهور)عطور(، عنا�ضر ا�ضا�ضية 
لعطورالزهور، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم، مناديل ورقية م�ضربة بغ�ضوالت لو�ضن، 

معطر،بودرة  و�ضابون  طبي  و�ضابون  �ضابون  عرق،  مزيل  الورد،  زيت  الند،  عود  معطر،  خ�ضب  تبخري)عطور(،  م�ضتح�ضرات، 
�ضامبو،  لل�ضعر،  زيت  حمام  لل�ضعر،  وده��ان  زيوت  الع�ضبي  واحلناء  احلناء  جتميل،  م�ضتح�ضرات  معطر،  ماء  للج�ضم،  معطرة 
ومواد  تبيي�ض االقم�ضة  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر،  وت�ضريح  م�ضتح�ضرات فرد وجتعيد  مزيل�ضعر،  �ضعر،  مثبت  غ�ضول)لو�ضن(لل�ضعر، 
اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�ض، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، اأ�ضباغ جتميلية للج�ضم وال�ضعر، مزيالت البقع 
عد�ضات  اطفال،  للعني،بودرة  كحل   ، وال�ضعر  والوجه  للج�ضم  كرمي  وال�ضعر،  والب�ضرة  والوجه  باجل�ضم  العناية  م�ضتح�ضرات   ،
عيون جتميلية، كرمي ا�ضا�ض، مكياجات، م�ضكرة، م�ضتح�ضرات جتميل الرمو�ض، رمو�ض م�ضتعارة، اقالم حواجب، احمر �ضفاه، 
ا�ضباغ لالظافروملمعات اظافر، دهان)جل( م�ضتح�ضرات الوقاية من ال�ضم�ض، م�ضتح�ضرات وكرميات لتبيي�ض الب�ضرة وكرميات 

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

)�ضركة بن �ضهبني للتجارة واال�ضتثمار(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)88364( وبتاريخ: )2019/1/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع العالمة على: الع�ضائر وامل�ضروبات غري الكحولية الع�ضائر وامل�ضروبات 
وامل�ضروبات  التواترية  وامل�ضروبات  والغوارنني  والتورين  الكافيني  تت�ضمن  التي  الكحولية  غري 

غري  املمزوجة  وامل�ضروبات  الكحولية  غري  وامل�ضروبات  الطاقة  م�ضروبات  احل�ضي،  االدراك  تزيد  التي  الكحولية  غري  املنع�ضة 
الفاكهة  ال�ضائلة واملجففة ل�ضناعة م�ضروبات  الفواكه وع�ضائر اخل�ضروات وامل�ضتخل�ضات  الليمونا�ضة وم�ضروبات  الكحولية، 
الفواكه  م�ضروبات  الفيتامينات،  متعددة  الع�ضائر  وخ�ضو�ضا  الفيتامينات  وع�ضائر  اخل�ضروات  وع�ضائر  الفاكهة  وع�ضائر 
املثلجة ، امل�ضروبات غري الكحولية التي تت�ضمن م�ضل اللنب وخ�ضو�ضا امل�ضروبات التي تت�ضمن م�ضل اللنب مع الفواكه امل�ضافة، 
امل�ضروبات الفورية وامل�ضاحيق الفورية، التي ا�ضا�ضها الفاكهة التي ا�ضا�ضها الفاكهة، امل�ضتح�ضرات ال�ضائلة اأو اجلافة وخ�ضو�ضا 
امل�ضاحيق الفورية وال�ضراب املركز واخلال�ضات واملركزات العداد امل�ضروبات غري الكحولية والليمونا�ضة وامل�ضروبات املخلوطة 
غري الكحولية وم�ضروبات الفيتامينات وامل�ضروبات وع�ضائر اخل�ضروات متعددة الفيتامينات التي لي�ضت لال�ضتخدامات الطبية، 
اإعداد الرغوة للم�ضروبات وخ�ضو�ضا للم�ضروبات التي  املياه املعدنية امل�ضبعه بالهواء، االأقرا�ض للم�ضروبات الفوارة، م�ضحوق 

بنكهة الفاكهة.. وامل�ضنفة بالفئه )32(
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)�ضركة بن �ضهبني للتجارة واال�ضتثمار(

وقد مت قبول الطلب برقم)88376( وبتاريخ: )2019/1/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
اأوالبال�ضتيك  الورق  واأوراق م�ضنوعة من  العالمة على: احلفاظات  واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
البال�ضتيك  اأو  الورق  من  واأجربه(  اأكيا�ض )مغلفات   ، ورقية خمروطية  ،اأكيا�ض  االأطعمة  لتغليف 

للتعبئة، اأكيا�ض للطبخ با�ضتخدام فرن امليكرفون، اأكيا�ض نفايات من الورق والبال�ضتيك، اأغطية قوارير من الورق املقوى ، اأغلفة 
قوارير من الورق املقوى ،�ضحون من الورق ، وزق ن�ضخ )قرطا�ضية( ، اأوراق حرب للنا�ضخات، كلي�ضيهات حفر، كلي�ضيهات )نق�ض(، 
مغلفات )قرطا�ضية(، كلي�ضيهات )تخري�ض(، منا�ضف للوجه من الورق، اأكيا�ض للنفايات من الورق اأوالبال�ضتيك، مناديل الورق، 
�ضفائح مقاومة للرطوبة من الورق ، ورق ن�ضخ)قرطا�ضية(، اأكيا�ض للطبخ با�ضتخدام فرن امليكرويف، مناديل من الورق الإزالة 
الورق،  من  مو�ضعية  مفار�ض  �ضوئيل،  حمفورة  كلي�ضيهات  ورق،  تغليف،  ورق  للموائد،  الورق  من  مناديل  التجميل،  م�ضتح�ضرات 
رقائق بال�ضتيكية ال�ضقة قابلة للتمدد حلزم املواد، رقائق بال�ضتيكية للتغليق، مواد بال�ضتيكية للت�ضكيل، مطبوعات، كلي�ضيهات، 
اأوراق لف من ال�ضيليوز امل�ضتخل�ض، واقيات اأو اأغطية ورقية، بيا�ضات من الورق للموائد ، مناديل من الورق للموائد، اأغطية من 
الورق للموائد، مفار�ض ورقية الأواين املائدة، مناديل من الورق الإزالة م�ضتح�ضرات التجميل، ورق تواليت، منا�ضف من الورق، 

اأنابيب من الورق املقوى.. وامل�ضنفة بالفئه )16(

)عبدالكرمي قائد حم�ضن قايد(

 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/3م(.  وبتاريخ:  برقم)87872(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: عطور وزيوت عطريه ، كولونيا ، عوده وعود الند ، امل�ضك ، البخور ، معطر للج�ضم ، احلناء واحلناء ال�ضعبي 
، زيوت وكرمي ودهان لل�ضعر ، حمام زيت لل�ضعر ، ال�ضامبو ، م�ضتح�ضرات جتميل ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل �ضعر ، 
�ضابون و�ضابون طبي ، م�ضتح�ضرات فرد وجتعيد وت�ضريح ال�ضعر ، م�ضتح�ضرات تبيي�ض االأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل 
وكي املالب�ض، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، ا�ضباغ جتميلية للج�ضم وال�ضعر، مزيالت البقع ، بودرة اطفال ، كرمي 
ا�ضا�ض ، مكياجات ، م�ضكرة ، م�ضتح�ضرات جتميل الرمو�ض ، اقالم حواجب ، احمر �ضفاه ، ا�ضباغ لالظافر وملمعات اظافر ، دهان 
)جل(، م�ضتح�ضرات الوقايه من ال�ضم�ض ، م�ضتح�ضرات وكرميات لتبيي�ض الب�ضره وكرميات ملواجهه التجاعيد والكلف والنم�ض ، 

كرمي لت�ضقق االرجل ، معاجني اأ�ضنان. وامل�ضنفة بالفئه )3(
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)كارولينا هرييرا ليمتد( 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/15م(.  وبتاريخ:  برقم)88091(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع العالمة على: م�ضتح�ضرات جتميل غري طبية وم�ضتح�ضرات للنظافة ال�ضخ�ضية؛ معاجني اأ�ضنان غري طبية؛ عطور، زيوت 

القاذورات  واإزالة  والتلميع،  للتنظيف،  م�ضتح�ضرات  بالغ�ضيل؛  املتعلق  لال�ضتخدام  اأخرى  ومواد  تبيي�ض  م�ضتح�ضرات  اأ�ضا�ضية؛ 

والك�ضط؛ عطور لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ عطر كولونيا؛ عطر؛ ماء تواليت؛ ماء معطر؛ عطور؛ م�ضتخل�ضات من عطور؛ م�ضتح�ضرات 

لنظافة الفم غري طبية؛ م�ضتح�ضرات للعناية باجل�ضم ونظافته غري طبية؛ م�ضتح�ضرات، وحليب، وكرميات للج�ضم غري طبية؛ 

�ضابون غري  �ضابون غري طبي؛  ال�ضخ�ضي؛  اال�ضتخدام  اأجل  من  للتعرق  ال�ضخ�ضي؛ م�ضادات  اال�ضتخدام  اأجل  من  مزيالت عرق 

طبي من اأجل اال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ �ضابون غري طبي على هيئة �ضائل، اأو هيئة �ضلبة، اأو على هيئة هالم من اأجل اال�ضتخدام 

اأمالح لال�ضتحمام غري  ال�ضخ�ضي؛ هالم لال�ضتحمام غري طبي؛ هالم لالغت�ضال غري طبي؛ م�ضتح�ضرات لال�ضتحمام غري طبية؛ 

طبية؛ م�ضتح�ضرات للعناية بالب�ضرة غري طبية؛ مق�ضرات للجلد الإزالة اخلاليا امليتة؛ م�ضحوق طلق، من اأجل اال�ضتخدام املتعلق 

بالزينة؛ م�ضحوق معطر؛ مناديل مبللة، وقطن، واأقم�ضة م�ضربة مب�ضتح�ضرات جتميلية غري طبية ومن اأجل التعطري؛ م�ضتح�ضرات 

جتميل غري طبية، واأدوات زينة غري طبية وعطور للعناية ب� وجتميل الرمو�ض، واحلواجب، والعينني، وال�ضفاه واالأظافر؛ مرطب 

لل�ضفاه غري طبي؛ طالء لالأظافر؛ مزيالت لطالء االأظافر؛ مواد ال�ضقة لالأغرا�ض التجميلية؛ م�ضتح�ضرات جتميلية غري طبية 

الإزالة  م�ضتح�ضرات  مكياج؛  م�ضتح�ضرات  عالجي؛  غري  �ضامبو  طبية؛  غري  لل�ضعر  وعالجات  م�ضتح�ضرات  التنحيف؛  الأغرا�ض 

م�ضتح�ضرات  ملا قبل احلالقة غري طبية؛  م�ضتح�ضرات  للحالقة غري طبية؛  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  الإزالة  م�ضتح�ضرات  املكياج؛ 

الذاتي جتميلية غري  بال�ضم�ض والت�ضمري  للت�ضمري  للتجميل غري طبية؛ م�ضتح�ضرات  ملا بعد احلالقة غري طبية؛ م�ضتح�ضرات 

طبية؛ اأطقم مواد جتميلية؛ معطرات منزلية؛ بخور؛ خليط نباتي معطر(عطور)؛ خ�ضب معطر؛ م�ضتح�ضرات لتعطري االأقم�ضة؛ 

اجللود  لتنظيف  م�ضتح�ضرات  واالإ�ضكافيني؛  اخلياطني  �ضمع  طبية؛  غري  احليوانات  لتزيني  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  م�ضتخل�ضات 

واالأحذية وتلميعها.. وامل�ضنفة بالفئه )3(
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)اأمني عبداهلل اأحمد العوا�ضي(

 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/5م(.  وبتاريخ:  برقم)87367(  الطلب  قبول  مت  وقد 

العاملة  املزاليج  تركيبات  االأدراج؛  مزالج  االأث��اث؛  ف�ضاالت  وخ�ضو�ضًا  الف�ضاالت؛  االأث��اث؛  تركيبات  على:  العالمة  وتو�ضع 

باللم�ض؛ الرتكيبات لتثبيت الواجهات االأمامية لالأدراج؛ الرتكيبات للقطع الداخلية للخزائن التي من املمكن �ضحبها اإىل اخلارج؛ 

الرتكيبات لالأدراج ال�ضفلية لالأثاث؛ االأذرع القابلة للتعديل؛ الرتكيبات لالأبواب املنزلقة؛ املوجهات لالأبواب املنزلقة؛ الرتكيبات 

لالأبواب القابلة للطي؛ الرتكيبات لالأبواب القابلة للطي املنزلقة؛ الرتكيبات لالأدوات املنزلية وخ�ضو�ضًا خزائن التربيد ومواقد 

للفوا�ضل؛ املوجهات لواجهات االأثاث  الطهي وغ�ضاالت ال�ضحون واملجففات؛ الرتكيبات لواجهات االأثاث املتحركة؛ الرتكيبات 

االإغالق  اأجهزة  والرباغي؛االأوتاد؛  وامل�ضامري  والو�ضالت  الرباغي  وخ�ضو�ضًا  املعدنية  القطع  للفوا�ضل؛  املوجهات  املتحركة؛ 

وخ�ضو�ضًا لالأدراج وواجهات االأثاث املتحركة والفوا�ضل وللقطع الداخلية للخزائن التي من املمكن �ضحبها اإىل اخلارج واالأدراج 

ال�ضفلية لالأثاث واأبواب اخلزائن واأبواب االأثاث؛ واأقوا�ض الدعم لتجميع االأثاث وقطع االأثاث؛ حماالت اخلزائن؛ االأقفال؛ 

وحدات الدفع للذرع القابلة للتعديل امليكانيكية وخ�ضو�ضًا لالأدراج ال�ضفلية لالأثاث واأبواب اخلزائن وواجهات االأثاث املتحركة 

والفوا�ضل واالأدراج وللقطع الداخلية للخزائن التي من املمكن �ضحبها اإىل اخلارج والأبواب اخلزائن؛ جميع الب�ضائع املذكورة 

الثمينة )خزائن متينة(، مف�ضالت، خطافات، �ضال�ضل،  الوثائق واال�ضياء  اأو ب�ضكل رئي�ضي من املعدن.، خزائن حفظ  بالكامل 

اأملنيوم؛  رقائق  معدنية؛  و�ضفائح  األواح  معدنية؛  م�ضبكة  �ضفائح  وبراميل،  �ضناديق  للحقائب؛  معدنية  اأقفال  ومفاتيح؛  اأقفال 

اأ�ضقف معدنية؛ األواح االأبواب املعدنية؛ بطانات معدنية للجدران الداخلية؛ األواح بناء معدنية، مغالق ابواب، مواد بناء معدنية، 

مطارق، كليبات، مقاب�ض معدنية لالبواب.. وامل�ضنفة بالفئه )6(
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)اأمني عبداهلل اأحمد العوا�ضي(

 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/5م(.  وبتاريخ:  برقم)87326(  الطلب  قبول  مت  وقد 

العاملة  املزاليج  تركيبات  االأدراج؛  مزالج  االأث��اث؛  ف�ضاالت  وخ�ضو�ضًا  الف�ضاالت؛  االأث��اث؛  تركيبات  على:  العالمة  وتو�ضع 

باللم�ض؛ الرتكيبات لتثبيت الواجهات االأمامية لالأدراج؛ الرتكيبات للقطع الداخلية للخزائن التي من املمكن �ضحبها اإىل اخلارج؛ 

الرتكيبات لالأدراج ال�ضفلية لالأثاث؛ االأذرع القابلة للتعديل؛ الرتكيبات لالأبواب املنزلقة؛ املوجهات لالأبواب املنزلقة؛ الرتكيبات 

لالأبواب القابلة للطي؛ الرتكيبات لالأبواب القابلة للطي املنزلقة؛ الرتكيبات لالأدوات املنزلية وخ�ضو�ضًا خزائن التربيد ومواقد 

للفوا�ضل؛ املوجهات لواجهات االأثاث  الطهي وغ�ضاالت ال�ضحون واملجففات؛ الرتكيبات لواجهات االأثاث املتحركة؛ الرتكيبات 

االإغالق  اأجهزة  والرباغي؛االأوتاد؛  وامل�ضامري  والو�ضالت  الرباغي  وخ�ضو�ضًا  املعدنية  القطع  للفوا�ضل؛  املوجهات  املتحركة؛ 

وخ�ضو�ضًا لالأدراج وواجهات االأثاث املتحركة والفوا�ضل وللقطع الداخلية للخزائن التي من املمكن �ضحبها اإىل اخلارج واالأدراج 

ال�ضفلية لالأثاث واأبواب اخلزائن واأبواب االأثاث؛ واأقوا�ض الدعم لتجميع االأثاث وقطع االأثاث؛ حماالت اخلزائن؛ االأقفال؛ 

وحدات الدفع للذرع القابلة للتعديل امليكانيكية وخ�ضو�ضًا لالأدراج ال�ضفلية لالأثاث واأبواب اخلزائن وواجهات االأثاث املتحركة 

والفوا�ضل واالأدراج وللقطع الداخلية للخزائن التي من املمكن �ضحبها اإىل اخلارج والأبواب اخلزائن؛ جميع الب�ضائع املذكورة 

الثمينة )خزائن متينة(، مف�ضالت، خطافات، �ضال�ضل،  الوثائق واال�ضياء  اأو ب�ضكل رئي�ضي من املعدن.، خزائن حفظ  بالكامل 

اأملنيوم؛  رقائق  معدنية؛  و�ضفائح  األواح  معدنية؛  م�ضبكة  �ضفائح  وبراميل،  �ضناديق  للحقائب؛  معدنية  اأقفال  ومفاتيح؛  اأقفال 

اأ�ضقف معدنية؛ األواح االأبواب املعدنية؛ بطانات معدنية للجدران الداخلية؛ األواح بناء معدنية، مغالق ابواب، مواد بناء معدنية، 

مطارق، كليبات، مقاب�ض معدنية لالبواب.. وامل�ضنفة بالفئه )6(
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)ت�ضيل�ضي فوتبول كلب ليمتد (

 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/24م(.  وبتاريخ:  برقم)87618(  الطلب  قبول  مت  وقد 

؛  لوحية  األعاب  ؛  ُلعب  ؛  الريا�ضية  واالأدوات  البدنية )اجلمباز(  الريا�ضة  اأدوات  ؛  العب  واأدوات  العب  العالمة على:  وتو�ضع 

اأجهزة األعاب ذاتية حتمل باليد ؛ اأجهزة األعاب احلا�ضوب ؛ كرة قدم ؛ كرات ؛ اأكيا�ض معدة حلمل االأدوات واالأجهزة الريا�ضية 

التدريبات  يف  الإ�ضتخدامها  حواجز  ؛  ريا�ضية  تدريب  اأجهزة  ؛  احلجم  م�ضغرة  مرمى  اأعمدة  املرمى؛  �ضباك  ؛  املرمى  اأعمدة  ؛ 

الريا�ضية ؛ دمى حاجزة ؛ ح�ضوات حماية للريا�ضة ؛ و�ضائد ملقدمة ال�ضاق ؛ قفازات كرة القدم ؛ اأطقم م�ضغرة متماثلة الألب�ضة 

كرة القدم ؛ لعبة ال�ضهام واالأجزاء الطائرة العائدة لها ، بالونات ؛ األعاب تدار بالعدادات / النقد ؛ ورق لعب )�ضدة ( اإعتيادية ؛ 

العاب مهياأة لالإ�ضتخدام مع م�ضتقبالت التلفاز ؛ مناذج كونها ُلعب ؛ مناذج بال�ضتيكية كونها ُلعب ؛ ُدمى الدببة ؛ دببة ُلعب حم�ضوة؛ 

اأحاجي ؛ نفاخات فقاقيع �ضابون ) ُلعب ( ؛ اأطقم ع�ضا وحملول عمل نفاخات الفقاقيع ؛ في�ضات لعبة البوكر ؛ منا�ضد كرة قدم 

داخلية ؛ منا�ضد كرة قدم من�ضدية ؛ زخارف �ضجرة عيد امليالد ؛ مفرقعات لعيد امليالد ؛ نثار الورق امللون ؛ اأيادي اإ�ضفنجية 

اأدوات للعب لعبة اجلولف ؛ كرات للعبة الغولف ؛ نقاط اإطالق ) ركام الرمل ( للعبة  األعاب مبتكرة ؛ خ�ضخي�ضات؛  على �ضكل 

الغولف ؛ اأدوات تاأ�ضري لكرات الغولف ؛ حقائب للعبة اجلولف ؛ اأغطية لع�ضي ) هراوات( لعبة اجلولف ؛ قفازات للعبة اجلولف 

؛ اأدوات للعب لعبة ال�ضهام ؛ لعبة ال�ضهام ؛ اأدوات ريا�ضية ال�ضتخدامها يف لعب ال�ضنوكر ؛ طاوالت للعبة ال�ضنوكر ؛ طاوالت للعبة 

البلياردو؛ زالجات ؛ األواح ركوب االأمواج ؛ األواح تزلج ؛ األواح التزلج على اجلليد ؛ عربات جليد ؛ زالجات للتزلج ) اأدوات لعب ( 

؛ زالقات )اأدوات لعب(؛ زالجات ذات عجالت ؛ زالجات ذات �ضف واحد من العجالت ؛م�ضارب ؛ اأجهزة مترين ؛ عدة �ضيد ال�ضمك 

؛ الرند ) الزهر( ؛ األعاب الدومينو ؛ كرات رخامية اأو زجاجية ؛ دمى ؛ لعب �ضخ�ضيات احلركة ؛ لعب من قما�ض ذات ح�ضوة لينة 

؛ لعب حلو�ض اال�ضتحمام؛ لعب قابلة للنفخ ؛ األعاب الركوب ؛ مركبات لعب ؛ اأقرا�ض طائرة ؛ جم�ضمات يف �ضكل اأطقم ؛ زينة ) 

حلي( للحفالت ؛ قبعات زينية مبتكرة للحفالت ؛ اأقنعة لالأزياء ؛ ازياء كونها اأدوات لعب لالأطفال ؛ طائرات الورقية ؛ لعبة 

القناين اخل�ضبية ) البولنج ( ؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�ضلع املذكورة... وامل�ضنفة بالفئه )28(


