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)عمر عبد�هلل �أبوبكر بانافع - بانافع للعود(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)88170( وبتاريخ: )2018/12/26م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: رو�ئح ومعطر جو، معطر�ت للمالب�س و�ملفرو�ضات و�ل�ضتائر و�الر�ضيات، مزيل �لرو�ئح �لكريهة للمالب�س و�ملفرو�ضات 
و�الأر�ضيات ، رو�ئح ومنظفات معطره للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �الإ�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، �ملطهر�ت 
، كرميات ودهانات وزيوت طبية، م�ضتح�ضر�ت �ضحية للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر�أ�س و�ل�ضعر، مر�هم حلروق �ل�ضم�س ، 
غ�ضوالت لو�ضن طبية، ل�ضقات للجروح ،، بودرة طبية، و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، حفاظات �ضحية ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام طبية، 
�ضماد�ت ، زيوت ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال 

�لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت، �ملبيد�ت، لو��ضق للذباب، مر�هم �ل�ضابون.. و�مل�ضنفة بالفئه )5(

)فيفو موبايل كوميونيكي�ضن كو.، ليمتد(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87116( وبتاريخ: )2018/10/27م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �لهو�تف �لذكية؛ �لهو�تف �ملحمولة )�لنقالة(؛ علب �غطية للهو�تف �لذكية؛ �أغلفة للهو�تف �خللوية؛ �غطية و�قية 
للهو�تف �لذكية؛ م�ضاند حاملة للهو�تف �لذكية؛ �ضماعات �لر�أ�س؛ �ضماعات �الذن للهو�تف �لذكية؛ ع�ضا �ل�ضيلفي ال�ضتخد�مها مع 
USB؛ حموالت كهربائية؛ بطاريات كهربائية؛  �لهو�تف �لذكية؛ عد�ضات �لت�ضوير �لذ�تي )عد�ضات �ضيلفي(؛ كابالت يو ��س بي 
�ضو�حن للبطاريات �لكهربية؛ خو�زن كهربائية حممولة )بطاريات قابلة لل�ضحن(؛ كبائن ملكرب�ت �ل�ضوت؛ �ضماعات ال�ضلكية للهو�تف 

�لذكية؛ �ضو�حن ال�ضلكية؛ �جهزة حتديد �ملو�قع GPS؛ تطبيقات بر�مج �لهو�تف �لذكية، قابلة للتنزيل.. و�مل�ضنفة بالفئه )9(

)�مني �أحمد �ضالح ميا�س(
 

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)88126( وبتاريخ: )2018/12/24م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �دوية ، علكة لغايات طبية ، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة ، مزيل �لرو�ئح �لكهريهه لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، م�ضتح�ضر�ت 
�ضيدليه وبيطريه ، م�ضتح�ضر�ت �ضحيه لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال، ل�ضقات طبية 
، مو�د ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان، مطهر�ت ، �م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت 
�أع�ضاب، م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو ، �ضاي للم�ضابني بالربو ، بل�ضم لغايات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية ، �ضكاكر لغايات طبية، 

غ�ضوالت )لو�ضن( لغايات �ضيدالنيه ، مناديل ورقية م�ضربة بغ�ضوالت )لو�ضن( �ضيدالنيه.. و�مل�ضنفة بالفئه )5(
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)�ضاندونغ لويي فارما�ضوتيكال كو.، ليمتد(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87572( وبتاريخ: )2018/11/24م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أكيا�س مليئة باالأدوية �ل�ضينية؛ �أدوية لالأغر��س �لب�ضرية؛ �أدوية لالأغر��س �لبيطرية؛ عدة طبية لل�ضحة؛ قطن 
عقاقري  �ل�ضيدالنية؛  �مل�ضتح�ضر�ت  �لطبية؛  لالأغر��س  �لت�ضخي�ضية  �مل�ضتح�ضر�ت  �لطبية؛  لالأغر��س  غاز�ت  �لطبية؛  لالأغر��س 
�ملو�د �خلام؛ �ضماد�ت جر�حية؛ �ملو�د �لغذ�ئية للكائنات �حلية �لدقيقة؛ �أدوية �إ�ضعاعية؛ �للبو�س )�لتحاميل(؛ �ملحاليل �لزيتية 
م�ضاد  )�الأدوي��ة(؛  حقن  �لذباب؛  ��ضطياد  �ضر�ئط  �الأ�ضنان؛  ورني�س  �لذباب؛  على  �لق�ضاء  م�ضتح�ضر�ت  �ملطهر�ت؛  )�الأدوي��ة(؛ 
�لطفيليات؛ حمام طبي؛ م�ضتح�ضر�ت �حلمية لالأغر��س �لطبية؛ �إ�ضافات غذ�ئية لالأغر��س �لطبية؛ مبيد�ت الأغر��س �لب�ضتنة.. 

و�مل�ضنفة بالفئه )5(

)جو�جنزهو ليبي �إنرتبر�يز جروب كو.، ليمتد(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)87626( وبتاريخ: )2018/11/7م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية 
و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع �لعالمة على: �ضابون؛ قطع �ضابون �ال�ضتحمام؛ منظفات لغ�ضل �ليدين؛ 

ال�ضتخدمات  �أقم�ضة  ملينات  )للغ�ضيل(؛  منزلية  لغايات  �الألو�ن  ت�ضنيع  كيماويات  �لغ�ضيل؛  نقع  م�ضتح�ضر�ت  للغ�ضيل؛  ق�ضر  مو�د 
�لغ�ضيل؛ م�ضتح�ضر�ت للغ�ضيل؛ م�ضتح�ضر�ت �لغ�ضيل �جلاف؛ م�ضحوق غ�ضيل؛ �ضو�ئل تنظيف زجاج �ل�ضيار�ت؛ م�ضتح�ضر�ت تنظيف 
ورق �جلدر�ن؛ منظفات �ل�ضجاد؛ منظفات؛ م�ضتح�ضر�ت تنظيف؛ م�ضتح�ضر�ت لنقع �لغ�ضيل؛ م�ضتح�ضر�ت تلميع )ملمعات(؛ ورق �ضحج 
�الأليفة؛  للحيو�نات  �لكريهة  �لرو�ئح  �لفم؛ بخور؛ مزيالت  ر�ئحة  رذ�ذ�ت الإنعا�س  �ملكياج؛  �ز�لة  )لل�ضنفرة(؛ عطور؛ م�ضتح�ضر�ت 
�أقم�ضة م�ضربة  �ملائدة؛ منظفات الآالت غ�ضل �ل�ضحون؛ منظفات غ�ضل �لفو�كه و�خل�ضرو�ت؛  �لهو�ء؛ منظفات  م�ضتح�ضر�ت تعطري 

مبنظفات لغ�ضل �ل�ضحون؛ منا�ضف م�ضربة مبنظفات لغ�ضل �ل�ضحون.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(

)�أو و�ى فريمان �أيه بي(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87692( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
لالإ�ضتخد�م  حمية  �أغذية  طبية؛  الأغر��س  �ضحية  م�ضتح�ضر�ت  بيطرية؛  م�ضتح�ضر�ت  �ضيدالنية؛  م�ضتح�ضر�ت  على:  �لعالمة 
�أغذية للر�ضع و�الأطفال؛ مكمالت غذ�ئية  �لطبي؛ مو�د حمية معدة لالإ�ضتخد�م �لطبي؛ مو�د حمية معدة لالإ�ضتخد�م �لبيطري؛ 
للب�ضر؛ مكمالت غذ�ئية للحيو�نات؛ م�ضتح�ضر�ت فيتامينية؛ مكمالت غذ�ئية؛ مكمالت بروتنية غذ�ئية؛ �إنزميات مكمالت غذ�ئية؛ 
م�ضتح�ضر�ت �إنزميات الأغر��س طبية؛ م�ضروبات حمية معدة لالإ�ضتخد�م �لطبي؛ �ضر�ب طبي؛ ل�ضقات؛ مو�د ت�ضميد؛ مو�د لتثبيت 
�الأ�ضنان؛ �ضمع �الأ�ضنان؛ مطهر�ت؛ م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة؛ مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(
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)�ل�ضتوم(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)87697( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: مو�د بناء غري معدنية؛ طالء�ت غري معدنية مقاومة للماء؛ عنا�ضر م�ضنعة على نحو م�ضبق ومنتجات خا�ضة باإن�ضاء 
�لطرق؛ مباين غري معدنية قابلة للنقل؛ ن�ضب تذكارية غري معدنية؛ من�ضات غري معدنية م�ضنعة على نحو م�ضبق؛ خز�نات؛ مو��ضري 
م�ضنعة على نحو م�ضبق؛ مو�د بيتومينية؛ مو�د بناء م�ضنعة على نحو م�ضبق؛ مو�د �إن�ضاء؛ حجارة طبيعية و�ضناعية، �أ�ضمنت، حجر 
�إ�ضار�ت غري م�ضيئة  �أنابيب ر�أ�ضية؛ قو�ئم خر�ضانية؛ طوب حر�ري؛ مو�د حر�رية حلماية �الأفر�ن؛  جريي، مالط، مونة، وح�ضى؛ 
وغري ميكانيكية )غري معدنية(؛ عار�ضات لل�ضكك �حلديدية غري معدنية؛ �أبو�ب منزلقة غري معدنية؛ و�ضالت غري معدنية لعار�ضات 

�ل�ضكك �حلديدية؛ �أجز�ء غري معدنية م�ضادة لالهتز�ز ملجال بناء �ل�ضكك �حلديدية.. و�مل�ضنفة بالفئه )19(

)هاير جروب كوربوري�ضن(
  

وقد مت قبول �لطلب برقم)87141( وبتاريخ: )2018/10/22م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: مطاحن قهوة ما عد� �لتي تد�ر باليد؛ خالطات كهربائية لالأغر��س �ملنزلية؛ �آالت �ملطبخ �لكهربائية؛ ع�ضار�ت فو�كه 
�ضحون؛  غ�ضاالت  باليد؛  تد�ر  �لتي  عد�  ما  �ملنزلية  لالأغر��س  مطاحن  كهربائية؛  �أغذية  معاجلات  �ملنزلية؛  لالأغر��س  كهربائية 
�آلة حليب �ل�ضويا �ملنزلية؛ خفاقات كهربائية لالأغر��س �ملنزلية؛ غ�ضاالت؛ �آالت �لتنظيف �جلاف؛ �آالت  قطاعات حلوم منزلية؛ 
ع�ضر للغ�ضيل؛ �أجهزة �ضحق؛ �إن�ضان �آيل �ضناعي؛ �ضاغطات للثالجات؛ وحد�ت �لتخل�س من �لنفايات؛ �آالت و�أجهزة تنظيف كهربائية؛ 

�آالت و�أجهزة كهربائية لغ�ضل �ل�ضجاد بال�ضامبو؛ مكان�س كهربائية؛ �أحو��س �لغ�ضاالت. . و�مل�ضنفة بالفئه )7(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((

  
�لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)88024(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
معطر�ت   ، للجو  ومعطر  رو�ئ���ح  ع��ل��ى:  �لعالمة  وتو�ضع  �جلغر�فية  و�مل��وؤ���ض��ر�ت  �لتجارية 
و�الر�ضيات  و�ملفرو�ضات  للمالب�س  �لرو�ئح  مزيل   ، و�الر�ضيات  و�ل�ضتائر  و�ملفرو�ضات  ، للمالب�س 

رو�ئح ومنظفات معطرة للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات 
ودهانات وزيوت طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر ، مرهم حلروق �ل�ضم�س ، غ�ضوالت 
لو�ضن طبية ، ل�ضقات للجروح ، �الدوية ، فازلني طبي ، ل�ضقات طبية ، بودرة طبية ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية ، 
م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام طبية ، �ضماد�ت ، زيوت ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية 

، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال �لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(
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)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((

  
وقد مت قبول �لطلب برقم)88025( وبتاريخ: )2018/12/19م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية 
و�ملفرو�ضات  للمالب�س  معطر�ت   ، للجو  ومعطر  رو�ئح  على:  �لعالمة  وتو�ضع  �جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت 
معطرة  ومنظفات  رو�ئح   ، و�الر�ضيات  و�ملفرو�ضات  للمالب�س  �لرو�ئح  مزيل   ، و�الر�ضيات  و�ل�ضتائر 

للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات ودهانات وزيوت طبية 
، ل�ضقات  ، غ�ضوالت لو�ضن طبية  �ل�ضم�س  ، مرهم حلروق  للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر  ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية 
للجروح ، �الدوية ، فازلني طبي ، ل�ضقات طبية ، بودرة طبية ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام 
، مو�د حمية معدة  لغايات طبية  ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية  ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية  ، زيوت ودهانات طبية  ، �ضماد�ت  طبية 

لال�ضتعمال �لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((

  
�لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)88027(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
للمالب�س  معطر�ت   ، للجو  ومعطر  رو�ئح  على:  �لعالمة  وتو�ضع  �جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية 
رو�ئح   ، و�الر�ضيات  و�ملفرو�ضات  للمالب�س  �لرو�ئح  مزيل   ، و�الر�ضيات  و�ل�ضتائر  و�ملفرو�ضات 

ومنظفات معطرة للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات ودهانات 
وزيوت طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر ، مرهم حلروق �ل�ضم�س ، غ�ضوالت لو�ضن طبية 
، ل�ضقات للجروح ، �الدوية ، فازلني طبي ، ل�ضقات طبية ، بودرة طبية ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية ، م�ضتح�ضر�ت 
��ضتحمام طبية ، �ضماد�ت ، زيوت ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية 

معدة لال�ضتعمال �لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((

  
وقد مت قبول �لطلب برقم)88057( وبتاريخ: )2018/12/23م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية 
و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع �لعالمة على:  رو�ئح ومعطر للجو ، معطر�ت للمالب�س و�ملفرو�ضات 
رو�ئح ومنظفات معطرة   ، و�ملفرو�ضات و�الر�ضيات  للمالب�س  �لرو�ئح  ، مزيل  و�ل�ضتائر و�الر�ضيات 

للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات ودهانات وزيوت طبية 
، ل�ضقات  ، غ�ضوالت لو�ضن طبية  �ل�ضم�س  ، مرهم حلروق  للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر  ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية 
للجروح ، �الدوية ، فازلني طبي ، ل�ضقات طبية ، بودرة طبية ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام 
، مو�د حمية معدة  لغايات طبية  ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية  ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية  ، زيوت ودهانات طبية  ، �ضماد�ت  طبية 

لال�ضتعمال �لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(
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)نيوجرني�ضن فارما ال�ضتري�د �الأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87964( وبتاريخ: )2018/12/9م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضر�ت   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات طبية ومو�د �ضماد ، مو�د 
ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، 
م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((

  
�لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/23م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)88062(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع �لعالمة على: رو�ئح ومعطر للجو ، معطر�ت للمالب�س 

و�ل�ضيار�ت  للغرف  معطرة  ومنظفات  رو�ئح   ، و�الر�ضيات  و�ملفرو�ضات  للمالب�س  �لرو�ئح  مزيل   ، و�الر�ضيات  و�ل�ضتائر  و�ملفرو�ضات 
و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية 
للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر ، مرهم حلروق �ل�ضم�س ، غ�ضوالت لو�ضن طبية ، ل�ضقات للجروح ، �الدوية ، فازلني 
، زيوت  ، �ضماد�ت  ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام طبية  ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية  ، بودرة طبية  ، ل�ضقات طبية  طبي 
ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال �لطبي ، بخور 

طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(

)عمر عبد�هلل �أبوبكر بانافع - بانافع للعود(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)88171( وبتاريخ: )2018/12/26م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: رو�ئح ومعطر جو، معطر�ت للمالب�س و�ملفرو�ضات و�ل�ضتائر و�الر�ضيات، مزيل �لرو�ئح �لكريهة للمالب�س و�ملفرو�ضات 
و�الأر�ضيات ، رو�ئح ومنظفات معطره للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �الإ�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، �ملطهر�ت 
، كرميات ودهانات وزيوت طبية، م�ضتح�ضر�ت �ضحية للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر�أ�س و�ل�ضعر، مر�هم حلروق �ل�ضم�س ، 
غ�ضوالت لو�ضن طبية، ل�ضقات للجروح ،، بودرة طبية، و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، حفاظات �ضحية ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام طبية، 
�ضماد�ت ، زيوت ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال 

�لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت، �ملبيد�ت، لو��ضق للذباب، مر�هم �ل�ضابون.. و�مل�ضنفة بالفئه )5(
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)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((

  
�لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  برقم)88023(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع �لعالمة على: رو�ئح ومعطر للجو ، معطر�ت للمالب�س و�ملفرو�ضات و�ل�ضتائر 
و�الر�ضيات ، مزيل �لرو�ئح للمالب�س و�ملفرو�ضات و�الر�ضيات ، رو�ئح ومنظفات معطرة للغرف و�ل�ضيار�ت 

و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية 
للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر ، مرهم حلروق �ل�ضم�س ، غ�ضوالت لو�ضن طبية ، ل�ضقات للجروح ، �الدوية ، فازلني 
، زيوت  ، �ضماد�ت  ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام طبية  ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية  ، بودرة طبية  ، ل�ضقات طبية  طبي 
ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال �لطبي ، بخور 

طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود(( 

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)88060( وبتاريخ: )2018/12/23م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
و�ملفرو�ضات  للمالب�س  �لرو�ئح  مزيل   ، و�الر�ضيات  و�ل�ضتائر  و�ملفرو�ضات  للمالب�س  معطر�ت   ، للجو  ومعطر  رو�ئح  على:  �لعالمة 
و�الر�ضيات ، رو�ئح ومنظفات معطرة للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت 
، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر ، مرهم حلروق �ل�ضم�س ، 
غ�ضوالت لو�ضن طبية ، ل�ضقات للجروح ، �الدوية ، فازلني طبي ، ل�ضقات طبية ، بودرة طبية ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات 
�ضحية ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام طبية ، �ضماد�ت ، زيوت ودهانات طبية ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات 
طبية ، مو�د حمية معدة لال�ضتعمال �لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه 

)5(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((  

وقد مت قبول �لطلب برقم)88058( وبتاريخ: )2018/12/23م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية 
و�ملفرو�ضات  للمالب�س  معطر�ت   ، للجو  ومعطر  رو�ئ��ح  على:  �لعالمة  وتو�ضع  �جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت 
معطرة  ومنظفات  رو�ئ��ح   ، و�الر�ضيات  و�ملفرو�ضات  للمالب�س  �لرو�ئح  مزيل   ، و�الر�ضيات  و�ل�ضتائر 

للغرف و�ل�ضيار�ت و�ملباين و�ملكاتب ، مزيل �لرو�ئح �لكريهة لغري �ال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي ، مطهر�ت ، كرميات ودهانات وزيوت طبية 
، ل�ضقات  ، غ�ضوالت لو�ضن طبية  �ل�ضم�س  ، مرهم حلروق  للعناية باجل�ضم و�لوجه و�لب�ضرة و�لر��س و�ل�ضعر  ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية 
للجروح ، �الدوية ، فازلني طبي ، ل�ضقات طبية ، بودرة طبية ، �غذية لالطفال و�لر�ضع ، حفاظات �ضحية ، م�ضتح�ضر�ت ��ضتحمام 
، مو�د حمية معدة  لغايات طبية  ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية  ، م�ضتح�ضر�ت �ضيدلية وبيطرية  ، زيوت ودهانات طبية  ، �ضماد�ت  طبية 

لال�ضتعمال �لطبي ، بخور طارد للح�ضر�ت ، �ملبيد�ت ، لو��ضق للذباب ، مر�هم �ل�ضابون .. و�مل�ضنفة بالفئه )5(
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)نيوجرني�ضن فارما ال�ضتري�د �الأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87956( وبتاريخ: )2018/12/9م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضر�ت   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات طبية ومو�د �ضماد ، مو�د 
ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، 
م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(

)نيوجرني�ضن فارما ال�ضتري�د �الأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87977( وبتاريخ: )2018/12/9م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضر�ت   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات طبية ومو�د �ضماد ، مو�د 
ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، 
م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(

)نيوجرني�ضن فارما ال�ضتري�د �الأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87968( وبتاريخ: )2018/12/9م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضر�ت   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات طبية ومو�د �ضماد ، مو�د 
ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، 
م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(
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)نيوجرني�ضن فارما ال�ضتري�د �الأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87971( وبتاريخ: )2018/12/9م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضر�ت   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات طبية ومو�د �ضماد ، مو�د 
ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، 
م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود (  

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/23م(.  وبتاريخ:  برقم)88064(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لعطور  ل�ضناعة  م�ضك   ، �مل�ضك   ، �لعودة  ،�لعوده وعطر  �لكولونيا  ماء   ، ، كولونيا  وزيوت عطريه  �لعالمة على: عطور  وتو�ضع 
 ، �ل�ضخ�ضي  �لكريهة لال�ضتخد�م  �لرو�ئح  ،مزيل  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ، للج�ضم  ، معطر  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ،
خال�ضات زهور ) عطور ( عنا�ضر ��ضا�ضية لعطور �لزهور ، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم ، مناديل ورقية م�ضربة 
بغ�ضوالت لو�ضن معطرة ، م�ضتح�ضر�ت تبخري ) عطور ( ، خ�ضب معطر ، عود �لند ، زيت �لورد ، مزيل عرق ، �ضابون و�ضابون طبي 
و�ضابو معطر ، بودرة معطرة للج�ضم ، ماء معطر ، م�ضتح�ضر�ت جتميل ، �حلناء و�حلناء �لع�ضبي ، زيوت ودهان لل�ضعر ،كرمي دهان 
لل�ضعر ،حمام زيت لل�ضعر ،�ضامبو ، غ�ضول ) لو�ضن ( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل �ضعر ، م�ضتح�ضر�ت فرد وجتعيد وت�ضريح �ل�ضعر 
، مو�د جتميل ، م�ضتح�ضر�ت تبيي�س �الأقم�ضة ومو�د �أخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي �ملالب�س، م�ضتح�ضر�ت تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط، ��ضباغ جتميلية للج�ضم و�ل�ضعر، مزيالت �لبقع ، م�ضتح�ضر�ت �لعنايه باجل�ضم و�لوجة و�لب�ضرة و�ل�ضعر ، كحل للعني ، 
بودرة �طفال ،كرمي ��ضا�س ، مكياجات ، م�ضكرة ، �قالم حو�جب ،�حمر �ضفاه ، ��ضباغ لالظافر وملمعات �ظافر ، دهان ) جل ( 
م�ضتح�ضر�ت �لوقاية من �ل�ضم�س ، معجون ��ضنان ، م�ضتح�ضر�ت وكرميات لتبيي�س �لب�ضرة وكرميات ملو�جهة �لتجاعيد و�لكلف 

و�لنم�س ، كرمي لت�ضقق �الرجل �قنعة جتميلية ، معجون ��ضنان.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(
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)نيوجرني�ضن فارما ال�ضتري�د �الأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87975( وبتاريخ: )2018/12/9م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �أدوية ، علكة لغايات طبية، ل�ضقات للجروح �لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، 
وبيطرية،  �ضيدلية  م�ضتح�ضر�ت   ، �ضيدالنية  )لو�ضن(  بغ�ضوالت  م�ضربة  ورقية  مناديل  �ضيدالنية،  لغايات  )لو�ضن(  غ�ضوالت 
م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات طبية ومو�د �ضماد ، مو�د 
ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات �ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، 
م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي للم�ضابني بالربو، بل�ضم لغايات طبية، م�ضتح�ضر�ت �إ�ضتحمام طبية، �ضكاكر لغايات طبية.. و�مل�ضنفة 

بالفئه )5(

)بعي��س حممد علي حز�م(

 
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  برقم)88048(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: لو�زم �حلمام، مثبتات مو��ضري �حلمام، �حو��س ��ضتحمام، متديد�ت �ضحية، حنفيات )�ضنابري( خلطوط 
�النابيب، مو��ضري )�جز�ء من متديد�ت �ضحية(، مر�حي�س )دور�ت �ملياه(، مغا�ضل لليدين،�جهزة لتجفيف �ليدين عند �ملغا�ضل، 
دور�ت مياه، متديد�ت قنو�ت �ملياه، متديد�ت توزيع �ملياه، متديد�ت تر�ضيح �ملياه،من�ضاأت تنقية �ملياه، �جهزة والت لتنقية �ملياه، 
مو��ضري مياه للتمديد�ت �ل�ضحية، �أجهزة لالإنارة و�لتدفئة وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتربيد و�لتجفيف و�لتهوية وتوريد �ملياه 
و�الأغر��س �ل�ضحية، مكيفات �لهو�ء، �ملبخر�ت �الإلكرتونية، �لثالجات و�ملجمد�ت ومربد�ت �ملاء، �أجهزة تكييف �لهو�ء �ملنف�ضلة 
و�أجز�ئها، جتهيز�ت �ضحية، معد�ت لل�ضرف �ل�ضحي وتوفري �ملياه؛ �أنابيب مياه للتجهيز�ت �ل�ضحية، �فر�ن، طباخات، �ضخانات، 
�جهزة معد�ت طهي ، قدور طهي كهربية بال�ضغط ، �ملو�قد ، �لغالية �لكهربية، �فر�ن �مليكروويف، مو�قد تعمل بالغاز، جمففات 
�ملر�وح،  و�ضالمة،  تنظيم  لو�زم  غاز،  مرجل  غاز،  مو�قد  غاز،  منظم  كهربائية،  وم�ضابيح  كهربائية  ملبات   ، �لكهربائية  �ل�ضعر 
�ضو�يات؛ فو�ني�س لال�ضاءة؛ �لبوجتاز، ��ضت�ضو�ر�ت كهربائيه ، مكائن نزع �ل�ضعر ، ممل�ضات �ضعر ، مكائن تق�ضري �ظافر كهربائيه، 
قد�حات، مكنات كهربائية، �جهزة حتمي�س، �باريق كهربائية للقهوة ، �جهزة و�الت لتنقية �ملياه ، �جهزة �عادة ت�ضخني �لهو�ء 
ة، فلرت مياه، �أجهزة وتركيبات �ضحية، حنفيات خلط ملو��ضري �ملياه.. و�مل�ضنفة بالفئه  باأنو�عها ، م�ضاعل ��ضاءة، دفايات لالأ�ضرِّ

)11(
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)ذى كارتون نيتوورك، �إنك.، �ضركة من ديالوير(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)87045( وبتاريخ: )2018/10/15م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�ل�ضناعية و�الإنرتنت  �لتلفاز و�الأقمار  �لعالمة على: خدمات �لرتفيه وحتديدً� خدمات توفري �لرب�مج و�ملحتويات �لرتفيهية عرب 
و�ل�ضبكات �لال�ضلكية وغريها من �ضبكات �الت�ضاالت �الإلكرتونية؛ خدمات توفري �الإ�ضد�ر�ت �الإلكرتونية عرب �النرتنت �لغري قابلة 
للتحميل؛ خدمات توفري �ملو�قع �الإلكرتونية �لتي تعر�س �ملحتويات �ل�ضوتية �ملرئية و�ملعلومات �لرتفيهية و�الألعاب �الإلكرتونية عرب 
�الإنرتنت؛ خدمات توفري �ملو�ضيقى �إلكرتونيًا عرب �الإنرتنت بكونها غري قابلة للتحميل وتوفري مقاطع �لفيديو �إلكرتونيًا عرب �الإنرتنت 
بكونها غري قابلة للتحميل و عرو�س �الأد�ء �لرتفيهية �حلّية؛ خدمات حد�ئق �ملالهي ؛ خدمات �إنتاج �الأفالم و�ملحتويات �لرتفيهية 

�لرقمية و�لتلفزيونية.. و�مل�ضنفة بالفئه )41(

)و�ت�ضاب �إنك(

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/6م(.  وبتاريخ:  برقم)87295(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: خدمات �الت�ضاالت؛ توفري خدمات �لو�ضول �ىل قو�عد �لبيانات �اللكرتونية وقو�عد بيانات �النرتنت 
و�لكمبيوتر؛ خدمات �الت�ضاالت وتت�ضمن �لنقل �اللكرتوين للبيانات و�لر�ضائل و�لر�ضوم �جلر�فيكية و�ل�ضور ومقاطع �ل�ضوت 
ومقاطع �لفيديو و�ملعلومات؛ توفري منتديات عرب �النرتنت للتو��ضل حول مو��ضيع ذ�ت �هتمام عام؛ توفري رو�بط �ت�ضاالت عرب 
�النرتنت تنقل م�ضتخدمي �الجهزة �لنقالة و�النرتنت �ىل مو�قع �لكرتونية عاملية وحملية �خرى؛ تي�ضري �لو�ضول �ىل �ضفحات 
�لدرد�ضة عرب  للغري عن طريق ت�ضجيل دخول عاملي؛ توفري غرف  �لكرتوين �خر تابعة  �و �ىل حمتوى  بالغري  �لويب �خلا�ضة 
�الإنرتنت وخدمات �لرت��ضل �لفوري ولوحات �الإعالنات �الإلكرتونية؛ خدمات �الإذ�عة �ل�ضوتية و�لن�ضية و�ملرئية عرب �الإنرتنت 
توفري  �لهاتفية؛  �الت�ضاالت  خدمات  )VOIP(؛  �الإنرتنت  بروتوكول  عرب  �ل�ضوت  خدمات  �الأخ��رى؛  �الت�ضاالت  �ضبكات  �أو 
�لو�ضول �إىل قو�عد بيانات �لكمبيوتر يف جمال �ل�ضبكات �الجتماعية؛ خدمات م�ضاركة �ضور �لند للند وم�ضاركة �لفيديوهات؛ 
�إر�ضال و��ضتقبال  �ملوؤمتر�ت عن بعد؛ خدمات �الت�ضاالت، وت�ضمل خدمات  للتو��ضل �الجتماعي؛ عقد  �لدرد�ضة  خدمات غرف 
�لتبادل  �لفوري؛  �لرت��ضل  �لعنكبوتي؛ خدمات  �لرت��ضل  �ملحمول؛  �لهاتف  �ت�ضاالت  �ضبكات �الت�ضاالت؛ خدمات  �لبيانات عرب 
�الإلكرتوين لل�ضوت و�لبيانات و�ملقاطع �ل�ضوتية و�لفيديو و�لن�ضو�س و�لر�ضومات؛ �لنقل و�لتو�ضيل �الإلكرتوين �مل�ضفر للبيانات 

�مل�ضرتجعة.. و�مل�ضنفة بالفئه )38(
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)ذى كارتون نيتوورك، �إنك.، �ضركة من ديالوير( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87046( وبتاريخ: )2018/10/15م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�ل�ضناعية و�الإنرتنت  �لتلفاز و�الأقمار  �لعالمة على: خدمات �لرتفيه وحتديدً� خدمات توفري �لرب�مج و�ملحتويات �لرتفيهية عرب 
و�ل�ضبكات �لال�ضلكية وغريها من �ضبكات �الت�ضاالت �الإلكرتونية؛ خدمات توفري �الإ�ضد�ر�ت �الإلكرتونية عرب �النرتنت �لغري قابلة 
للتحميل؛ خدمات توفري �ملو�قع �الإلكرتونية �لتي تعر�س �ملحتويات �ل�ضوتية �ملرئية و�ملعلومات �لرتفيهية و�الألعاب �الإلكرتونية عرب 
�الإنرتنت؛ خدمات توفري �ملو�ضيقى �إلكرتونيًا عرب �الإنرتنت بكونها غري قابلة للتحميل وتوفري مقاطع �لفيديو �إلكرتونيًا عرب �الإنرتنت 
بكونها غري قابلة للتحميل و عرو�س �الأد�ء �لرتفيهية �حلّية؛ خدمات حد�ئق �ملالهي ؛ خدمات �إنتاج �الأفالم و�ملحتويات �لرتفيهية 

�لرقمية و�لتلفزيونية.. و�مل�ضنفة بالفئه )41(

)�ل�ضتوم( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/25م(.  وبتاريخ:  برقم)87699(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: مركبات مبا يف ذلك، با�ضات، حافالت، مركبات كهربائية ذ�تية �لقيادة ومركبات �ضكك حديدية؛ قاطر�ت 
�ضكك حديدية، مبا يف ذلك عربات �لقطار، عربات �ضحن، عربات قطار، مركبات �ضكك حديدية ذ�تية �لدفع، مركبات �ضكك 
حديدية �ضريعة وفائقة �ل�ضرعة، قطار�ت �ضكك حديدية تت�ضم بتوزيع نظام �لتحكم يف �لقدرة بعرباتها �أو �ملركز يف عربة 
دة بعربات �لقطار �أو غري مزودة بعربات قطار، قطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �ملجمعة �أو  و�حدة، قطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �ملزوَّ
عة؛ عربات قطار �ملرتو وقطار�ت �أخرى خا�ضة مبركبات �ملو��ضالت �لعامة، �ضو�ء كانت �آلية �أو غري �آلية، �أي مركبات  غري �ملجمَّ
دة بعجالت جمهَّزة باإطار�ت بال�ضغط �لهو�ئي �أو �أنو�ع و�ضالت �أر�ضية �أخرى؛  �ضكك حديدية بعجالت حديدية �أو مركبات مزوَّ
�أوتوبي�ضات؛ �حلافالت؛ عربات �ضكك حديدية؛ مركبات كهربائية مبا يف ذلك تر�م و�الأوتوبي�ضات؛ مركبات �لقيادة �لذ�تية؛ 
حمركات للمركبات �لربية �ملذكورة �آنفًا، و�أجز�ء خا�ضة بها؛ �أجز�ء �مت�ضا�س �ل�ضدمة تعمل بال�ضغط �لهو�ئي للمركبات �لربية 
�آنفًا؛ م�ضخات هو�ئية )ملحقات مركبة(؛ �أعمدة دور�ن  �آنفًا؛ �ضيور نقل وترو�س ذ�ت �ضلة للمركبات �لربية �ملذكورة  �ملذكورة 
للمركبات �لربية �ملذكورة �آنفًا؛ �آليات دفع للمركبات �لربية �ملذكورة �آنفًا؛ مكابح، بوجيهات، حماور، هياكل �لعربات؛ �لعربات؛ 
على  �ل�ضري  ومركبات  للقطار�ت  �ل�ضدمة  �مت�ضا�س  �أجز�ء  برية؛  مركبات  من  �أجز�ء  ب�ضهاريج،  عربات  �لعربات؛  �إقر�ن  �آليات 

�لطرق؛ بوجيهات �ملركبة، حمركات �ملركبات، �أنظمة جر �ملركبات. . و�مل�ضنفة بالفئه )12(
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)��س �ضي تي لوبريكانت�س ليمتد(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)83916( وبتاريخ: )2018/3/27م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: �ملنتجات �لكيماوية �مل�ضتخدمة يف �ل�ضناعة حتديد� �ملو�د �مل�ضافة �لكيميائية و�لفيزيائية �لن�ضطة لزيوت �لت�ضحيم 
و�ل�ضحوم و�لزيوت �ل�ضناعية و�لزيوت للمحركات وترو�س �لنقل و �ل�ضاغطات و�لزيوت �لهيدروليكية و�ملو�د �مل�ضافة للوقود وحتديد� 
�لبرتول ووقود �لديزل؛ �ملو�د �مل�ضافة للمربد�ت ول�ضو�ئل �أنظمة غ�ضل �لزجاج �الأمامي؛ �ل�ضو�ئل �لهيدروليكية؛ زيوت �ملكابح؛ مو�د 
�لل�ضق �مل�ضتخدمة يف �ل�ضناعة؛ فحم �لتنقية؛ �مل�ضايف )منتجات كيماوية و�لبال�ضتيك غري معالج و�ملو�د �ملعدنية و�لنباتية(، �أدو�ت 

�ل�ضري�ميك �مل�ضتخدمة كم�ضفيات.. و�مل�ضنفة بالفئه )1(

)�ل�ضتوم( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/25م(.  وبتاريخ:  برقم)87678(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: ماكينات كهربائية دور�نية وثابتة؛ ماكينات تعمل بال�ضغط �لهو�ئي، وهيدروليكية وحر�رية ونووية؛ 
و�حلفر  و�لبناء  �ملدنية،  للهند�ضة  و�أجهزة  ماكينات  �لبال�ضتيكية؛  �ملو�د  ملعاجلة  ماكينات  رقميا؛  فيها  �لتحكم  يتم  ماكينات 
�ضاغطات،  �لدفع،  مركزية  م�ضخات  مطاحن،  بيتومني،  مدماك  خر�ضانة،  خالطات  وبالتحديد  �الأر�س،  �ضطح  حتت  و�لتنقيب 
جمار�س، قو�دي�س؛ ماكينات ت�ضريف، �أ�ضطو�نات تك�ضري، ماكينات ��ضتخر�ج، ماكينات تر�ضيح، وحفر ومعاجلة بالقطر�ن وعجن؛ 
�أدو�ت �آلية؛ معد�ت رفع ومناولة؛ دينامو، مولد�ت �لتيار �ملرتدد، ومولد�ت، ر�فعات علوية؛ ر�فعات؛ �أجز�ء من ماكينات للقاطر�ت؛ 
حمركات(؛  �أو  ماكينات  من  )�أجز�ء  م�ضخات  م�ضخات)ماكينات(؛  مولد�ت،  مكاب�س؛  �لهو�ئي؛  �لتمدد  �ضمامات  ت�ضحيم؛  �آالت 
ماكينات و�أجهزة للتفريغ؛ حمركات و�أجز�وؤها؛ قطع غيار )فيما عد� تلك �خلا�ضة باملركبات �لربية(؛ �أجهزة غ�ضل وماكينات 
تنظيف؛ ماكينات كب�س لال�ضتخد�م �ل�ضناعي؛ �أجهزة توليد بخار )�أجز�ء من ماكينات(؛ �أجهزة �إقالع للمحركات؛ مركز حتكم 
للمحركات؛ منظمات )�أجز�ء من ماكينات(؛ �أجهزة حتكم يف �ل�ضرعة وماكينات وحمركات؛ منظمات �ل�ضغط؛ منظمات �لقدرة 
و�لفولطية، لالإمد�د باملاء؛ مولد�ت؛ مولد�ت كهرباء؛ �آليات دفع للمركبات غري �لربية )مبا يف ذلك �ال�ضتخد�مات �ملالحية(؛ 
م�ضاعد؛ ر�فعات؛ �أجهزة حتكم �إلكرتونية يف �ضرعة �ملحركات �لكهربائية؛ �ملحركات �لكهربائية، �أجز�ء منها يف �أجهزة �لتحكم 
يف �ل�ضرعة؛ ماكينات �إحلاق �ألو�ح �لتدعيم و/�أو �لتثبيت من �خلر�ضانة �أو �أية مادة �أخرى يف �حلالة �لبال�ضتيكية، وبالتحديد 

لبناء �ل�ضكك �حلديدية و/�أو بنيات حتتية للطرق لتوجيه �ملركبات �لربية.. و�مل�ضنفة بالفئه )7(
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)مونرتيز تيودور ��س �يه(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)87087( وبتاريخ: )2018/10/21م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�ل�ضاعات  �ضناعة  وم��و�د  �ل�ضاعات  ومكونات  �ملع�ضم  و�ضاعات  �ليد  �ضاعات  وحتديدً�  �ل�ضاعات  و�ضناعة  �ل�ضاعات  على:  �لعالمة 
�الأخرى  �لوقت  قيا�س  و�أدو�ت  �لكبرية  و�ل�ضاعات  �أخرى  فئات  يف  �ملت�ضمنة  غري  �ل�ضاعات  �ضناعة  ومو�د  �ل�ضاعات  و�إك�ض�ضو�ر�ت 
ووجوه  �ل�ضاعات  )و�ضيور  �ل�ضاعات  و�ضناعة  �ضاعات  م�ضجلة(  )موؤقتات  كرونوغر�فات  �لدقيقة(  )�ملوؤقتات  و�لكرونومرت�ت 
�ل�ضاعات �ملدرجة )�ضناعة �ل�ضاعات �لكبرية و�ل�ضاعات( و�ل�ضناديق وعلب �لعر�س لل�ضاعات و�ضناعة �ل�ضاعات و�ملجوهر�ت و�آليات 
حتريك �ل�ضاعات و�لقطع �ملتعلقة بها؛ �ملجوهر�ت؛ �الأحجار �لكرمية و�الأحجار �ضبه �لكرمية؛ �ملعادن �لنفي�ضة و�ضبائكها؛ دبابي�س 

)جموهر�ت(.. و�مل�ضنفة بالفئه )14(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود((  

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  برقم)88035(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لعطور  ل�ضناعة  م�ضك   ، �مل�ضك   ، �لعودة  ،�لعوده وعطر  �لكولونيا  ماء   ، ، كولونيا  وزيوت عطريه  �لعالمة على: عطور  وتو�ضع 
 ، �ل�ضخ�ضي  �لكريهة لال�ضتخد�م  �لرو�ئح  ،مزيل  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ، للج�ضم  ، معطر  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ،
خال�ضات زهور ) عطور ( عنا�ضر ��ضا�ضية لعطور �لزهور ، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم ، مناديل ورقية م�ضربة 
بغ�ضوالت لو�ضن معطرة ، م�ضتح�ضر�ت تبخري ) عطور ( ، خ�ضب معطر ، عود �لند ، زيت �لورد ، مزيل عرق ، �ضابون و�ضابون طبي 
و�ضابو معطر ، بودرة معطرة للج�ضم ، ماء معطر ، م�ضتح�ضر�ت جتميل ، �حلناء و�حلناء �لع�ضبي ، زيوت ودهان لل�ضعر ،كرمي دهان 
لل�ضعر ،حمام زيت لل�ضعر ،�ضامبو ، غ�ضول ) لو�ضن ( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل �ضعر ، م�ضتح�ضر�ت فرد وجتعيد وت�ضريح �ل�ضعر 
، مو�د جتميل ، م�ضتح�ضر�ت تبيي�س �الأقم�ضة ومو�د �أخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي �ملالب�س، م�ضتح�ضر�ت تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط، ��ضباغ جتميلية للج�ضم و�ل�ضعر، مزيالت �لبقع ، م�ضتح�ضر�ت �لعنايه باجل�ضم و�لوجة و�لب�ضرة و�ل�ضعر ، كحل للعني ، 
بودرة �طفال ،كرمي ��ضا�س ، مكياجات ، م�ضكرة ، �قالم حو�جب ،�حمر �ضفاه ، ��ضباغ لالظافر وملمعات �ظافر ، دهان ) جل ( 
م�ضتح�ضر�ت �لوقاية من �ل�ضم�س ، معجون ��ضنان ، م�ضتح�ضر�ت وكرميات لتبيي�س �لب�ضرة وكرميات ملو�جهة �لتجاعيد و�لكلف 

و�لنم�س ، كرمي لت�ضقق �الرجل �قنعة جتميلية ، معجون ��ضنان.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد(  

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/26م(.  وبتاريخ:  برقم)87724(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع �لعالمة على: رقيقة معدنية للعزل؛ مطاط، وطربخي، و�ضمغ، و�ل�ضخر �حلريري، و�لبلق غري معاجلني و�ضبه معاجلني 

للت�ضرب للمفا�ضل؛ مو�د جلفطة؛ مو�د عزل حر�ري؛ مو�د تخميد  ُمرّكبات مانعة  �إحكام؛  �ملو�د؛ �ضد�د�ت  وبد�ئل جلميع هذه 

�ل�ضدمات من �ملطاط مثبتة على حو�ئط ر�ضيف �مليناء ملنع �إتالف �أحو��س �ل�ضفن، و�لبو�خر و�ل�ضفن؛ خر�طيم مو�ضلة مل�ضعاعات 

�ملطاط؛ حماب�س؛ حماب�س،  ة جزئًيا؛ �ضمامات من  ُمعاجلجَ �ملكابح،  مو�د تبطني  �لقاب�س؛  �أ�ضطو�نية؛ بطانات  �ملركبات؛ و�ضالت 

لي�ضت من معدن؛ حماب�س م�ضنوعة من معدن؛ حلقات �حل�ضو؛ ح�ضو�ت و�ضل؛ جتهيز�ت، لي�ضت من معدن، الأنابيب مرنة؛ و�ضالت 

من  لي�ضت  �أنابيب،  �أغلفة  �الأنابيب؛  ك�ضد�د�ت و�ضالت  لال�ضتخد�م  �ملطاط  من  �أنابيب غري معدنية؛ حلقات م�ضنوعة  ومفا�ضل 

معدن؛ مو��ضل، لي�ضت من معدن، لالأنابيب؛ مو�د تدعيم، لي�ضت من معدن، لالأنابيب؛ جتهيز�ت، لي�ضت من معدن، لالأنابيب �ل�ضلبة؛ 

�ملطاط؛ خر�طيم  �لقنب؛ خر�طيم م�ضنوعة من  �أنابيب خر�طيم من قما�س  للماء؛  �أغطية م�ضادة  �ملاء؛  حلقات حمكمة �ضد 

هيدروليكية م�ضنوعة من �ملطاط؛ خر�طيم م�ضنوعة من �لبال�ضتيك؛ خر�طيم هيدروليكية م�ضنوعة من �لبال�ضتيك؛ حو�جز 

كهربائية  عازالت  �حلر�رة؛  �إ�ضعاع  ملنع  تركيبات  للحر�رة؛  �ضامدة  عازلة  مو�د  عازلة؛  مو�د  عازالت؛  للتلوث؛  م�ضادة  عائمة 

�أو �الألياف  م�ضنوعة من �ملطاط؛ جلبات عازلة للماكينات؛ زيوت عازلة؛ مو�د مطاطية لتجديد �الإطار�ت؛ ورد�ت من �ملطاط 

�ملربكنة؛ حلقات من �ملطاط؛ �ضد�د�ت من �ملطاط؛ �ضوف قطني للتعبئة )�جللفطة(؛ �ألياف بال�ضتيكية، لي�ضت لال�ضتخد�م يف 

�ملن�ضوجات؛ حرير �ضخري؛ �ألياف كربونية، لي�ضت لال�ضتخد�م يف �ملن�ضوجات؛ خيوط �ملو�د �لبال�ضتيكية، لي�ضت لال�ضتخد�م يف 

�ملن�ضوجات؛ غزول  لي�ضت لال�ضتخد�م يف  �ملن�ضوجات؛ خيوط مرنة،  لي�ضت لال�ضتخد�م يف  �ملن�ضوجات؛ غزول مطاطية مغطاة، 

�أحبال  عازلة؛  قفاز�ت  �ل�ضخري؛  �حلرير  لباد  لل�ضوت؛  م�ضادة  مو�د  �ملن�ضوجات؛  يف  لال�ضتخد�م  لي�ضت  �ل�ضخري،  �حلرير  من 

م�ضنوعة من �ملطاط؛ حاويات تعبئة �ضناعية م�ضنوعة من �ملطاط؛ مو�د تعبئة )تبطني، ح�ضو( م�ضنوعة من �ملطاط �أو �ملو�د 
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�لبال�ضتيكية؛ م�ضد�ت ممت�ضة لل�ضدمات م�ضنوعة من �ملطاط؛ �أغطية و�أغلفة مطاطية )حلاويات �لتعبئة �ل�ضناعية(؛ �ضد�د�ت 

بال�ضتيكية  �أغلفة  مكتملة(؛  �ضبه  )منتجات  �الأزهار  لتن�ضيق  رغوية  دعامات  �ملطاط؛  من  م�ضنوعة  �ضغرية  متاثيل  مطاطية؛ 

�أو منزلية؛ طبقة بال�ضتيكية، لي�ضت  �ألياف مربكنة؛ �ضر�ئط ال�ضقة، لي�ضت ثابتة ولي�ضت الأغر��س طبية  الأغر��س زر�عية؛ 

ر�تنجات  معاجلة؛  �ضبه  بال�ضتيكية،  مو�د  �لبال�ضتيك(؛  من  م�ضنوعة  معاجلة  �ضبه  طبقات  �أو  )رغو�ت  تر�ضيح  مو�د  للتغليف؛ 

�ضناعية، �ضبه معاجلة؛ خر�طيم مرنة، لي�ضت من معدن؛ �ألو�ح حاجزة للعزل �ل�ضوتي؛ مطاط، خام �أو �ضبه م�ضغول؛ حماليل 

مطاط؛ مطاط رغوي؛ قو�لب �إيبونيت؛ جلبات مطاطية حلماية �أجز�ء �ملاكينات. . و�مل�ضنفة بالفئه )17( مع �ملطالبة بحق 

�ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية:  83498-2018  تاريخ �ال�ضبقية:  2018/6/26  بلد �ال�ضبقية:  �ليابان 

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود (  

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  برقم)88030(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لعطور  ل�ضناعة  م�ضك   ، �مل�ضك   ، �لعودة  ،�لعوده وعطر  �لكولونيا  ماء   ، ، كولونيا  وزيوت عطريه  �لعالمة على: عطور  وتو�ضع 
 ، �ل�ضخ�ضي  �لكريهة لال�ضتخد�م  �لرو�ئح  ،مزيل  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ، للج�ضم  ، معطر  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ،
خال�ضات زهور ) عطور ( عنا�ضر ��ضا�ضية لعطور �لزهور ، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم ، مناديل ورقية م�ضربة 
بغ�ضوالت لو�ضن معطرة ، م�ضتح�ضر�ت تبخري ) عطور ( ، خ�ضب معطر ، عود �لند ، زيت �لورد ، مزيل عرق ، �ضابون و�ضابون طبي 
و�ضابو معطر ، بودرة معطرة للج�ضم ، ماء معطر ، م�ضتح�ضر�ت جتميل ، �حلناء و�حلناء �لع�ضبي ، زيوت ودهان لل�ضعر ،كرمي دهان 
لل�ضعر ،حمام زيت لل�ضعر ،�ضامبو ، غ�ضول ) لو�ضن ( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل �ضعر ، م�ضتح�ضر�ت فرد وجتعيد وت�ضريح �ل�ضعر 
، مو�د جتميل ، م�ضتح�ضر�ت تبيي�س �الأقم�ضة ومو�د �أخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي �ملالب�س، م�ضتح�ضر�ت تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط، ��ضباغ جتميلية للج�ضم و�ل�ضعر، مزيالت �لبقع ، م�ضتح�ضر�ت �لعنايه باجل�ضم و�لوجة و�لب�ضرة و�ل�ضعر ، كحل للعني ، 
بودرة �طفال ،كرمي ��ضا�س ، مكياجات ، م�ضكرة ، �قالم حو�جب ،�حمر �ضفاه ، ��ضباغ لالظافر وملمعات �ظافر ، دهان ) جل ( 
م�ضتح�ضر�ت �لوقاية من �ل�ضم�س ، معجون ��ضنان ، م�ضتح�ضر�ت وكرميات لتبيي�س �لب�ضرة وكرميات ملو�جهة �لتجاعيد و�لكلف 

و�لنم�س ، كرمي لت�ضقق �الرجل �قنعة جتميلية ، معجون ��ضنان.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87724(
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)كو�لكوم �إنكوربوريتد(

 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/30م(.  وبتاريخ:  برقم)87302(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

�لكمبيوتر؛  و�أنظمة  �لكمبيوتر  وبرجميات  �لكمبيوتر  �أجهزة  جم��ال  يف  معلومات  توفري  خدمات  على:  �لعالمة  وتو�ضع 

�ل�ضبكات  �أمن  �ملعلومات يف جمال  �لكمبيوتر؛ خدمات توفري  �ملعلومات يف جمال ت�ضميم وتطوير �ضبكات بيانات  خدمات توفري 

�لكمبيوتر  وبرجميات  و�أجز�ء  �ضغرية  بيانات  ومعاجلات  �ملو�ضالت  و�أ�ضباه  متكاملة  د�ر�ت  ت�ضميم  خدمات  �لكمبيوتر؛  و�أمن 

وبرجميات و�ضبكات �الإت�ضاالت لالآخرين؛ خدمات تطوير وت�ضميم وفح�س �أ�ضباه �ملو�ضالت و�جهزة �أ�ضباه �ملو�ضالت و�لد�ر�ت 

�لكهربائية و�لتقنية  �لر�ديو و�ملج�ضات و�لربجميات ووحد�ت  �أجهزة تردد�ت  �ل�ضغرية و�ملعاجلات  �لتحكم  �ملتكاملة و�أجهزة 

و�لكهرومغناط�ضية و�أجز�ئها وعنا�ضر بنائها و�أجهزة تخزين �لبيانات و�الجهزة �لبينية و�لبطاقات �لذكية و�أجهزة �لتحكم 

بالبطاقات �لذكية و�جهزة �لتحكم برقائق وبطاقات �لتعريف مبوجات �لر�ديو لالآخرين؛ خدمات تطوير برجميات �لكمبيوتر 

يف جمال تطبيقات �لهو�تف �لنقالة؛ خدمات ت�ضميم وتطوير �أنظمة �الإت�ضاالت �لال�ضلكية الإر�ضال و�إ�ضتقبال �ل�ضوت و�لبيانات 

و�لفيديو؛خدمات ت�ضميم وتطوير تقنية �ضحن �لبطاريات؛ خدمات ت�ضميم وتطوير �أنظمة �ضبكات �لبيانات؛ خدمات ت�ضميم 

وتطوير �أنظمة �أمن �ل�ضبكات و�أمن �أجهزة �لكمبيوتر؛ خدمات ت�ضميم وتطوير �أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر لت�ضغيل و�لتحكم 

بالطائر�ت من دون طيار؛ خدمات ت�ضميم وتطوير �أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر لت�ضغيل و�لتحكم باإن�ضان �آيل؛ خدمات ت�ضميم 

وتطوير �أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر لت�ضغيل و�لتحكم باملركبات؛ خدمات �حلو�ضبة �ل�ضحابية تت�ضمن برجميات لنقل وتخزين 

وحتويل وعر�س بيانات �الأجهزة �لطبية؛ خدمات تطوير تقنية نقل �لطاقة ال�ضلكيا ال�ضتخد�مها يف �ضحن �ملركبات؛ خدمات 

�ملن�ضات كخدمة تت�ضمن من�ضات برجميات �لكمبيوتر �لتي ت�ضتخدم يف تطوير وبرجمة وبناء ومنذجة �أجهزة �إنرتنت �ال�ضياء؛ 

خدمات �ملن�ضات كخدمة تت�ضمن من�ضات برجميات �لكمبيوتر للح�ضول على و�الإر�ضال و�لتحويل و�لتخزين �لال�ضلكي لبيانات 
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�الأجهزة �لطبية؛ خدمات توفري معلومات تقنية يف جماالت �أ�ضباه �ملو�ضالت و�أجهزة �أ�ضباه �ملو�ضالت و�لد�ر�ت �ملتكاملة و�أجهزة 

�لتحكم �ل�ضغرية و�ملعاجلات �أجهزة تردد�ت �لر�ديو و�ملج�ضات و�لربجميات؛ خدمات تقدمي �الإ�ضت�ضار�ت يف جمال تكنولوجيا 

�الإت�ضاالت؛ خدمات ت�ضميم وتطوير �أنظمة �الإت�ضاالت �لال�ضلكية الأغر��س �لتوثيق؛ خدمات توفري ��ضتخد�م موؤقت لربجميات 

�لتطبيقات �لغري قابلة للتنزيل ومن�ضات �لتطوير و�أدو�ت �لتطوير �لتي متكن مطورين �لربجميات من تطوير وبرجمية وبناء 

ومنذجة �لربجميات للد�ر�ت �ملتكاملة و�لرقائق ومعد�ت معاجلة �لبيانات؛ خدمات برجمة �أجهزة �لكمبيوتر؛ خدمات �لبحث 

وت�ضميم �لهو�ئيات من �أجل م�ضح وقر�ءة وترجمة رقائق وبطاقات �لتعريف مبوجات �لر�ديو؛ خدمات �لبحث وت�ضميم �أجهزة 

و�أدو�ت ومعد�ت �لتو��ضل قريب �ملدى؛ خدمات تقدمي �لن�ضح فيما يتعلق بجميع ما ذكر �أعاله. و�مل�ضنفة بالفئه )42(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود ((

  
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/19م(.  وبتاريخ:  برقم)88039(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لعطور  ل�ضناعة  م�ضك   ، �مل�ضك   ، �لعودة  ،�لعوده وعطر  �لكولونيا  ماء   ، ، كولونيا  وزيوت عطريه  �لعالمة على: عطور  وتو�ضع 
 ، �ل�ضخ�ضي  �لكريهة لال�ضتخد�م  �لرو�ئح  ،مزيل  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ، للج�ضم  ، معطر  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ،
خال�ضات زهور ) عطور ( عنا�ضر ��ضا�ضية لعطور �لزهور ، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم ، مناديل ورقية م�ضربة 
بغ�ضوالت لو�ضن معطرة ، م�ضتح�ضر�ت تبخري ) عطور ( ، خ�ضب معطر ، عود �لند ، زيت �لورد ، مزيل عرق ، �ضابون و�ضابون طبي 
و�ضابو معطر ، بودرة معطرة للج�ضم ، ماء معطر ، م�ضتح�ضر�ت جتميل ، �حلناء و�حلناء �لع�ضبي ، زيوت ودهان لل�ضعر ،كرمي دهان 
لل�ضعر ،حمام زيت لل�ضعر ،�ضامبو ، غ�ضول ) لو�ضن ( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل �ضعر ، م�ضتح�ضر�ت فرد وجتعيد وت�ضريح �ل�ضعر 
، مو�د جتميل ، م�ضتح�ضر�ت تبيي�س �الأقم�ضة ومو�د �أخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي �ملالب�س، م�ضتح�ضر�ت تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط، ��ضباغ جتميلية للج�ضم و�ل�ضعر، مزيالت �لبقع ، م�ضتح�ضر�ت �لعنايه باجل�ضم و�لوجة و�لب�ضرة و�ل�ضعر ، كحل للعني ، 
بودرة �طفال ،كرمي ��ضا�س ، مكياجات ، م�ضكرة ، �قالم حو�جب ،�حمر �ضفاه ، ��ضباغ لالظافر وملمعات �ظافر ، دهان ) جل ( 
م�ضتح�ضر�ت �لوقاية من �ل�ضم�س ، معجون ��ضنان ، م�ضتح�ضر�ت وكرميات لتبيي�س �لب�ضرة وكرميات ملو�جهة �لتجاعيد و�لكلف 

و�لنم�س ، كرمي لت�ضقق �الرجل �قنعة جتميلية ، معجون ��ضنان.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87302(
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)و�ت�ضاب �إنك.(

  
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/6م(.  وبتاريخ:  برقم)87292(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: منتجات �جز�ء �لكمبيوتر؛ بر�مج للتو��ضل �الجتماعي؛ �دو�ت تطوير �لربجميات؛ بر�مج ال�ضتخد�مها 
كو�جهة برجمة تطبيق )API(؛ بر�مج الإن�ضاء و�د�رة و�لتفاعل مع جمتمع عرب �النرتنت؛ بر�مج لالن�ضاء و�لتحرير و�لتحميل 
و�لتنزيل و�لدخول و�مل�ضاهدة و�لن�ضر و�لعر�س و�لتلميح و�لتدوين و�لبث و�لربط و�لتعليق على �حلو��ضي و�ظهار م�ضاعر حول 
و�لتعليق على و�لت�ضمني و�لنقل و�مل�ضاركة �و توفري و�ضائط �و معلومات �لكرتونية �خرى عرب �لكمبيوتر و�ضبكات �الت�ضاالت؛ 
فوتوغر�فية  مر�ضحات  مع  ب�ضري  �ضمعي  وحمتوى  و�لفيديو  �ل�ضوتية  و�ملقاطع  و�ل�ضور  �لفوتوغر�فية  �ل�ضور  لتعديل  بر�مج 
�جلغر�فية  و�لعالمات  و�لر�ضومات  و�لن�ضو�س  �ملتحركة  و�لر�ضوم  �جلر�فيكية  �ل�ضور  وت�ضمل   )AR( �ملعزز  �لو�قع  وموؤثر�ت 
وتعديلها  وتنظيمها  وحتريرها  و�د�رتها  و�ملعلومات  �لبيانات  جلمع  بر�مج  �لت�ضعبية؛  و�لرو�بط  �لو�ضفية،  �لبيانات  وعالمات 
لعقد  للم�ضتخدمني  لل�ضماح  للتنزيل  قابلة  �اللكرتونية  بالتجارة  �ملتعلقة  �لكمبيوتر  بر�مج  وتخزينها؛  وم�ضاركتها  ونقلها 
�ضفقات جتارية �لكرتونية عرب �النرتنت و�ضبكات �الت�ضاالت؛ برجميات الر�ضال و��ضتقبال �لر�ضائل �اللكرتونية، و�لتنبيهات 
و�ال�ضعار�ت و�لتذكري�ت؛ بر�مج حمرك �لبحث؛ برجميات، وت�ضمل و�جهة تف�ضريية لت�ضهيل �لتفاعل بني �لب�ضر و�الآالت؛ بر�مج 
الن�ضاء و�لو�ضول �ىل �ملجموعات د�خل �ملجتمعات �الفرت��ضية؛ بر�مج لتي�ضري �لتفاعل و�لتو��ضل بني �لب�ضر ومن�ضات �لذكاء 
�ال�ضطناعي؛ بر�مج للم�ضاهدة و�لتفاعل مع تغذية من �ل�ضور و�ملقاطع �ل�ضوتية ومقاطع �لفيديو و�ملحتوى �لب�ضري و�ملحتوى 
�اللكرتونية  �لر�ضائل  و��ضتقبال  الر�ضال  بر�مج  �لكمبيوتر؛  بر�مج  بها؛  �ملرتبطة  و�لن�ضو�س  و�لبيانات  �ل�ضمعي-�لب�ضري 
و�لر�ضومات و�ل�ضور و�ملقاطع �ل�ضوتية و�ملحتوى �ل�ضمعي و�لب�ضري عرب �النرتنت و�ضبكات �الت�ضاالت؛بر�مج على هيئة تطبيق 
نقال؛ �ضر�ئح �لهو�تف SIM؛ بر�مج ملعاجلة �ل�ضور و�جلر�فيك ومقاطع �ل�ضوت و�لفيديو و�لن�ضو�س؛ برجميات وت�ضمل بر�مج 
و�لر�ضومات  �ملتحركة  و�ل�ضور  �ل�ضوت  ومقاطع  �لبيانات  لتبادل  �الت�ضاالت  وبر�مج  �مللفات  م�ضاركة  وبر�مج  �لفوري  �لرت��ضل 
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�ليكرتونيا عرب �ضبكات �الت�ضاالت و�ل�ضبكات �لنقالة و�لال�ضلكية و�ضبكات �لكمبيوتر؛ بر�مج الد�رة �ملعلومات �ل�ضخ�ضية وبر�مج 
مز�منة �لبيانات؛ بر�مج الد�رة حمتوى عرب �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي و�لتفاعل مع جمتمع �فرت��ضي ونقل �ل�ضور ومقاطع 
و�لتعليقات  و�لر�ضائل  و�لن�ضو�س  و�لبيانات  و�لفيديو  �لفوتوغر�فية  و�ل�ضور  فيديو  وم�ضموع وحمتوى  �ل�ضوت وحمتوى مرئي 
وحتديد  عليه  و�لعثور  �مل�ضتخدم  موقع  وم�ضاركة  لعر�س  برجميات  و�ملعلومات؛  �العالمية  �العالنية  و�الت�ضاالت  و�العالنات 
لت�ضهيل  بر�مج  �لرت��ضل؛  بر�مج  )CRM(؛  �لعمالء  عالقات  �د�رة  بر�مج  �خ��رى؛  و�ماكن  م�ضتخدمني  مع  و�لتفاعل  موقعه 
وترتيب �لتمويل �خلا�س باملعونات و�لتربعات �ملالية؛ بر�مج خلدمات جمع �لتربعات �خلريية عرب �النرتنت وخدمات �لتربعات 
�ملالية؛ بر�مج لال�ضتخد�م يف ت�ضهيل �ملكاملات �ل�ضوتية عرب بروتوكول �النرتنت )VOIP( و�ملكاملات �لهاتفية ومكاملات �لفيديو 

و�لر�ضائل �لن�ضية و�لر�ضائل �لفورية وخدمات �ل�ضبكات �الجتماعية عرب �النرتنت. .. و�مل�ضنفة بالفئه )9(

)عمر عبد�هلل �بو بكر ) بانافع للعود ((

  
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/23م(.  وبتاريخ:  برقم)88063(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لعطور  ل�ضناعة  م�ضك   ، �مل�ضك   ، �لعودة  ،�لعوده وعطر  �لكولونيا  ماء   ، ، كولونيا  وزيوت عطريه  �لعالمة على: عطور  وتو�ضع 
 ، �ل�ضخ�ضي  �لكريهة لال�ضتخد�م  �لرو�ئح  ،مزيل  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ، للج�ضم  ، معطر  �لعطور  �مل�ضنعة من  �ملنتجات   ،
خال�ضات زهور ) عطور ( عنا�ضر ��ضا�ضية لعطور �لزهور ، لو�ضن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�ضم ، مناديل ورقية م�ضربة 
بغ�ضوالت لو�ضن معطرة ، م�ضتح�ضر�ت تبخري ) عطور ( ، خ�ضب معطر ، عود �لند ، زيت �لورد ، مزيل عرق ، �ضابون و�ضابون طبي 
و�ضابو معطر ، بودرة معطرة للج�ضم ، ماء معطر ، م�ضتح�ضر�ت جتميل ، �حلناء و�حلناء �لع�ضبي ، زيوت ودهان لل�ضعر ،كرمي دهان 
لل�ضعر ،حمام زيت لل�ضعر ،�ضامبو ، غ�ضول ) لو�ضن ( لل�ضعر ، مثبت �ضعر ، مزيل �ضعر ، م�ضتح�ضر�ت فرد وجتعيد وت�ضريح �ل�ضعر 
، مو�د جتميل ، م�ضتح�ضر�ت تبيي�س �الأقم�ضة ومو�د �أخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي �ملالب�س، م�ضتح�ضر�ت تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط، ��ضباغ جتميلية للج�ضم و�ل�ضعر، مزيالت �لبقع ، م�ضتح�ضر�ت �لعنايه باجل�ضم و�لوجة و�لب�ضرة و�ل�ضعر ، كحل للعني ، 
بودرة �طفال ،كرمي ��ضا�س ، مكياجات ، م�ضكرة ، �قالم حو�جب ،�حمر �ضفاه ، ��ضباغ لالظافر وملمعات �ظافر ، دهان ) جل ( 
م�ضتح�ضر�ت �لوقاية من �ل�ضم�س ، معجون ��ضنان ، م�ضتح�ضر�ت وكرميات لتبيي�س �لب�ضرة وكرميات ملو�جهة �لتجاعيد و�لكلف 

و�لنم�س ، كرمي لت�ضقق �الرجل �قنعة جتميلية ، معجون ��ضنان.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87292(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد(

  
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/26م(.  وبتاريخ:  برقم)87704(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لتربيد؛  �ضو�ئل  �لفوتوغر�يف؛  و�لت�ضوير  و�لعلوم  �ل�ضناعة،  يف  ُت�ضتخدم  كيميائية  مو�د  منتجات  على:  �لعالمة  وتو�ضع 
للمر�ضحات؛  كربون  مكربنة؛  عو�مل  �لتربيد(؛  )�ضديدة  قرية  م�ضتح�ضر�ت  م��ربد�ت؛  �لكيميائي؛  �لتكثيف  م�ضتح�ضر�ت 
ط؛ م�ضتح�ضر�ت تنقية؛ مو�د كيميائية لال�ضتخد�م يف معاجلة �ملاء؛ مو�د كيميائية م�ضادة للتاآكل؛ مو�د كيميائية  كربون ُمن�ضَّ
ثة؛ مو�د ُمر�ضحة )م�ضتح�ضر�ت كيميائية(؛ مو�د ُمر�ضحة )مو�د معدنية(؛ مو�د ُمر�ضحة  �ل�ُملوَّ �ملو�قع  لال�ضتخد�م يف تطهري 
)مو�د نباتية(؛ مو�د ُمر�ضحة )مو�د بال�ضتيكية غري ُمعاجلة(؛ مو�د خزفية يف �ضورة حبيبية، لال�ضتخد�م كاأو�ضاط تر�ضيح؛ 
مو�د  كيميائية؛  ممتزة  مو�د  �لكيميائية؛  �لعمليات  يف  لال�ضتخد�م  �ختز�ل  عو�مل  د�ت؛  ُملبِّ حتفيزية؛  عو�مل  حفازة؛  مو�د 
ممتزة معدنية؛ مو�د كيميائية المت�ضا�س �الأك�ضجني؛ عو�مل كيميائية ذ�ت فاعلية �ضطحية؛ م�ضتح�ضر�ت كيميائية ملنع �لبقع؛ 
بكتريية،  م�ضتح�ضر�ت  �لرت�ضبات؛  ن  تكُوّ ملنع  كيميائية  م�ضتح�ضر�ت  �ملنزلية؛  لالأغر��س  لي�ضت  للرت�ضبات،  ُمزيلة  م�ضتح�ضر�ت 
معدنية؛  حلام  �ضهور  للتلحيم؛  كيميائية  مو�د  �لرتبة؛  لتقوية  كيميائية  م�ضتح�ضر�ت  و�لبيطري؛  �لطبي  لال�ضتخد�م  لي�ضت 
للتجمد؛  م�ضادة  م�ضتح�ضر�ت  للرغوة؛  ُمزيلة  عو�مل  هيدروليكية؛  مو�ئع  �ضناعية؛  الأغر��س  للرت�ضبات  ُمزيلة  م�ضتح�ضر�ت 
مو�ئع نقل �حلر�رة لال�ضتخد�م �ل�ضناعي؛ تركيبات كيميائية للطلي باملعادن؛ م�ضتح�ضر�ت ت�ضخي�ضية، لي�ضت الأغر��س طبية �أو 
بيطرية؛ عو�مل طاردة للحر�رة؛ تركيبات كيميائية م�ضادة للماء؛ وقود للمفاعالت �لنووية؛ كو��ضف كيميائية، لي�ضت الأغر��س 
طبية �أو بيطرية؛ معاير�ت الأغر��س بحثية؛ معاجني وح�ضو�ت معاجني �أخرى؛ بيكربونات �ل�ضود� الأغر��س كيميائية؛ فوق 
�ضناعية؛  الأغر��س  غاز�ت  �ضناعية؛  الأغر��س  كربون  �ضناعية؛  الأغر��س  �أك�ضجني  �ضناعية؛  الأغر��س  �لهيدروجني  �أك�ضيد 
م�ضتح�ضر�ت كائنات دقيقة، لي�ضت لال�ضتخد�م �لطبي و�لبيطري؛ مبادالت �الأيونات )مو�د كيميائية(؛ مو�د قلوية؛ �أرجون؛ ماء 
�الأمونيا؛ كربيد �لكال�ضيوم؛ حم�س �ل�ضرتيك الأغر��س �ضناعية؛ كربونات كلورو فلورو؛ �ضيليكات �ل�ضوديوم؛ حم�س �أوك�ضاليك؛ 
�ضود� كاوية الأغر��س �ضناعية؛ كربونات �ل�ضوديوم؛ ثيو�ضلفات �ل�ضوديوم؛ ثلج جاف )ثاين �أك�ضيد �لكربون(؛ �ضوديوم؛ هليوم؛ 
ميثانول؛ حم�س ف�ضفوريك؛ كلوريد كال�ضيوم؛ حم�س هيدروكلوريك؛ �أك�ضيد�ت معادن؛ �أمالح �ضناعية؛ �أحما�س؛ حتت كلوريت 
�ل�ضوديوم؛ ثاين كربيتيت �ل�ضوديوم؛ حم�س �لنيرتيك؛ حم�س �أ�ضيتيك؛ هيدروك�ضيد �لكال�ضيوم؛ هيدروجني؛ نيرتوجني؛ ثاين 
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�أك�ضيد �لكربون؛ يوريا لال�ضتخد�م �ل�ضناعي؛ �أك�ضيد�ت غري معدنية؛ �أ�ضيتيك �أنهيدريد؛ حم�س �ضلفوريك؛ مو�د ال�ضقة الأغر��س 
�ضناعية؛ حم�ضنات �لرتبة؛ حم�ضنات �لرتبة الأغر��س زر�عية؛ خم�ضبات؛ خبث )خم�ضبات(؛ جب�س لال�ضتخد�م كمخ�ضب؛ مو�د 
للدو�ئر  �لت�ضنيع؛ مو�ئع  �ل�ضناعي؛ منظفات لال�ضتخد�م يف عمليات  �ل�ضقل؛ منظفات لال�ضتخد�م  �ضقل �خلزف؛ معجون مو�د 
�أحما�س دهنية الأغر��س �ضناعية؛ �ضبائك للمعادن �الأر�ضية �لنادرة؛ بنتونيت؛ جر�فيت  �لهيدروليكية؛ مو�ئع نقل �حلركة؛ 
الأغر��س �ضناعية؛ تركيبات كيميائية لتحمي�س �ل�ضور �لفوتوغر�فية؛ ورقة كا�ضفة، لي�ضت الأغر��س طبية �أو بيطرية؛ مو�د 
�لغذ�ئية؛ دقيق  �ملو�د  ت�ضنيع  لال�ضتخد�م يف  �لغذ�ئية؛ بكرتيا  �ملو�د  ل�ضناعة  لباأ  كيميائية(؛  �ضناعية )م�ضتح�ضر�ت  حتلية 
الأغر��س �ضناعية؛ بكرتيا ملعاجلة مياه �ل�ضرف؛ مو�د بال�ضتيكية غري ُمعاجلة الأغر��س �ضناعية؛ لب مذيب؛ مو�د خزفية ر�بطة 
مركبة )cmc( لال�ضتخد�م يف �لت�ضنيع. .. و�مل�ضنفة بالفئه )1( مع �ملطالبة بح��ق �ال�ضبقية: رقم �الأ�ضبقية: 2018-28398 

تاريخ �ال�ضبقية: 2018/6/26م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

)موؤ�ض�ضة قطر للرتبية و�لعلوم وتنمية �ملجتمع(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)83024( وبتاريخ: )2018/2/4م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
و�لثقافية؛  �لريا�ضية  �الأن�ضطة  خدمات  �لرتفيهية؛  �خلدمات  �لتدريب؛  توفري  خدمات  �لتعليمية؛  �خلدمات  على:  �لعالمة 
�المتحانات  وتطوير  ت�ضميم  �ضكل  على  �لتعليمية  �خلدمات  �جلامعي؛  �مل�ضتوى  على  دور�ت  �ضكل  على  �لتعليمية  �خلدمات 
�لتعليمية و�إجر�ء�ت �المتحانات �لتعليمية وطرق �لتعليم وتوفري �ملناهج فيما يتعلق بها؛ �خلدمات �لتعليمية على �ضكل تطوير 
مناهج لالآخرين يف جمال �لتعليم وتطوير �ملناهج للمعلمني؛ �خلدمات �لتعليمية وحتديدً� خدمات توفري تدريب على �الإنرتنت 
ويف �ضفوف �لتدريب من �أجل �العتماد �ملهني للمعلمني و�لتعليم �مل�ضتمر للمعلمني و�ملدر�ء؛ �خلدمات �لتعليمية وحتديدً� خدمات 
�لتعليمية  �مل�ضتور �جلامعي؛�خلدمات  �لتعليمية على  �لعمل و�لدرو�س �خل�ضو�ضية و�لتقييمات  �لدور�ت وور�س  تنظيم وتنفيذ 
وحتديدً� خدمات تقدمي �لتدريب للمدر�ضني و�ملدر�ء من �جل �العتماد يف جمال �لتعليم؛ خدمات �الختبار�ت �لرتبوية؛ خدمات 
جتهيز و�إد�رة وت�ضجيل �الختبار�ت �الكادميية �ملعيارية؛ خدمات حتليل نتائج �الختبار�ت و�لبيانات �لتعليمية لالآخرين من �أجل 
��ضتخد�مات �لقبول للجامعات وكليات �لتدريب؛ خدمات تنظيم وتنفيذ �حللقات �لدر��ضية و�لندو�ت وور�س �لعمل و�ملوؤمتر�ت 
و�الجتماعات يف جمال �لتعليم؛ خدمات تنظيم وتنفيذ �ملناف�ضات �لريا�ضية؛ خدمات تنظيم وتنفيذ �لفعاليات للغايات �لثقافية 
؛ خدمات تقدمي �ملعلومات يف جمال �أ�ضاليب �لتعليم؛ خدمات ن�ضر �لن�ضو�س؛ خدمات �لرتجمة؛ خدمات �ال�ضت�ضار�ت �لتعليمية 
لتقدمي �لتدريب على �الإنرتنت ويف �لغرف �ل�ضفية العتماد �ملعلمني وللتعليم �مل�ضتمر للمعلمني و�ملدر�ء.. و�مل�ضنفة بالفئه )41(

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87704(
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)و�ت�ضاب �إنك.(

 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/6م(.  وبتاريخ:  برقم)87296(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع �لعالمة على: خدمات �لكمبيوتر، وت�ضمل �إن�ضاء جمتمعات �فرت��ضية للم�ضتخدمني للم�ضاركة يف �حلو�ر�ت، و�حل�ضول 

�لكمبيوتر،  خدمات  و�ملجتمعية؛  و�لتجارية  �الجتماعية  �لتو��ضل  �ضبكات  يف  و�النخر�ط  نظر�ئهم،  من  ر�جعة  تغذية  على 

وت�ضمل ��ضت�ضافة مر�فق �إلكرتونية لالآخرين لتنظيم و�إجر�ء حو�ر�ت عرب �الإنرتنت و�ضبكات �الت�ضاالت؛ خدمات �لكمبيوتر 

لغر�س  للتنزيل  قابلة  بر�مج غري  و�ضبكات �الت�ضاالت؛  �لبيانات عرب�النرتنت  للح�ضول على  �لبحث  وت�ضمل توفري حمركات   ،

�لتو��ضل �الجتماعي �ل�ضبكي، و�إن�ضاء جمتمع �فرت��ضي، ونقل مقاطع �ل�ضوت و�لفيديو و�ل�ضور و�لن�ضو�س و�لبيانات؛ خدمات 

و�لتحرير،  �الن�ضاء،  تي�ضري  �أو  لتمكني  برجميات  وي�ضم   )ASP( �لتطبيقات  خدمة  مزود  )ASP(؛  �لتطبيق  خدمة  مزود 

و�لتحميل، و�لتنزيل، و�لو�ضول، و�مل�ضاهدة، و�لن�ضر، و�لعر�س، وو�ضع �ال�ضار�ت، و�لتدوين، و�لبث، و�لربط، و�لتعليق، و�ظهار 

و�ضبكات  �النرتنت  عرب  �أخ��رى  �إلكرتونية  معلومات  �أو  و�ضائل  توفري  �و  و�مل�ضاركة  و�الإر�ضال،  و�لت�ضمني،  و�لتعليق،  �مل�ضاعر، 

�الت�ضاالت؛ توفري خدمة �ضبكة �الإنرتنت �لتي متكن �مل�ضتخدمني من نقل بيانات �لهوية �ل�ضخ�ضية وم�ضاركتها مع و يف مر�فق 

متعددة عرب �الإنرتنت؛ توفري �ملعلومات من �لفهار�س وقو�عد �لبيانات �خلا�ضة باملعلومات و�لتي ميكن �لبحث فيها، مبا يف ذلك 

معلومات �لن�ضو�س و�مل�ضتند�ت �الإلكرتونية وقو�عد �لبيانات و�لر�ضومات و�العالم �الإلكرتوين و�ل�ضور �لفوتوغر�فية و�ملقاطع 

�ل�ضوتية ومقاطع �لفيديو و�ملعلومات �ل�ضمعية-�لب�ضرية عرب �الإنرتنت و�ضبكات �الت�ضاالت؛ توفري بر�مج �لتجارة �الإلكرتونية 
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خدمات  �الت�ضاالت؛  و�ضبكات  �الإنرتنت  عرب  �إلكرتونية  جتارية  معامالت  باإجر�ء  للم�ضتخدمني  لل�ضماح  للتنزيل  �لقابلة  غري 

بر�مج  و�لتنبيهات؛  و�الإ�ضعار�ت  �الإلكرتونية  �لر�ضائل  و��ضتقبال  الإر�ضال  بر�مج  ت�ضم  �لتي   )SAAS( كخدمة  �لربجميات 

لل�ضماح  �لكمبيوتر  بر�مج  ت�ضم  �لتي   )PAAS( ملن�ضة كخدمة� �الإلكرتونية؛ خدمات  �ملدفوعات  ملعاجلة  للتنزيل  قابلة  غري 

 )API( �لتطبيق  برجمة  و�جهة  بر�مج  توفري  �الإلكرتونية؛  �لتجارة  ومعامالت  �لتجارية  �ملعامالت  باإجر�ء  للم�ضتخدمني 

برجميات  و�لبيانات؛  و�ملحتوى  و�لن�ضو�س  و�ل�ضور  و�لفيديو  �ل�ضوتية  �ملقاطع  ونقل  �الإلكرتونية  �ملر��ضالت  يف  ال�ضتخد�مها 

�لرت��ضل �الإلكرتوين؛ توفري بر�مج مل�ضاركة وعر�س موقع �حد �مل�ضتخدمني، وتخطيط �الأن�ضطة مع م�ضتخدمني �آخرين وتقدمي 

�مل�ضتخدمني،  �حد  موقع  وعر�س  م�ضاركة  تي�ضري  �أو  لتمكني  بر�مج  ي�ضم  �لذي   )ASP( �لتطبيقات  خدمة  مزود  �لتو�ضيات؛ 

ومن�ضات  �لب�ضر  بني  و�لتو��ضل  �لتفاعل  لت�ضهيل  بر�مج  توفري  �لتو�ضيات؛  وتقدمي  �خرين  م�ضتخدمني  مع  �الأن�ضطة  وتخطيط 

�لذكاء �ال�ضطناعي؛ توفري بر�مج لت�ضهيل �لتفاعل و�لتو��ضل بني �لب�ضر ومن�ضات �لذكاء �ال�ضطناعي؛ مزود خدمة �لتطبيقات 

)ASP( �لذي ي�ضم برجميات لتمكني �أو تي�ضري �لتفاعل و�لتو��ضل بني �لب�ضر ومن�ضات �لذكاء �ال�ضطناعي؛ توفري بر�مج لتعديل 

�ل�ضور �لفوتوغر�فية و�ل�ضور و�ملحتوى �ل�ضوتي وحمتوى فيديو وحمتوى �ضوتي-مرئي مع فالتر فوتوغر�فية وموؤثر�ت �لو�قع 

�ملعزز )AR(، وت�ضمل �لر�ضومات �جلر�فيكية و�لر�ضوم �ملتحركة و�لن�ضو�س و�لر�ضومات و�لعالمات �جلغر�فية وعالمات �لبيانات 

�لو�ضفية و�لرو�بط �لت�ضعبية؛ �ملن�ضة باعتبارها خدمة )PAAS( وت�ضم من�ضات بر�مج للتو��ضل �الجتماعي �ل�ضبكي، و�إد�رة 

�لفيديو،  وحمتوى  �ل�ضمعي-�لب�ضري  و�ملحتوى  �ل�ضور،  ونقل  �فرت��ضي،  جمتمع  و�إن�ضاء  �الجتماعي،  �لتو��ضل  �ضبكات  حمتوى 

و�ل�ضور �لفوتوغر�فية، و�لفيديوهات، و�لبيانات، و�لن�ضو�س، و�لر�ضائل، و�الإعالنات، �أو توفري �لو�ضائل �اللكرتونية �أو �ملعلومات 

للتنزيل  �لقابلة  غري  للربجميات  �ملوؤقت  �ال�ضتخد�م  تت�ضمن  �الإنرتنت  على  مر�فق  توفري  �الت�ضاالت؛  �ضبكات  و  �الأنرتنت  عرب 

الإر�ضال و��ضتقبال �لر�ضائل �الإلكرتونية و�لر�ضائل �لفورية وتنبيهات وتذكري�ت �لر�ضائل �الإلكرتونية و�ل�ضور �لفوتوغر�فية 

و�ضبكات  �الإنرتنت  عرب  �ل�ضمعي-�لب�ضري  و�ملحتوى  و�لفيديوهات  �ل�ضوت  ومقاطع  و�لبيانات  �جلر�فيكية  و�لر�ضومات  و�ل�ضور 

عرب  �ل�ضوتية  �ملكاملات  ت�ضهيل  يف  ال�ضتخد�مها  للتنزيل  �لقابلة  غري  �لكمبيوتر  لرب�مج  �ملوؤقت  �ال�ضتخد�م  توفري  �الت�ضال؛ 

و�لر�ضائل  �الإلكرتونية،  و�لر�ضائل  �لن�ضية،  و�لر�ضائل  �لفيديو،  ومكاملات  �لهاتفية،  و�ملكاملات   ،)VOIP( الإنرتنت� بروتوكول 

برجميات  وت�ضم   )ASP( �لتطبيقات  خدمة  مزود  خدمات  �الإنرتنت؛  عرب  �ل�ضبكي  �الجتماعي  �لتو��ضل  وخدمات  �لفورية، 

لتمكني �أو تي�ضري �ملكاملات �ل�ضوتية عرب بروتوكول �الإنرتنت )VOIP(، و�ملكاملات �لهاتفية، ومكاملات �لفيديو، و�لر�ضائل �لن�ضية، 

ال�ضتخد�مها  بر�مج  توفري  �الإنرتنت؛  عرب  �ل�ضبكي  �الجتماعي  �لتو��ضل  وخدمات  �لفورية،  و�لر�ضائل  �الإلكرتونية،  و�لر�ضائل 

�لتطبيقات )ASP( وي�ضم بر�مج  �لفيديو؛ مزود خدمة  �لفوتوغر�فية وت�ضجيل وحترير مقاطع  �ل�ضور  �لتقاط وحترير  يف 

لتمكني �أو تي�ضري �لتقاط وحترير �ل�ضور �لفوتوغر�فية وت�ضجيل وحترير مقاطع �لفيديو؛ تطوير بر�مج �لكمبيوتر؛ خدمات 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87296(
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�ضبكات �الت�ضال؛ توفري �لربجميات  لالآخرين الإجر�ء حو�ر�ت تفاعلية عرب  �إلكرتونية  ��ضت�ضافة مر�فق  �لكمبيوتر، وت�ضمل 

عرب �الإنرتنت؛ مزود خدمة �لتطبيقات، وت�ضمل تقدمي و��ضت�ضافة و�إد�رة وتطوير و�ضيانة �لتطبيقات و�لرب�مج ومو�قع �لويب 

لت�ضليم  ُبعد  عن  �لبيانات  و�إد�رة  �ملحمول  �لهاتف  معلومات  �إىل  و�لو�ضول  �لال�ضلكية  �الت�ضاالت  جماالت  يف  �لبيانات  وقو�عد 

�لتطبيقات  خدمة  مزود  �لنقالة؛  �الإلكرتونية  و�الأجهزة  �لالبتوب  و�جهزة  �ملحمولة  �لكمبيوتر  �أجهزة  �إىل  ال�ضلكًيا  �ملحتوى 

و�لفيديو  �ل�ضوتية  �ملقاطع  وم�ضاركة  وتعديل  حتميل  على  �لقدرة  �مل�ضتخدمني  متنح  �الإنرتنت  على  مر�فق  توفري  )ASP(؛ 

و�ل�ضور �لفوتوغر�فية و�لن�ضو�س و�لر�ضومات و�لبيانات؛ توفري ��ضتخد�م موؤقت للرب�مج و�لتطبيقات غري �لقابلة للتنزيل عرب 

موؤمتر�ت �ضوتية؛  فيديو وعقد  موؤمتر�ت  �الإنرتنت )VOIP( وعقد  �ل�ضوت عرب  نقل  وبروتوكول  �لفوري  للرت��ضل  �الإنرتنت 

�ل�ضبكي؛  �الجتماعي  �لتو��ضل  يف  لالنخر�ط  �مل�ضجلني  للم�ضتخدمني  �الإنرتنت  عرب  جمتمع  �إن�ضاء  وت�ضمل  �لكمبيوتر،  خدمات 

خدمات ت�ضفري �لبيانات؛ �لنقل و�لتو�ضيل �الإلكرتوين �مل�ضفر للبيانات �مل�ضرتجعة؛ بر�مج وتطبيقات غري قابلة للتنزيل الإد�رة 

توفري  )CRM(؛  �لعمالء  عالقات  الإد�رة  برجميات  وي�ضم   )ASP( �لتطبيقات  خدمة  مزود  )CRM(؛  �لعمالء  عالقات 

خدمات من�ضة �لربجميات عرب �الإنرتنت �لتي متنح �مل�ضتخدمني �لقدرة على ن�ضر �لتقييمات و�ملر�جعات و�الإحاالت و�لتو�ضيات 

�ملتعلقة باالأعمال �لتجارية و�ملطاعم ومقدمي �خلدمات و�لفعاليات و�خلدمات �لعامة و�لوكاالت �حلكومية؛ خدمات �لكمبيوتر، 

وعلى وجه �خل�ضو�س، مزود خدمة �لتطبيقات �لذي ي�ضم برنامج و�جهة برجمة �لتطبيقات )API( الإد�رة عالقات �لعمالء 

توفري  و�ملعونات؛  �لتربعات  وتوزيع  متويل  وترتيب  لت�ضهيل  بر�مج  توفري  �الإنرتنت؛  على  رقمي  حمتوى  ��ضت�ضافة  )CRM(؛ 

بر�مج خلدمات جمع �لتربعات �خلريية عرب �الإنرتنت وخدمات �لتربعات �ملالية.  .. و�مل�ضنفة بالفئه )42(

)فيديا فارما�ضيوتي�ضي ��س. بيه. �يه.(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)87117( وبتاريخ: )2018/10/23م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: م�ضتح�ضر�ت �ضيدالنية و�ضحية وبيطرية؛ م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية؛ مو�د و�أغذية حمية معدة لالإ�ضتعمال 
�لطبي �أو�لبيطري؛ مكمالت غذ�ئية لالن�ضان و�حليو�ن؛ ل�ضقات ومو�د �ضماد؛ مطهر�ت؛ �أدوية؛ �مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدالنية و�الدوية 
للروماتيزم و�المر��س �لن�ضائية و�مل�ضالك �لبولية و�الور�م و�مر��س �النف وطب �لعيون و�لعظام و�ال�ضتخدم للجلد لعالج �الالم 
و�ملفا�ضل و�جلهاز �لع�ضلي �لهيكلي لال�ضتخد�م يف �لطب �لتجميلي يف �جلر�حة �لعامة يف هند�ضة �الأن�ضجة ويف �جلر�حة �لتجميلية 
و�لرتميمية وجر�حة �لعظام؛ �ضماد�ت ول�ضقات للجلد؛ �ملناديل و�ل�ضماد�ت �مل�ضربة مع �مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدالنية و�لطبية؛ �حلقن 

�ملعباأة م�ضبقا لال�ضتخد�م �لطبي.. و�مل�ضنفة بالفئه )5(

�ضفحة 3 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87296(



145

)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/26م(.  وبتاريخ:  برقم)87720(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع �لعالمة على: منتجات �ضد�د�ت �الأذن للغو��ضني؛ مغناطي�ضات للديكور؛ �أ�ضو�ر مكهربة؛ �أجهزة �لتحليل بالكهرباء وقطع 

غيارها وملحقاتها؛ معاجلات باالأوزون )حتويل �إىل �الأوزون(؛ �أجهزة تاأين لي�ضت ملعاجلة �لهو�ء �أو �ملاء؛ فاح�ضات �ضوئية للبي�س؛ 

ماكينات ن�ضخ ت�ضويري؛ �ضناديق �ملر�كمات؛ عد�د�ت �لوقوف؛ �أجهزة ومعد�ت �إنقاذ �حلياة؛ �أحبال الأغر��س �ل�ضالمة للحماية 

�أجهزة  طبية؛  الأغر��س  لي�ضت  �لوجه،  و�قيات  وقائية؛  خوذ�ت  �ل�ضرقات؛  �ضد  �لتحذير  �أجهزة  �حلر�ئق؛  طفايات  �لكاملة؛ 

وقاية لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي �ضد �حلو�دث؛ لبا�س ومالب�س عاك�ضة ملنع �حلو�دث؛ مالب�س، و�ألب�ضة �لقدم و�ألب�ضة �لر�أ�س للوقاية 

من �حلو�دث، و�الإ�ضعاع و�حلر�ئق؛ �إنار�ت �أمان و�م�ضة؛ مثلثات حتذير باملركبات �ملعطلة؛ �إ�ضار�ت �لطرق، �مل�ضيئة �أو �مليكانيكية؛ 

عاك�ضات �إ�ضار�ت �ملرور؛ م�ضابيح حتذير باملركبات �ملعطلة، لي�ضت �أجز�ء من مركبات؛ �ل�ضعالت �ل�ضوئية للطرق �ل�ضريعة، غري 

متفجرة �أو �ضاروخية؛ �أجهزة �لتنف�س، با�ضتثناء �لتنف�س �ل�ضناعي؛ بر�مج �الألعاب �الإلكرتونية؛ �أقفال �إلكرتونية؛ حماكيات 

ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �ملخترب�ت،  ومعد�ت  �أجهزة  �لريا�ضية؛  �لتمارين  حماكيات  �ملركبات؛  يف  و�لتحكم  لتوجيه 

وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  و�الختبار،  �لقيا�س  ومعد�ت  ماكينات  �ضوئية؛  مر�يا  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �ضوئية،  و�أجهزة 

�ل�ضوت؛  �أجهزة قيا�س  �مل�ضافة؛  �لوقود؛ عد�د�ت  �مل�ضح؛ عد�د�ت  �ل�ضوت؛ معد�ت  �أجهزة قيا�س م�ضتويات  �مل�ضتويات؛  موؤ�ضر�ت 

مقايي�س درجة �حلر�رة، لي�ضت الأغر��س طبية؛ مقايي�س �ل�ُضمك فوق �ل�ضمعي؛ مقايي�س �ل�ضغط؛ �أجهزة قيا�س؛ �أجهزة ��ضت�ضعار 

لي�ضت  ت�ضخي�ضية،  �أجهزة  كهربائية؛  ومر�قبة  و�ختبار  حتكم،  �أجهزة  كا�ضفات؛  �لطبي؛  لال�ضتخد�م  لي�ضت  قيا�س(،  )�أجهزة 

�حلا�ضوب؛  مكونات  ومعايرة  �ختبار  معد�ت  �ملو�ضالت؛  �أ�ضباه  �ختبار  �أجهزة  �ملو�د؛  �ختبار  وماكينات  معد�ت  طبية؛  الأغر��س 
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�أجهزة الختبار نقل  �أجهزة الختبار مكابح �ملركبات؛  م�ضابر الأغر��س علمية؛ ماكينات �ختبار �ملطاط؛ فاح�ضات �الحتكاك؛ 

حركة �ملركبات؛ معد�ت ر�ضد؛ �أجهزة ومعد�ت لتو�ضيل، �أو حتويل، �أو نقل، �أو جتميع، �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لكهرباء؛ مرحالت 

طرفية  نهايات  كهربائية(؛  )تو�ضيالت  �أخرى  وتو�ضيالت  وقو�ب�س  مقاب�س،  حلام؛  حموالت  كهربائية؛  حموالت  كهربائية؛ 

�إلكرتونية )كهرباء(؛ مفاتيح حتويل كهربائية؛ عاك�ضات )كهرباء(؛ حموالت كهربائية؛ وحد�ت �الإمد�د بالطاقة �لكهربائية؛ 

�أجهزة حتكم كهربائية الإد�رة �لطاقة؛ ماكينات و�أجهزة توزيع �لطاقة �أو �لتحكم فيها؛ مفاعالت كهربائية؛ خاليا وقود؛ خاليا 

�ملغناطي�ضية؛  مقايي�س  �ملوجية؛  �الأطو�ل  مقايي�س  �ل�ضحن؛  الإعادة  قابلة  بطاريات  �لبطاريات؛  فو��ضل  كهربائية؛  وبطاريات 

م�ضابر الختبار �لدو�ئر �ملتكاملة؛ كابالت و�أ�ضالك كهربائية؛ �أ�ضالك وكابالت فائقة �لتو�ضيل؛ مو�د ملاأخذ كهربائي )�أ�ضالك، 

ومعد�ت  �أجهزة  �ضوئية؛  �ألياف  كهربائية؛  ملفات  بطاريات؛  كابالت  كهربائية؛  كابالت  مو�ضالت  كابالت؛  �أحزمة  كابالت(؛ 

كهرومغناطي�ضية؛  ملفات  مغناطي�ضية؛  �أ�ضالك  لهو�ئيات؛  مكونات  �أج��ز�ء  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  بعد،  عن  �ت�ضاالت 

مغناطي�ضات فائقة �لتو�ضيل؛ ملفات مغناطي�ضية؛ �أجهزة ومعد�ت ��ضتقبال و�إر�ضال �الأقمار �ل�ضناعية؛ �أجهزة ��ضتقبال �جلهاز 

�لعاملي لتحديد �ملو�قع GPS؛ �أجهزة ومعد�ت �إلكرتونية للمالحة وحتديد �ملو�قع؛ �أجهزة ر�ضد، لي�ضت الأغر��س طبية؛ �أجهزة 

حتكم يف �لقيا�ضات عن بعد؛ �أجهزة ومعد�ت للتحكم عن بعد؛ �أجهزة حتكم عن بعد؛ �أغطية للهو�تف �لذكية؛ �أربطة �لهو�تف 

�ملحمولة؛ مقاب�س م�ضادة لالأتربة لقو�ب�س �لهو�تف �ملحمولة؛ معاجلات �الأ�ضو�ت �لرقمية؛ معاجلات �لفيديو؛ �أجهزة �لت�ضفري 

�إلكرتونية؛ برجميات، ومكونات ثابتة ومكونات حو��ضيب؛  و�إز�لة �لت�ضفري؛ وحد�ت �لعر�س �ملرئية؛ كامري�ت رقمية؛ مكونات 

�أنظمة حا�ضوبية؛ مكونات حا�ضوبية؛ وحد�ت طرفية وملحقات حا�ضوبية؛ بر�مج وبرجميات حا�ضوبية؛ برجميات حا�ضوبية 

معاجلة  يف  لال�ضتخد�م  حا�ضوبية  برجميات  حا�ضوبية(؛  )بر�مج  ر�ضد  �أجهزة  بعد؛  عن  و�لتحليل  للمر�قبة  للتنزيل  قابلة 

دو�ئر  بطاقات  حا�ضوبية؛  ذ�كرة  �أجهزة  و�إ�ضالحها؛  �الأخطاء  و��ضتك�ضاف  للت�ضخي�ضات  برجميات  �ملو�ضالت؛  �أ�ضباه  رقاقات 

متكاملة؛ �أجهزة ذ�كرة وم�ضية قابلة للنقل؛ حمركات �أقر��س وم�ضية فارغة للناقل �لت�ضل�ضلي �لعاملي USB؛ حامالت �لبيانات 

�مل�ضجلة م�ضبًقا لال�ضتخد�م مع �حلو��ضيب؛ ما�ضحات �ضوئية؛ و�ضاد�ت �ملاو�س؛ دو�ئر متكاملة؛ �أ�ضباه مو�ضالت؛ عد�د�ت جيجر؛ 

�إ�ضعاعية  �أجهزة  �أجهزة �ضناعية لالأ�ضعة �ل�ضينية؛  �أجهزة �لرتدد �لعايل؛ م�ضارعات ج�ضيمات مد�رية؛ م�ضارعات �جل�ضيمات؛ 

الأغر��س �ضناعية؛ م�ضارعات �إلكرتونات؛ �ضماعات بحرية؛ �أجهزة وماكينات �ضرب �الأعماق؛ �ضابر�ت �الأعماق بال�ضدى؛ كا�ضفات 

لي�ضت  ليزر،  �أجهزة  طبية؛  الأغر��س  لي�ضت   ،)MRI( �ملغناطي�ضي  بالرنني  ت�ضوير  �أجهزة  �ل�ضوتية؛  فوق  باالأ�ضعة  �لعيوب 

الأغر��س طبية؛ كا�ضفات معدنية؛ جماهر �إلكرتونية؛ قلوب مغناطي�ضية؛ �أ�ضالك مقاومة؛ �أقطاب كهربائية؛ �أنود�ت؛ كاثود�ت؛ 

�لوجه  و�قيات  �إطفاء؛  �ضيار�ت  علمية؛  الأغر��س  �ضناعية  �أقمار  �حلر�ئق؛  الإطفاء  جمهزة  قو�رب  كهربائية؛  مغناطي�ضات 

و�حلر�ئق؛  و�الإ�ضعاع  �حلو�دث،  �ضد  للوقاية  ر�أ�س  و�ألب�ضة  قدم  و�ألب�ضة  مالب�س،  و�حلر�ئق؛  و�الإ�ضعاع  �حلو�دث،  �ضد  للوقاية 

قفاز�ت للوقاية �ضد �حلو�دث، و�الإ�ضعاع و�حلر�ئق؛ نظار�ت �ضم�ضية؛ �ألب�ضة �لعني؛ �أ�ضرطة �لرقبة للنظار�ت �ل�ضم�ضية؛ نظار�ت 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87720(
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حماية؛ بر�مج �ألعاب فيديو للم�ضتهلك؛ و�قيات �لر�أ�س لالألعاب �لريا�ضية؛ �ضافر�ت �الألعاب �لريا�ضية؛ �أحزمة �الأوز�ن للغط�س 

بالقناع وجهاز �لتنف�س؛ �أنابيب �لتنف�س للغط�س؛ منظمات للغط�س بالقناع وجهاز �لتنف�س؛ م�ضرعات؛ �أ�ضطو�نات فونوغر�فية؛ 

ملفات مو�ضيقية قابلة للتنزيل؛ ملفات �ضور قابلة للتنزيل؛ فيديوهات م�ضجلة م�ضبًقا؛ من�ضور�ت �إلكرتونية م�ضجلة على �أو�ضاط 

حا�ضوبية؛ من�ضور�ت �إلكرتونية، قابلة للتنزيل؛ �أفالم �ضينمائية مك�ضوفة لل�ضوء؛ �أنظمة حتكم �إلكرتونية للماكينات؛ ماكينات 

�نتظام  وت�ضحيح  قيا�س  لغر�س  و�الإطار�ت/�لعجالت  �الإطار�ت  �نتظام  ماكينات  وحملقاتها؛  غيارها  وقطع  �الإطار�ت  �ختبار 

�الإطار�ت و�الإطار�ت/�لعجالت. .. و�مل�ضنفة بالفئه )9( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 83498-2018 تاريخ 

�ال�ضبقية: 2018/6/26م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

)موؤ�ض�ضة قطر للرتبية و�لعلوم وتنمية �ملجتمع( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)83019( وبتاريخ: )2018/2/4م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
و�لثقافية؛  �لريا�ضية  �الأن�ضطة  خدمات  �لرتفيهية؛  �خلدمات  �لتدريب؛  توفري  خدمات  �لتعليمية؛  �خلدمات  على:  �لعالمة 
�المتحانات  وتطوير  ت�ضميم  �ضكل  على  �لتعليمية  �خلدمات  �جلامعي؛  �مل�ضتوى  على  دور�ت  �ضكل  على  �لتعليمية  �خلدمات 
�لتعليمية و�إجر�ء�ت �المتحانات �لتعليمية وطرق �لتعليم وتوفري �ملناهج فيما يتعلق بها؛ �خلدمات �لتعليمية على �ضكل تطوير 
مناهج لالآخرين يف جمال �لتعليم وتطوير �ملناهج للمعلمني؛ �خلدمات �لتعليمية وحتديدً� خدمات توفري تدريب على �الإنرتنت 
ويف �ضفوف �لتدريب من �أجل �العتماد �ملهني للمعلمني و�لتعليم �مل�ضتمر للمعلمني و�ملدر�ء؛ �خلدمات �لتعليمية وحتديدً� خدمات 
�لتعليمية  �مل�ضتور �جلامعي؛�خلدمات  �لتعليمية على  �لعمل و�لدرو�س �خل�ضو�ضية و�لتقييمات  �لدور�ت وور�س  تنظيم وتنفيذ 
وحتديدً� خدمات تقدمي �لتدريب للمدر�ضني و�ملدر�ء من �جل �العتماد يف جمال �لتعليم؛ خدمات �الختبار�ت �لرتبوية؛ خدمات 
جتهيز و�إد�رة وت�ضجيل �الختبار�ت �الكادميية �ملعيارية؛ خدمات حتليل نتائج �الختبار�ت و�لبيانات �لتعليمية لالآخرين من �أجل 
��ضتخد�مات �لقبول للجامعات وكليات �لتدريب؛ خدمات تنظيم وتنفيذ �حللقات �لدر��ضية و�لندو�ت وور�س �لعمل و�ملوؤمتر�ت 
و�الجتماعات يف جمال �لتعليم؛ خدمات تنظيم وتنفيذ �ملناف�ضات �لريا�ضية؛ خدمات تنظيم وتنفيذ �لفعاليات للغايات �لثقافية 
؛ خدمات تقدمي �ملعلومات يف جمال �أ�ضاليب �لتعليم؛ خدمات ن�ضر �لن�ضو�س؛ خدمات �لرتجمة؛ خدمات �ال�ضت�ضار�ت �لتعليمية 
لتقدمي �لتدريب على �الإنرتنت ويف �لغرف �ل�ضفية العتماد �ملعلمني وللتعليم �مل�ضتمر للمعلمني و�ملدر�ء.. و�مل�ضنفة بالفئه )41(

�ضفحة 3 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87720(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87806( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 

�لعالمة على: تلوين زجاج �ل�ضيار�ت؛ دمك �الأقم�ضة؛ �إز�لة تلوث �ملو�د �خلطرة؛ معاجلة �أو ت�ضنيع �الأقم�ضة، �أو �ملالب�س، �أو �لفرو؛ 

ت�ضميم �ملالب�س ح�ضب �لطلب؛ معاجلة �ملعادن؛ تكرير �ملعادن؛ معاجلة وطالء �الأ�ضطح �ملعدنية؛ تطبيق �أغ�ضية رقيقة على �أ�ضطح 

�الأج�ضام بو��ضطة عمليات �لرت�ضيب �لكيميائية و�مليكانيكي و�حلر�ري �مليكانيكي و�لبخاري �لكيميائي و�لرت�ضيب �لبخاري �لفيزيائي 

ل�ضالح  �لطلب  ح�ضب  �لفوالذ  وت�ضنيع  دلفنة  للمعادن؛  �حلر�رية  �ملعاجلة  �لت�ضفيح؛  �ملعدين؛  �لطالء  �خلو�ئي؛  �لرت�ضيب  وعمليات 

�الآخرين وح�ضب مو��ضفاتهم؛ �لت�ضنيع ح�ضب �لطلب للخردو�ت �ملعدنية؛ ت�ضكيل �ملكونات �ملعدنية؛ �لت�ضنيع ح�ضب �لطلب للقو�لب 

لال�ضتخد�م يف �ل�ضناعة؛ �ضب �ملعادن؛ �ضغل �ملعادن؛ خدمات �للحام؛ خدمات �لت�ضنيع ح�ضب �لطلب و�لتجميع ذ�ت �ل�ضلة باالأجز�ء 

�ضبه �ملو�ضلة و�لد�ر�ت �ملدجمة؛ ت�ضنيع �ملر�جل؛ معاجلة �ملطاط؛ توفري معلومات تتعلق مبعاجلة �ملطاط؛ معاجلة �لبال�ضتيك؛ توفري 

معلومات تتعلق مبعاجلة �ملو�د �لبال�ضتيكية؛ �لتجميع ح�ضب �لطلب للبال�ضتيك و�الأجز�ء �ملركبة ل�ضالح �الآخرين؛ ت�ضنيع �الأثاث 

و�الأجز�ء �لبال�ضتيكية ح�ضب طلب ومو��ضفات �الآخرين؛ معاجلة �خلزف؛ توفري معلومات تتعلق ب�ضناعة �خلزف؛ �ضغل �الأخ�ضاب؛ 

حلى  �أو  �لبامبو،  معاجلة  �لت�ضبري؛  �لركاز؛  تركيز  ونو�جت  �لركاز  معاجلة  �لورق؛  معاجلة  �الأخ�ضاب؛  ب�ضغل  تتعلق  معلومات  توفري 

�الأ�ضجار، �أو �خليزر�ن، �أو �لكروم، �أو غري ذلك من �ملو�د �لطبيعية؛ معاجلة مو�د خام لت�ضنيع �الأطعمة و�مل�ضروبات؛ �لت�ضنيع ح�ضب 

�لطلب ملكمالت �حلمية و�لتغذية؛ �لت�ضنيع ح�ضب �لطلب للبدالت �ل�ضنية و�أطقم �الأ�ضنان؛ تطوير �الأفالم �لفوتوغر�فية؛ جتليد 

�لكتب؛ معاجلة مياه �ل�ضرب، ومياه �خلدمات، ومياه �ل�ضرف؛ خدمات معاجلة �لرتبة �أو �لنفايات �أو �ملياه )خدمات معاجلة بيئية(؛ 

توفري معلومات تتعلق بخدمات معاجلة �ملياه؛ معاجلة و�إعادة تدوير �ملياه و�لنفايات؛ خدمات معلوماتية و��ضت�ضارية تتعلق باإعادة 

تدوير �لنفايات و�لقمامة؛ �إعادة معاجلة �لوقود �لنووي وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ معاجلة �لنفايات �لنووية؛ �إنتاج �لطاقة 

�لكهربائية من م�ضادر متجددة؛ �إنتاج ومعاجلة �لوقود وم�ضادر �أخرى للطاقة؛ حفر �خلو�مت؛ �حلفر �ل�ضوئي؛ �إنتاج �لطاقة؛ توليد 
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�لكهرباء؛ خدمات �إنتاج �لغاز؛ خدمات معاجلة �لغاز؛ ��ضت�ضار�ت يف جمال �إنتاج �لطاقة؛ معاجلة �ملو�د �لكيميائية و�لبرتوكيميائية؛ 

�لتجميع ح�ضب �لطلب للمو�د؛ �لت�ضنيع ح�ضب �لطلب لالأثاث؛ �لت�ضنيع �الأويل للمنتجات �جلديدة ل�ضالح �الآخرين؛ �لت�ضنيع ح�ضب 

�لطلب لالأدو�ت ل�ضالح �الآخرين؛ �لتجميع ح�ضب �لطلب الأجز�ء وهياكل �لعربات ل�ضالح �الآخرين؛ �لت�ضنيع ح�ضب �لطلب الأجهزة 

�الآالت  تاأجري  بها؛  و�مللحقات �خلا�ضة  �لكهربائية  و�الأجهزة  �الآالت  �لوقود؛ جتميع  �الآخرين؛ خدمات معاجلة  ل�ضالح  �الت�ضاالت 

و�الأجهزة ملعاجلة �ملن�ضوجات؛ تاأجري �الآالت و�الأجهزة لتطوير �الأفالم؛ �لطباعة �لفوتوغر�فية، �أو �لتكبري �لفوتوغر�يف، �أو �الإجناز 

�لفوتوغر�يف؛ توفري معلومات تتعلق بتاأجري �آالت و�أدو�ت معاجلة �ملعادن؛ تاأجري �أجهزة �للحام؛ تاأجري �آالت جتليد �لكتب؛ تاأجري 

�آالت و�أجهزة ت�ضنيع �مل�ضروبات؛ تاأجري �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بن�ضر �الأخ�ضاب، تاأجري �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بت�ضنيع �لورق؛ 

تاأجري معد�ت معاجلة �ملياه؛ تاأجري �آالت و�أجهزة �ضغط �لنفايات؛ تاأجري �آالت و�أجهزة �ضحق �لنفايات؛ تاأجري �آالت و�أجهزة �ملعاجلة 

�لكيميائية؛ تاأجري �آالت و�أجهزة ت�ضنيع �الأو�ين �لزجاجية؛ تاأجري �آالت ت�ضنيع �الأحذية؛ تاأجري �آالت ت�ضنيع �لتبغ؛ توفري معلومات 

معاجلة مو�د؛ تنقية �لهو�ء؛ خدمات معاجلة �لرتبة )خدمات معاجلة بيئية(؛ تاأجري معد�ت توليد �لطاقة؛ تاأجري �الآالت �خلا�ضة 

بت�ضنيع �لبال�ضتيك و�ملطاط؛ تاأجري �الآالت �خلا�ضة بت�ضنيع �أ�ضباه �ملو�ضالت؛ �لطباعة؛ جتميع وفرز �لنفايات و�لقمامة و�لتخل�س 

منها؛ معاجلة �لنفايات و�ملو�د �ل�ضارة؛ �إحر�ق �لنفايات و�لقمامة؛ �ال�ضت�ضار�ت �ملتعلقة باإحر�ق �لنفايات و�لقمامة؛ جتميع وفرز 

�أجهزة  وم�ضتلزمات  �أجهزة  تاأجري  �لكهباء؛  مولد�ت  تاأجري  �خلياطة؛  �آالت  تاأجري  منها؛  و�لتخل�س  �ل�ضناعية  و�لقمامة  �لنفايات 

�لتربيد؛ تاأجري �ملر�جل، تاأجري مكيفات �لهو�ء لالأغر��س �ل�ضناعية.  .. و�مل�ضنفة بالفئه )40( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم 

�ال�ضبقية: 118130-2018 تاريخ �ال�ضبقية: 2018/9/18م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

)رولك�س ��س �يه(
 

وقد مت قبول �لطلب برقم)86483( وبتاريخ: )2018/9/16م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�ل�ضاعات  �ضناعة  وم��و�د  �ل�ضاعات  ومكونات  �ملع�ضم  و�ضاعات  �ليد  �ضاعات  وحتديدً�  �ل�ضاعات  و�ضناعة  �ل�ضاعات  على:  �لعالمة 
�الأخرى  �لوقت  قيا�س  و�أدو�ت  �لكبرية  و�ل�ضاعات  �أخرى  فئات  يف  �ملت�ضمنة  غري  �ل�ضاعات  �ضناعة  ومو�د  �ل�ضاعات  و�إك�ض�ضو�ر�ت 
ووجوه  �ل�ضاعات  و�ضيور   ( �ل�ضاعات  و�ضناعة  �ضاعات  م�ضجلة(  )موؤقتات  كرونوغر�فات  �لدقيقة(  )�ملوؤقتات  و�لكرونومرت�ت 
�ل�ضاعات �ملدرجة )�ضناعة �ل�ضاعات �لكبرية و�ل�ضاعات( و�ل�ضناديق وعلب �لعر�س لل�ضاعات و�ضناعة �ل�ضاعات و�ملجوهر�ت و�آليات 
حتريك �ل�ضاعات و�لقطع �ملتعلقة بها؛ �ملجوهر�ت؛ �الأحجار �لكرمية و�الأحجار �ضبه �لكرمية؛ �ملعادن �لنفي�ضة و�ضبائكها؛ دبابي�س 

)جموهر�ت(.. و�مل�ضنفة بالفئه )14(

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87806(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87726( وبتاريخ: )2018/11/26م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 

�لعالمة على: منتجات دو��ضات للمركبات )�ضيور ملفوفة(؛ حمركات للمركبات �الأر�ضية؛ مو�تري للمركبات �الأر�ضية؛ قو�عد حمركات 

للمركبات �الأر�ضية؛ عنا�ضر ميكانيكية للمركبات �الأر�ضية؛ �أعمدة، حماور �أو مغازل للمركبات �الأر�ضية؛ و�ضالت �أعمدة �أو مو�ضالت 

للمركبات؛  �الإد�رة �خللفية  �أعمدة  للمركبات؛  �الأر�ضية؛ حماور  للمركبات  �الأر�ضية؛ مغازل  للمركبات  �الأر�ضية؛ حو�مل  للمركبات 

و�ضالت عامة للمركبات �الأر�ضية؛ و�ضالت �أعمدة للمركبات �الأر�ضية؛ حو�مل حماور للمركبات �الأر�ضية؛ حو�مل �إطار�ت للمركبات 

�الأر�ضية؛ مقاعد حماور؛ �أغطية حماور للمركبات �الأر�ضية؛ ترو�س للمركبات �الأر�ضية؛ ناقالت حركة للمركبات �الأر�ضية؛ كامات 

للمركبات �الأر�ضية؛ و�ضالت للمركبات �الأر�ضية؛ �أ�ضطو�نات دو�رة للمركبات �الأر�ضية؛ ترو�س �حلركة �لعك�ضية للمركبات �الأر�ضية؛ 

ترو�س تخفي�س �ل�ضرعة للمركبات �الأر�ضية؛ عجالت �لرتو�س للمركبات �الأر�ضية؛ علبة �لرتو�س للمركبات �الأر�ضية؛ ترو�س ت�ضغيل 

للمركبات �الأر�ضية؛ ترو�س تغيري �ل�ضرعات للمركبات �الأر�ضية؛ بكر�ت �ضائبة )طليقة �حلركة( للمركبات �الأر�ضية؛ بكر�ت �ضيور 

للمركبات �الأر�ضية؛ �ضيور ناقلة للمركبات �الأر�ضية؛ قو�ب�س )دبرياج( للمركبات �الأر�ضية؛ دو�ئر هيدروليكية للمركبات �الأر�ضية؛ 

حموالت عزم للمركبات �الأر�ضية؛ و�ضالت �ضائلة للمركبات �الأر�ضية؛ �أ�ضنان عجالت؛ وحد�ت توجيه �لقيادة للمركبات �الأر�ضية؛ 

�أنظمة  �لعجالت؛  للمركبات؛ تعليقات  لل�ضدمات  �أجز�ء من ماكينات وحمركات؛ ما�ضات  لي�ضت  �الأر�ضية،  للمركبات  ق�ضبان تو�ضيل 

تعليق لل�ضيار�ت؛ �أذرع تعليق، ق�ضبان تعليق )ق�ضبان �لقطر(، �أجز�ء للتعليقات؛ زنربكات للمركبات �الأر�ضية؛ مكابح للمركبات؛ لقمات 

فر�مل للمركبات؛ مظالت؛ �أجهزة �ضد �ل�ضرقات للمركبات؛ مركبات ملتحدي �الإعاقة �جل�ضدية و�أ�ضحاب �لقدر�ت �خلا�ضة؛ مو�تري، 

كهربائية، للمركبات �الأر�ضية؛ �ملركبات �ملتحركة على �الأر�س، �لهو�ء، �ملاء �أو �لق�ضبان؛ �ملركبات �ملائية؛ كر�كات )قو�رب(؛ �ل�ضفن 

و�لتحكم  �لقيا�س  �أجهزة  لوحات  �ل�ضفن؛  �أج�ضام  �لتوجية؛ جماديف؛  دفات  للقو�رب؛  �لهيكيلة  �الأجز�ء  وملحقاتها؛  وقطع غيارها 

للمركبات؛ حامل �أكو�ب للمركبات؛ مقاعد )كر��ضي( للمركبات؛ �أطقم �المان ملقاعد �ملركبات؛ م�ضاند �لر�أ�س ملقاعد �ملركبات؛ �أغطية 

مقاعد �ملركبات؛ �ملفرو�ضات )مو�د �لتنجيد( للمركبات؛ م�ضاند �ليد للمركبات؛ مقاب�س فر�مل �ليد للمركبات؛ مقاب�س عتلة �ل�ضرعات 
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للمركبات؛  �ل�ضكمان(   ( �لنفري  للمركبات؛  �الأمتعة  �ضباك  للمركبات؛  �لوقود  خمازن  �أغطية  للمركبات؛  �لوقود  خمازن  للمركبات؛ 

منافذ �ملركبات؛ لوحات ج�ضم للمركبات؛ لوحات �الأبو�ب؛ �الأبو�ب للمركبات؛ �لطائرة وقطع غيارها وملحقاتها؛ �ملركبات �لف�ضائية؛ 

�الأجز�ء �لهيكيلة للطائر�ت؛ �إطار�ت �ملركبات؛ �أحزمة �الأمان ملقاعد �ملركبات؛ �ضا�ضية )هياكل( �ملركبات؛ �ملعد�ت خلطوط �ل�ضكك 

�حلديدية وقطع غيارها وملحقاتها؛ �الأجز�ء �لهيكيلة للقطار�ت؛ �أج�ضام عربات �لقطار�ت؛ دو��ضات �الأبو�ب للمركبات �الأر�ضية؛ 

�الأر�ضية؛  للمركبات  �ل�ضرعة  تبديل  للمركبات؛  �ل�ضقف  �ضاج  للمركبات؛  �جلانبية  �ملر�يات  �الر�ضية؛  للمركبات  �الأبو�ب  مقاب�س 

�أج�ضام  لل�ضيار�ت؛  �لهيكيلة  �الأج��ز�ء  �الر�ضية؛  للمركبات  �حلرة  �لعجالت  �لرفع؛  �ضاحنات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �ل�ضيار�ت 

�ل�ضيار�ت؛  مقاعد  لل�ضيار�ت؛  �الأبو�ب  دو��ضات  �ل�ضيار�ت؛  �أبو�ب  �ل�ضيار�ت؛  م�ضد�ت  �ل�ضيار�ت؛  �أغطية  �ل�ضيار�ت؛  هياكل  �ملركبات؛ 

و�ضائد هو�ئية لل�ضيار�ت؛ �لك�ضوة �لد�خلية لل�ضيار�ت؛ �ملر�يات للروؤية �خللفية؛ عجالت �لقيادة )�ملقود( لل�ضيار�ت؛ �أوقية )حو�جب( 

�لطني(؛  )حو�جز  �لرفارف  �الأر�ضية؛  للمركبات  �ضو�ميل  �الأر�ضية؛  للمركبات  كهربائية  �ضجائر  والعات  لل�ضيار�ت؛  �ل�ضم�س  �أ�ضعة 

�مل�ّضاحات؛  �الأمامية؛  �لزجاجات  �الأر�ضية؛  للمركبات  موؤ�ضر�ت �الجتاه  �لعجالت �الحتياطية؛  للمركبات؛ حو�مل  �الأمتعة  حو�مل 

�أجز�ء �ل�ضيارة على ج�ضم �ل�ضيارة؛ دو��ضات �ملكابح لل�ضيار�ت؛ حمركات  ري�ضة �مل�ّضاحات للزجاج �الأمامي؛ م�ضابك �لتثبيت لتثبيت 

�ملركبات ثنائية �لعجل؛ حمركات �ملركبات ثنائية �لعجل؛ �لدر�جات �لهو�ئية وقطع غيارها وملحقاتها؛ �الأجز�ء �لهيكيلة للدر�جات 

�لنارية، �لهو�ئية؛ �الأجز�ء �لهيكيلة للدر�جات �لهو�ئية؛ �لعربات؛ ال�ضقات ت�ضليح �الإطار�ت؛ �لو�ضائد �لهو�ئية للمركبات؛ عربات 

�الأطفال؛ طفايات �ضجائر لل�ضيار�ت. .. و�مل�ضنفة بالفئه )12( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 83498-2018 تاريخ 

�ال�ضبقية: 2018/6/26م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

)عبده �أحمد لطف �لذيب(

 
وقد مت قبول �لطلب برقم)88191( وبتاريخ: )2018/12/30م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: م�ضتح�ضر�ت �ضيدالنية وبيطرية ، م�ضتح�ضر�ت �ضحية لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لالإ�ضتعمال �لطبي و�أغذية 
للر�ضع و�الأطفال ، ل�ضقات ومو�د �ضماد ، مو�د ح�ضو �الأ�ضنان و�ضمع طب �الأ�ضنان ، مطهر�ت ، م�ضتح�ضر�ت الإبادة �حل�ضر�ت و�حليو�نات 
�ل�ضارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ضاب ، حفاظات ملر�ضى �ضل�س �لبول حفاظات �ضحية ن�ضائية،م�ضتح�ضر�ت تلطيف �جلو، �ضاي 
للجروح  ل�ضقات  طبية،  لغايات  علكة  طبية،  لغايات  �ضكا�ضر  طبية،  �إ�ضتحمام  م�ضتح�ضر�ت  طبية،  لغايات  بالربو،بل�ضم  للم�ضابني 
�لب�ضيطة، مزيالت �لرو�ئح �لكريهه بخالف ماهو لال�ضتخد�م �ل�ضخ�ضي، �ضر�ويل للحي�س، �ضر�ويل �ضحية، غ�ضوالت )لو�ضن( لغايات 

�ضيدالنية، مناديل ورقية م�ضربة بغ�ضوالت)لو�ضن( �ضيدالنية.. و�مل�ضنفة بالفئه )5(  

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87726(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87725( وبتاريخ: )2018/11/26م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 

�لعالمة على: منتجات �أجهزة الأغر��س �الإ�ضاءة، �لت�ضخني، توليد �لبخار، �لطهي، �لتربيد، �لتجفيف، �لتهوية، �إمد�د �ملاء و�أغر��س 

�ضحية؛ ملحقات �لقمني )دعامات(؛ �أجهزة وتركيبات �ضحية؛ �أجهزة وتركيبات للتجفيف؛ �أجهزة جتفيف للمعاجلة �لكيميائية؛ 

�لتبخري  �أجهزة  �لتبخري؛  �أجهزة  �لتقطري؛  �أعمدة  �لتقطري؛  �أجهزة  �الأ�ضماك؛  �أحو��س  تر�ضيح  �أجهزة  �آلية؛  رماد،  ناقلة  تركيبات 

�أجهزة  �لغاز�ت؛  �أجهزة تنقية  �أجز�ء من ماكينات؛  لي�ضت  �لغاز�ت،  �لهو�ء؛ مكثفات  �لتبخري ملكيفات  �أجهزة  �لكيميائية؛  للمعاجلة 

تنقية بغ�ضل �لغاز�ت؛ منقيات �لغاز�ت )�أجز�ء من تركيبات غاز�ت(؛ جممعات �حلر�رة؛ مبادالت �حلر�رة، لي�ضت �أجز�ء من ماكينات؛ 

مبادالت حر�رية للمعاجلة �لكيميائية؛ تركيبات �لبلمرة؛ تركيبات تنقية �لزيوت؛ �أجهزة تنقية بغ�ضل �لزيوت؛ معقمات �لهو�ء؛ 

معقمات �ملاء؛ تركيبات حتلية �ملاء؛ وحد�ت حتلية �ملاء؛ �أجهزة تر�ضيح �ملاء؛ مر�ضحات �ملاء؛ وحد�ت تر�ضيح �ملاء باالنت�ضار �لغ�ضائي 

�لعك�ضي؛ مد�خن متوهجة لال�ضتخد�م يف �ضناعة �لبرتول؛ مولد�ت �لبخار؛ �أجهزة كروماتوجر�فيا �لتبادل �الأيوين �آلية الأغر��س 

�ضناعية؛ �أجهزة ت�ضنيع ماء نقي؛ �أجهزة ت�ضنيع ماء نقي با�ضتخد�م �أغ�ضية تبادل �أيوين �أو ر�تنجات تبادل �أيوين؛ مولد�ت غاز�ت 

�أفر�ن توليد غاز�ت  �أفر�ن �ضناعية وقطع غيارها وملحقاتها؛  �أجهزة ب�ضرتة؛  �لكيميائية؛  �الألياف  �أجهزة جتفيف  وقطع غيارها؛ 

الأغر��س �ضناعية؛ �أفر�ن �إذ�بة؛ �أفر�ن لفح؛ �أفر�ن �حلرق؛ مو�قد؛ تركيبات م�ضكلة لالأفر�ن؛ �أجهزة حتميل لالأفر�ن؛ مفاعالت نووية 

لالأغر��س  �لري  ماكينات  �لعلف؛  �أجهزة جتفيف  �لنووية؛  �لتهدئة  ومو�د  نووي  ملعاجلة وقود  وملحقاتها؛ تركيبات  وقطع غيارها 

�لغر�ء؛  لت�ضخني  �أدو�ت منزلية  نافور�ت؛  �أجز�ء من ماكينات؛  لي�ضت  �آلية؛ م�ضد�ضات حر�رية؛ مر�جل،  للري،  �لزر�عية؛ تركيبات 

�لهو�ء  تنظيف  وحد�ت  تهوية؛  �أجهزة  مرطبات؛  حر�رية؛  م�ضخات  �لهو�ء(؛  مكيفات  تركيبات  من  )�أجز�ء  مر�وح  هو�ء؛  مكيفات 

وملحقاتها؛ �أجهزة �إز�لة �لرو�ئح من �لهو�ء؛ مزيالت رطوبة �ضناعية؛ �أجهزة ت�ضخني؛ تركيبات وماكينات تربيد؛ مر�ضحات ملكيفات 

�لهو�ء؛ مر�ضحات الأغطية �أجهزة ��ضتخال�س �لهو�ء؛ مر�ضحات ملنقيات �لهو�ء؛ ماكينات و�أجهزة جتميد الأغر��س �ضناعية، وقطع 

غيارها وملحقاتها؛ جممد�ت؛ �أجهزة وماكينات �لتربيد؛ تركيبات �لتربيد للماء؛ ماكينات جتفيف �ملالب�س؛ جمففات �ل�ضعر؛ �أجهزة 
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وتركيبات �لطهي؛ �أجهزة تعقيم مو�ضدة كهربائية؛ طنجر�ت �ضغط، كهربائية؛ ماكينات جتفيف �أطباق �ضناعية؛ مغا�ضل؛ �ضنابري؛ 

تركيبات �إمد�د ماء؛ تركيبات توزيع ماء؛ ملحقات �لتنظيم و�الأمان الأجهزة �ملاء؛ �ضمامات �لتحكم يف �مل�ضتويات يف �خلز�نات؛ حماب�س 

لالأنابيب وخطوط �الأنابيب؛ حملقات تنظيم الأجهزة و�أنابيب �ملاء �أو �لغاز�ت؛ �أجهزة معاجلة مياه �ل�ضرف وقطع غيارها وملحقاتها؛ 

تركيبات تنقية مياه �ل�ضرف؛ حمطات معاجلة مياه �ملجاري؛ خز�نات معاجلة مياه �ل�ضرف؛ حمارق؛ خز�نات ماء بال�ضغط؛ �ضخانات 

ماء �ضم�ضية؛ �أجهزة تنقية �ملاء؛ خز�نات تنقية �ملاء؛ وحد�ت تنقية �ملاء باالنت�ضار �لغ�ضائي �لعك�ضي؛ وحد�ت تنقية �ملاء الإنتاج ماء 

�ضالح لل�ضرب؛ حمطات حتلية �ملاء؛ �أجهزة لتجفيف خملفات �لغذ�ء؛ معقمات لال�ضتخد�م �ملختربي؛ �أجهزة مطهرة الأغر��س طبية؛ 

مقاب�س مل�ضابيح كهربائية؛ �أجهزة �إنارة كهربائية؛ �أ�ضو�ء كا�ضفة؛ م�ضابيح كا�ضفة كهربائية؛ م�ضابيح للمركبات؛ م�ضابيح �ضوئية؛ 

كهروحر�رية؛  منزلية  �أجهزة  م�ضابيح؛  طبية؛  الأغر��س  لي�ضت  �لبنف�ضجية،  فوق  باالأ�ضعة  م�ضابيح  للجر�ثيم؛  مبيدة  م�ضابيح 

ماء  �ضخانات  �ملاء؛  ل�ضنابري  غا�ضالت  �لدر�جات؛  عاك�ضات  �ملركبات؛  عاك�ضات  �لقو�رب؛  عاك�ضات  �ملنزيل؛  لال�ضتخد�م  �ملاء  منقيات 

�ضطافات  �جليب؛  مدفئات  زيتية؛  م�ضابيح  حممولة؛  ورقية  فو�ني�س  م�ضيئة؛  منازل  �أرقام  بالغاز؛  طهي  �أجهزة  �لغاز؛  بحرق  تعمل 

�حلمام؛ خز�نات معاجلة مياه �ل�ضرف الأغر��س منزلية؛ حمارق �ملخلفات الأغر��س منزلية؛ موزعات مطهرة للمر�حي�س؛ جتهيز�ت 

�حلمام؛ مو�قد زيتية؛ مر�ضحات �لهو�ء لال�ضتخد�م �ل�ضناعي؛ ماكينات توليد فقاعات لال�ضتخد�م يف ماكينات ومعد�ت معاجلة مياه 

�ل�ضرف؛ حمرقات وغرف تفاعل لالنحالل بو��ضطة تفجري �ل�ضحنات �ملتفجرة ولتدمي��ر �الأج�ض���ام �ل���خال��ي من �لت���ل���وث مبا يف ذلك 

�لذخائر �لكيميائية و�لتقليدية، وقطع غيارها وملحقاتها. .. و�مل�ضنفة بالفئه )11( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 

83498-2018 تاريخ �ال�ضبقية: 2018/6/26م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

)�ضركة �حتاد �لهند�ضة �الإن�ضائية ملقاوالت �لبناء )ذ م م( يونك(

وقد مت قبول �لطلب برقم)87934( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت 
�مل�ضاعدة  �الأعمال،  تقييم  �الإعالنية،  �مل�ضاحات  تاأجري  و�الإعالن،  �لدعاية  �لعالمة على:  وتو�ضع  �جلغر�فية 
�إد�رة �الأعمال، �د�رة  �إد�رة �الأعمال، ��ضت�ضار�ت �الأعمال، �د�رة �الأعمال و��ضت�ضار�ت تنظيمية، ��ضت�ضار�ت  يف 
�عمال �لفنادق، ��ضت�ضار�ت تنظيم �الأعمال، وكاالت �ملعلومات �لتجارية، �مل�ضاعدة يف �إد�رة �الأعمال �لتجارية 

و�ل�ضناعية، وكاالت �لتوظيف، تنظيم �ملعار�س لغايات جتارية �و دعائية، وكاالت �الإ�ضتري�د و�لت�ضدير، خدمات �لعرو�س لغايات 
�إد�رة �الأعمال، �لت�ضويق، خدمات �لتجميع )�مل�ضاعدة يف �الأعمال(، ��ضت�ضار�ت �د�رة �ضوؤون  �لدعاية و�الإعالن، خدمات �مل�ضورة يف 
�ملعار�س  تنظيم  �ل�ضر�ئب،  �إع��د�د  عامة،  عر�س  خدمات  �ل�ضكرتارية،  خدمات  �لبيع،  �الآت  تاأجري  و�الإع��الن،  �لدعاية  �ملوظفني، 

�لتجارية لالأغر��س �لتجارية �و �لدعائية. .. و�مل�ضنفة بالفئه )35(  

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87725(
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)كو�لكوم �إنكوربوريتد( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/30م(.  وبتاريخ:  برقم)87298(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع �لعالمة على: منتجات �أجز�ء �لكمبيوتر؛ بر�مج �لكمبيوتر؛ وحد�ت معاجلة مركزية؛ د�ر�ت متكاملة؛ معاجلات بيانات 

�ضغرية؛ �أجهزة حتكم �ضغرية؛ �ضبه مو�ضالت؛ �أجهزة �ملودم؛ جم�ضات؛ �أجهزة �ضحن �لبطاريات؛ مقايي�س ت�ضارع؛ معالج �لتطبيقات؛ 

�لبيانات،  تخزين  �أجهزة  �لبيانات؛  حتويل  د�ر�ت  �ل��د�ر�ت؛  لوحات  جتميعات  �ل��د�ر�ت؛  لوحات  �لكمبيوتر؛  �أجز�ء  م�ضارعات 

وبخا�ضة رقائق وبطاقات ��ضتقبال و�إر�ضال ورزم بطاقات حتتوي على �ملثل؛ �أطقم لوحات �لتطوير ولوحات �لتقييم و�لت�ضاميم 

�ملرجعية ل�ضبه �ملو�ضالت و�ملج�ضات و�لربجميات؛ �أجهزة �لتحكم باالإ�ضار�ت �لرقمية؛ معاجلات �الإ�ضار�ت �لرقمية؛ �آالت تاأليف 

ول�ضاقات  مل�ضقات  �لهوية؛  لتحديد  �إلكرتونية  بطاقات  �إلكرتونية؛  دخول  بطاقات  �ضغرية؛  �أذن  �ضماعات  مبا�ضرة؛  رقمية 

وبطاقات �إلكرتونية الأغر��س حتديد �لهوية و�الأمن؛ تذ�كر �إلكرتونية؛ �أربطة مع�ضم �إلكرتونية؛ �ضماعات �الأذن؛ �إلكرتونيات 

ذ�ت طاقة عالية، وبخا�ضة �أجهزة ت�ضخيم �لرتدد�ت �لال�ضلكية، مفاتيح �جلانب �ملرتفع وجم�ضات �لبطاريات؛ د�ر�ت دقيقة؛ 

�أجهزة كمبيوتر م�ضغرة؛ هو�تف نقالة؛ �أجهزة تعمل بدعم تقنية �لتو��ضل قريب �ملدى؛ تر�نز�ضتور�ت �لرتدد�ت �لال�ضلكية؛ 
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�أجهزة بينية للم�ضتخدمني لالأجهزة �الإلكرتونية؛ �أجهزة �ت�ضال ال�ضلكي لت�ضجيل وتنظيم و�إر�ضال و��ضتقبال ومعاجلة وعر�س 

�ضبه  مركزية،  معاجلة  وحد�ت  ثابتة،  وبر�مج  برجميات  �لكمبيوتر،  �أجز�ء  �ل�ضوتية؛  و�مللفات  و�ل�ضور  و�لن�ضو�س  �ل�ضوت 

ثابتة،  وبر�مج  برجميات  �لكمبيوتر،  �أجز�ء  لالإت�ضاالت؛  جميعها  �ضغرية،  ومعاجلات  حتكم  �أجهزة  متكاملة،  د�ر�ت  مو�ضالت، 

وحد�ت معاجلة مركزية، �ضبه مو�ضالت، د�ر�ت متكاملة، �أجهزة حتكم �ضغرية، �أجز�ء �لكمبيوتر؛ بر�مج �لكمبيوتر؛ وحد�ت 

معاجلة مركزية؛ د�ر�ت متكاملة؛ معاجلات بيانات �ضغرية؛ �أجهزة حتكم �ضغرية؛ �ضبه مو�ضالت؛ �أجهزة �ملودم؛ جم�ضات؛ �أجهزة 

�ضحن �لبطاريات؛ مقايي�س ت�ضارع؛ معالج �لتطبيقات؛ م�ضارعات �أجز�ء �لكمبيوتر؛ لوحات �لد�ر�ت؛ جتميعات لوحات �لد�ر�ت؛ 

د�ر�ت حتويل �لبيانات؛ �أجهزة تخزين �لبيانات، وبخا�ضة رقائق وبطاقات ��ضتقبال و�إر�ضال ورزم بطاقات حتتوي على �ملثل؛ 

�أطقم لوحات �لتطوير ولوحات �لتقييم و�لت�ضاميم �ملرجعية ل�ضبه �ملو�ضالت و�ملج�ضات و�لربجميات؛ �أجهزة �لتحكم باالإ�ضار�ت 

�لرقمية؛ معاجلات �الإ�ضار�ت �لرقمية؛ �آالت تاأليف رقمية مبا�ضرة؛ �ضماعات �أذن �ضغرية؛ بطاقات دخول �إلكرتونية؛ بطاقات 

�إلكرتونية لتحديد �لهوية؛ مل�ضقات ول�ضاقات وبطاقات �إلكرتونية الأغر��س حتديد �لهوية و�الأمن؛ تذ�كر �إلكرتونية؛ �أربطة 

مع�ضم �إلكرتونية؛ �ضماعات �الأذن؛ �إلكرتونيات ذ�ت طاقة عالية، وبخا�ضة �أجهزة ت�ضخيم �لرتدد�ت �لال�ضلكية، مفاتيح �جلانب 

�ملرتفع وجم�ضات �لبطاريات؛ د�ر�ت دقيقة؛ �أجهزة كمبيوتر م�ضغرة؛ هو�تف نقالة؛ �أجهزة تعمل بدعم تقنية �لتو��ضل قريب 

لت�ضجيل  �أجهزة �ت�ضال ال�ضلكي  للم�ضتخدمني لالأجهزة �الإلكرتونية؛  �أجهزة بينية  �ملدى؛ تر�نز�ضتور�ت �لرتدد�ت �لال�ضلكية؛ 

وتنظيم و�إر�ضال و��ضتقبال ومعاجلة وعر�س �ل�ضوت و�لن�ضو�س و�ل�ضور و�مللفات �ل�ضوتية؛ �أجز�ء �لكمبيوتر، برجميات وبر�مج 

�أجز�ء  �أجهزة حتكم ومعاجلات �ضغرية، جميعها لالإت�ضاالت؛  ثابتة، وحد�ت معاجلة مركزية، �ضبه مو�ضالت، د�ر�ت متكاملة، 

�لكمبيوتر، برجميات وبر�مج ثابتة، وحد�ت معاجلة مركزية، �ضبه مو�ضالت، د�ر�ت متكاملة، �أجهزة حتكم �ضغرية، �لتحليل 

�لتحكم  وحد�ت  �ل�ضبكة،  مفاتيح  مثل  �أجهزة  يف  �مل�ضتخدمة  م�ضتقلة  برجميات  بر�مج  تطوير  يف  ت�ضتخدم  جميعها  و�لتتبع، 

باملحرك، �آالت �لت�ضوير �ملقطعي �ملحو�ضب، �أجهزة �لتحكم �الآيل �ل�ضناعية، �إلكرتونيات �لطري�ن و�ل�ضماعات �لال�ضلكية؛ �أدو�ت 

�لتطوير �مل�ضتندة �إىل �أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر، وبخا�ضة، �ملجمعات، �ملنّقحات، �لبيئات �لتطويرية �ملتكاملة، ت�ضغيل عن�ضر 

�ل�ضناعية  �لتطبيقات  يف  �مل�ضتخدمة  م�ضتقلة  برجميات  بر�مج  تطوير  يف  ت�ضتخدم  جميعها  �الأحد�ث،  وتتبع  حتليل  �لتحكم، 

و�الإ�ضتهالكية وتطبيقات �ل�ضيار�ت؛ �أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر الإر�ضال وتخزين وحتويل وعر�س بيانات �الجهزة �لطبية؛ 

�أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر الإن�ضاء وبرجمة و�لتحكم ب� وت�ضفري وم�ضح وقر�ءة وترجمة رقائق وبطاقات �لتعريف مبوجات 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87298(
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�لر�ديو و�لتو��ضل قريب �ملدى؛ برجميات ل�ضحن �لهو�تف �لذكية، �الأجهزة �للوحية و�الجهزة �الإلكرتونية �ملحمولة؛ برجميات 

�لوظيفي  �الد�ء  لتمكني  كمبيوتر  برجميات  و�لفح�س؛  �الأم��ن  ومعد�ت  و�أجهزة  الأنظمة  �لوظيفي  �الأد�ء  لتمكني  كمبيوتر 

الإد�رة  كمبيوتر  برجميات  و�لطبية؛  و�ل�ضناعية  و�الإ�ضتهالكية  و�لتطبيقات  �ل�ضيار�ت  تطبيقات  يف  الإ�ضتخد�مها  للمج�ضات 

�لال�ضلكي،  �الإت�ضال  �أجهزة  مع  ت�ضتخدم  كمبيوتر  ورقائق  و�أجز�ء  برجميات  للتتبع؛  كمبيوتر  برجميات  �لكمبيوتر؛  �ضبكات 

بات جوية  ركجَ �الجهزة �الإ�ضتهالكية �الإلكرتونية، �لهو�تف �لذكية، �لكامري�ت �لرقمية، كامري�ت �أي بيه، طائر�ت بدون طيار، مجَ

بدون طيار و�أجهزة كمبيوتر حممولة قابلة لالإرتد�ء؛ �جهزة ملحقة بالكمبيوتر ملعاجلة �الإ�ضار�ت �لرقمية ومعاجلة �لبيانات 

و�ملعلومات �الأ�ضا�ضية على �أنظمة ت�ضغيل �لكمبيوتر، لتتبع ن�ضاط وموقع �مل�ضتخدم، لتمكني �لتن�ضيط عن طريق �لكالم و�للم�س 

و�لتعرف على �الإ�ضار�ت �حل�ضية و�إن�ضاء �لتطبيقات �لتي تتو�فق مع �إ�ضار�ت ح�ضية وبرجميات و�أجز�ء ورقائق كمبيوتر حمددة 

�الأجهزة  يف  �ل�ضوت  مكرب�ت  ومز�منة  �ملو�ضيقى  لتدفق  �لكمبيوتر  ورقائق  و�أج��ز�ء  برجميات  �لب�ضائع؛  هذه  مع  لت�ضتخدم 

�لرب�مج  للم�ضاعدة يف تطوير  �لدعم  �لرو�بط، برجميات  �ملجمعات،  �لكمبيوتر وبخا�ضة  �لكهربائية؛ برجميات  �الإ�ضتهالكية 

�مل�ضتقلة، وبرجميات للم�ضاعدة يف تطوير برجميات تطبيقات كائنية �لتوجه، مثل �أنظمة قو�عد �لبيانات؛ برجميات �لكمبيوتر، 

وبخا�ضة �أنظمة �لت�ضغيل، رزم دعم �للوحة، برجميات �لتقنية �لظاهرية، برجميات مر�قب �الأجهزة �الفرت��ضية، برجميات 

�أخرى؛  كمبيوتر  برجميات  �إن�ضاء  يف  �مل�ضتخدمة  برجميات  مكتبات  �لتطبيقات،  برجمة  و�جهة  برجميات  �مل�ضمنة،  �الأنظمة 

برجميات تطبيقات للتطبيقات �خلا�ضة بال�ضيار�ت و�لتطبيقات �الإ�ضتهالكية و�لرعاية �ل�ضحية و�لطبية وتطبيقات �لف�ضاء 

و�لتطبيقات  �لذكية  و�لطاقة  باملحركات  و�لتحكم  و�ل�ضبكات  و�ملحمولة  �خللوية  �الإت�ضاالت  وتطبيقات  �لع�ضكري  و�لقطاع 

�ل�ضناعية، حزم �لربوتوكوالت وبرجميات �لتكوين وبرجميات �الأمثلية؛برجميات �ل�ضيطرة على �ملحتوى، وبخا�ضة، برجميات 

وبرجميات  �أجهزة  �لبيانات؛  م�ضتوى  برجميات  �لتحكم؛  م�ضتوى  برجميات  للم�ضتخدمني؛  متاحة  باملحتوى  للتحكم  كمبيوتر 

معاجلة �لبيانات لتمكني و�لتحكم ب� و�إد�رة ومر�قبة جميع جو�نب نظام �لدفع و/�أو �لو�ضول �لغري ورقي �لذي ي�ضتخدم تقنية 

�لتعريف با�ضتخد�م تردد�ت �لر�ديو و/�أو �لتو��ضل قريب �ملدى، مبا يف ذلك �ل�ضماح للم�ضتخدمني باإعادة �ضحن ح�ضابات �لدفع 

�خلا�ضة بهم عن بعد؛ برجميات تفح�س �حلزم �لعميق؛ برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل لتطوير برجميات و�أجز�ء �لكمبيوتر 

�ل�ضبكة؛  �أمن  لتوفري  �أخرى  �ضبكات  و�أجهزة  �لبو�بات  يف  لالإ�ضتخد�م  �ل�ضركة  �أمان  برجميات  �لال�ضلكية؛  �الأجهزة  لرقائق 

برجميات جد�ر �حلماية؛ برجميات �ل�ضبكات �ملتكاملة و�الأمن و�لتعاون؛ برجميات �أمن �الإنرتنت؛ برجميات ك�ضف و�لوقاية من 
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�لت�ضلل؛ برجميات مو�زنة �حلمل؛ برجميات ت�ضغيل �ضبكة خا�ضة �فرت��ضية؛ �لد�ر�ت �ملتكاملة و�أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر 

و�أجهزة  �ملحمولة  �لو�ضائط  و�أجهزة  �الإ�ضتهالكية  �الإلكرتونية  و�الجهزة  �لال�ضلكية  �الإت�ضاالت  �أجهزة  يف  �الإ�ضارة  ملعاجلة 

�أو �ل�ضور؛ حامالت  �أو ن�ضخ �ل�ضوت  �إر�ضال  �أو  �الألعاب �ملحمولة و�أجهزة �حلو�ضبة �جليبية و�لهو�تف �لذكية؛ �أجهزة لت�ضجيل 

بيانات مغناطي�ضية؛ �أقر��س ت�ضجيل؛ �أجهزة و�جهات �ضبكات �لكمبيوتر؛ وحد�ت �إلكرتونية وكهربائية تقنية وكهرومغناطي�ضية؛ 

للد�ر�ت  ذكية  بطاقات  ذكية؛  بطاقات  �لكمبيوتر؛  الأجهزة  بينية  �أجهزة  �لبيانات؛  تخزين  �أجهزة  �لبيانات؛  معاجلة  معد�ت 

�ملتكاملة؛ رقائق وبطاقات تقنية �لتعريف با�ضتخد�م تردد�ت �لر�ديو؛ �أجز�ء وبرجميات �لكمبيوتر الإن�ضاء وبرجمة و�لتحكم 

ب� وت�ضفري وم�ضح وقر�ءة وترجمة رقائق وبطاقات تقنية �لتعريف با�ضتخد�م تردد�ت �لر�ديو؛ بطاقات ذكية غري تالم�ضية؛ 

تالم�ضية  �لغري  �لبطاقات  بني  ر�بط  توفر  �لبينية  �لو�جهة  ثنائية  متكاملة  د�ر�ت  �لبينية؛  �لو�جهة  ثنائية  ذكية  بطاقات 

�إلكرتونية  �أجهزة  و�الإر�ضال؛  �ال�ضتقبال  �أجهزة  رقائق  �إىل ومن  �لال�ضلكي  لالإر�ضال  كاتبات وقارئات  �لتما�س؛  ذ�ت  و�لبطاقات 

لكتابة وقر�ءة �الإر�ضال �لال�ضلكي �إىل ومن رقائق �أجهزة �ال�ضتقبال و�الإر�ضال؛ بر�مج كمبيوتر للتحكم باإر�ضال �لبيانات وقر�ءة 

�ال�ضتقبال  �أجهزة  رقائق  با�ضتخد�م  �الأجرة  لتحديد  �لبيانات  �آالت معاجلة  و�الإر�ضال؛  �ال�ضتقبال  �أجهزة  رقائق  �لبيانات من 

و�الإر�ضال؛ بطاقات ذكية م�ضفرة؛�أجز�ء وبرجميات و�أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ت�ضتخدم الأغر��س �لتحكم بالو�ضول و�لتوثيق؛ 

�أجهزة حممولة لتتبع �حلركة؛ ملحقات كمبيوتر حممولة؛ هو�تف ذكية؛ �جهزة �ت�ضاالت عن بعد حممولة؛ معاجلات متعددة 

�النوية؛ د�ئرة متكاملة حمددة �لوظيفة؛ د�ر�ت متكاملة م�ضمنة مع برجميات؛ معاجلات �الإ�ضارة؛ معاجلات �الإ�ضار�ت �لرقمية؛ 

�ل�ضبكة  معد�ت  يف  �مل�ضتخدمة  �ل�ضبكة  معاجلات  �الإت�ضاالت؛  معاجلات  �ل�ضعاعية؛  �الإ�ضار�ت  معاجلات  �ضعاعية؛  معاجلات 

و�الإت�ضاالت عن بعد؛ �أجز�ء م�ضرعات حمددة �لوظيفة؛ معاجلات �لنطاق �ال�ضا�ضي �لال�ضلكية؛ حمطات �أ�ضا�ضية على رقاقة، 

وبخا�ضة حمطات ��ضا�ضية ال�ضلكية على رقاقة؛ د�ر�ت متكاملة، وبخا�ضة، رقائق �لنظام �الأ�ضا�ضي و�أنظمة على رقاقة؛ �أجهزة 

حتكم �ضغرية متعددة �الأنوية؛ جمموعات رقائق �أ�ضباه �ملو�ضالت تتكون ب�ضكل �أ�ضا�ضي من رقائق �ضبه �ملو�ضالت؛ وحد�ت �لد�ر�ت 

�أ�ضباه مو�ضالت، وبخا�ضة ترزمي �لرقائق �ملعاد توزيعها و�أنظمة يف رزم؛ تر�نز�ضتور�ت طاقة  �ملتكاملة على �ضكل رزم وترزمي 

برتدد�ت �لر�ديو؛ �أ�ضباه مو�ضالت برتدد�ت �لر�ديو؛ جم�ضات، وبخا�ضة، جم�ضات د�خلية، جم�ضات �ضغط، جم�ضات مغناطي�ضية، 

جم�ضات مل�س جميعها ت�ضتخدم يف تطبيقات �ل�ضيارت و�لتطبيقات �الإ�ضتهالكية و�ل�ضناعية؛ جم�ضات تقارب؛ جم�ضات �لر�د�ر؛ 

للكمبيوتر تت�ضمن �لربجميات ورقائق �لد�ر�ت  �لبينية  �لت�ضارع؛ جم�ضات �جلريو؛ جم�ضات لالأجهزة  �ل�ضعة؛ جم�ضات  جم�ضات 
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�ملتكاملة �الإلكرتونية و�لثابتة؛ �أنظمة جم�ضات تتكون من جم�ضات وبرجميات كمبيوتر ومعاجلات �ضغرية و�أجهزة حتكم �ضغرية 

وبروتوكوالت منطقية �أو ال�ضلكية لتمكني �الأد�ء �لوظيفي للمج�ضات الإ�ضتخد�مها يف تطبيقات �ل�ضيارت و�لتطبيقات �الإ�ضتهالكية 

�ملو�ضالت؛  �أ�ضباه  ذ�كر�ت  �ل�ضغرية؛  �ملعاجلات  �أ�ضا�ضها  �لتي  �الأنظمة  لتطوير وفح�س  �الإلكرتوين  �لفح�س  �أدو�ت  و�ل�ضناعية؛ 

�لت�ضغيل و�جلهد  �لد�ر�ت، رقائق، جميعها الإد�رة تردد  �أجهزة حتكم �ضغرية، د�ر�ت متكاملة، لوحات  �ملو�ضالت،  �أ�ضباه  �أجهزة 

و�لطاقة وحت�ضني �لطاقة �ل�ضاكنة و�لديناميكية، �إد�رة �لطاقة، حت�ضني �لطاقة �أو تخفي�س �لطاقة؛ �أ�ضباه مو�ضالت وجم�ضات 

وتطبيقات  و�لطبية  �ل�ضحية  و�لرعاية  �الإ�ضتهالكية  و�لتطبيقات  بال�ضيار�ت  �خلا�ضة  �لتطبيقات  يف  ت�ضتخدم  وبرجميات 

�لذكية  و�لطاقة  باملحركات  و�لتحكم  و�ل�ضبكات  و�ملحمولة  �خللوية  �الإت�ضاالت  وتطبيقات  �لع�ضكري  و�لقطاع  �لف�ضاء 

و�لتطبيقات �ل�ضناعية؛ �أ�ضباه مو�ضالت وبرجميات ت�ضتخدم يف تطبيقات �لرعاية �ل�ضحية و�لطبية؛ �أ�ضباه مو�ضالت وجم�ضات 

وبرجميات ت�ضتخدم يف �الإت�ضال �لال�ضلكي، �إد�رة �لبطارية، �ضفائح ذكية، تطبيقات �لقيا�س �لذكية، وحد�ت �لتحكم باملحرك 

و�أنظمة مر�قبة �ضغط �الإطار�ت؛ �أجهزة حتكم �ضغرية، بر�مج ثابتة، جم�ضات و�أجهزة تردد�ت �لر�ديو و�لد�ر�ت �لتناظرية 

ت�ضتخدم مع �أجهزة �ضحن ال�ضلكية موفرة للطاقة؛ لوحات د�ر�ت مطبوعة وبخا�ضة لوحات �لتقييم و�أطقم �لت�ضاميم �ملرجعية 

تتكون من برجميات الأ�ضباه �ملو�ضالت و�ملج�ضات و�لربجميات؛ �أ�ضباه مو�ضالت وبرجميات ت�ضتخدم يف �الجهزة �لطبية �ملحمولة، 

وبخا�ضة،  �لكمبيوتر،  تطبيقات  برجميات  �لطبية؛  �لت�ضوير  و�أجهزة  �لعالج  �جهزة  �ملر�ضى،  ومر�قبة  �لت�ضخي�س  �أجهزة 

برجميات �لكمبيوتر ت�ضتخدم يف تطبيقات �لو�ضائط �ملتعددة و�لر�ضومات و�مللفات �ملرئية و�ل�ضمعية و�حل�ضابات �ملكثفة عدديًا؛ 

برجميات  �لكمبيوتر؛  ل�ضبكات  تعاونية  برجميات  �لكمبيوتر؛  �ضبكات  �لتقاء  برجميات  �لكمبيوتر؛  �ضبكات  تبديل  برجميات 

�ملحتوى؛  ملعاجلة  �ل�ضبكات  برجميات  �لرقائق؛  لت�ضغيل  �ل�ضبكات  برجميات  �ل�ضبكة؛  �إىل  �لو�ضول  برجميات  �خلدمة؛  جودة 

برجميات �لكمبيوتر، وبخا�ضة، �لرب�مج �لثابتة، �أدو�ت �لتطبيقات و�لتطوير ت�ضتخدم يف معاجلة حمتوى �ل�ضبكة؛ برجميات 

�لوقاية من �لف�ضل؛ برجميات فح�س �حلزم �ملنا�ضبة؛ برجميات فح�س �لتطبيقات �ملنا�ضبة؛ برجميات �أمن �ل�ضركة؛ برجميات 

�ل�ضوت عرب بروتوكول �الإنرتنت؛ برجميات  �إد�رة �ضطر �الأو�مر؛ برجميات ربط  �لر�ديو �لال�ضلكية؛ برجميات  �أجهزة حتكم 

�لبو�بات،  �ملوحد،  �لتهديد  �إد�رة  معد�ت  مع  ت�ضتخدم  و�حلماية  �ل�ضبكات  برجميات  �الإنرتنت؛  بروتوكول  عرب  �لفيديو  ربط 

�مل�ضاعدة  برجميات  �المن؛  و�أجهزة  موزعات  �الأ�ضا�ضية،  �ملحطات  �لتحكم،  �أجهزة  مفاتيح،  موجهات،  �ملتكامل،  �لو�ضول  �أجهزة 

لت�ضهيل ��ضتخد�م �لكمبيوتر يف مو�قع بعيدة ولت�ضهيل �الإت�ضاالت بني �مل�ضتخدمني �ملتنقلني عرب �ل�ضبكات؛ برجميات كمبيوتر 
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لتوفري �المن للم�ضتخدمني �لبعيدين ولتنفيذ �إجر�ء�ت �أمن �لكمبيوتر و�لربجميات و�ل�ضبكات للم�ضتخدمني �لبعيدين؛ برجميات 

�أدو�ت منذجة مبنية على �ملكونات تت�ضمن و�جهة م�ضتخدم بيانية ومولد�ت �لرموز �الآلية وقاعدة معرفية مدجمة ت�ضتخدم يف 

�لت�ضميم �ل�ضريع و�لتطوير و�لتنفيذ و�لتحقق وحتقيق �حلالة �ملثلى للتطبيقات �مل�ضمنة؛ برجميات ت�ضتخدم يف تطوير عناوين 

�إلكرتونية قابلة للتنزيل و�لبحث بها، وبخا�ضة، �الدلة �ملرجعية، دليل �مل�ضتخدم، مالحظات  �لربجميات �الأخرى؛ من�ضور�ت 

�لتطبيق ومو��ضفات �ملنتج حول مو�ضوع �أ�ضباه �ملو�ضالت و�ملج�ضات و�لربجميات؛ �أدلة �مل�ضتخدم على هيئة �إلكرتونية موفرة مع 

ما ذكر �آنفًا. .. و�مل�ضنفة بالفئه )9(

)ذى كارتون نيتوورك، �إنك.، �ضركة من ديالوير( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/15م(.  وبتاريخ:  برقم)87059(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: �لت�ضجيالت �ل�ضوتية و�ل�ضوتية �ملرئية؛ �ل�ضماعات �ملحمولة وم�ضغالت �الأقر��س �مل�ضغوطة و�مل�ضجالت 
�ل�ضخ�ضية  و�حلو��ضيب  �الأذنني  و�ضماعات  �لر�أ�س  و�ضماعات  �لطرفية  �الإلكرتونية  باالأجهزة  �لتو�ضيل  و�أجهزة  �ل�ضخ�ضية 
و�حلو��ضيب �ل�ضخ�ضية �لعاملة باللم�س ولباد�ت �لفاأره وفاأر�ت �حلو��ضيب ولوحات �ملفاتيح للحو��ضيب و�أجهزة �لذ�كرة لنقل 
�لبيانات �لت�ضل�ضلية �لعاملية و�أجهزة �إ�ضد�ر �ملو�ضيقى �لغنائية �مل�ضّجلة و�لهو�تف �لال�ضلكية و�أجهزة �لهاتف و�الآالت �حلا�ضبة 
و�إطار�ت  �لزينة  ومغنطي�ضات  �لفوتوغر�يف(  )للت�ضوير  و�الأفالم  �لفوتوغر�يف(  )للت�ضوير  وكامري�ت  و�حلو��ضيب  و�مل�ضاطر 
�ل�ضور �لرقمية؛ �خلوذ �لو�قية لالألعاب �لريا�ضية و�أنابيب �لتنف�س لل�ضباحة حتت �ملاء و�أقنعة �ل�ضباحة ونظار�ت �ل�ضباحة؛ 
�لفيديو  �ألعاب  تخزين  ولفافات  �حلا�ضوب  برجميات  للتحميل؛  �لقابلة  و�ل�ضور  �ملرئية  و�ل�ضوتية  و�ملرئية  �ل�ضوتية  �مللفات 
�لفيديو؛  �لعاب  �لذ�كرة الأجهزة  �لهاتف �ملحمول وبطاقات  للتحميل الأجهزة  �لقابلة  �لفيديو و�لربجميات  �ألعاب  وبرجميات 
مقاب�س �لتحكم اللعاب �حلا�ضوب؛ �ضو�حن بطاريات تعمل بالطاقة �ل�ضم�ضية للهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية؛ �ضو�حن 
بطاريات للهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية؛ �ضناديق و�قية للهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية؛ مقاب�س ثابتة وحممولة 

لالجهزة �اللكرتونية �ملحمولة وحتديد� �لهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية.. و�مل�ضنفة بالفئه )9(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87803( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 

�أو �لدعائية؛ �ال�ضت�ضار�ت  �لتجارية  �ملعار�س لالأغر��س  �ملو�د �لدعائية؛ تنظيم  �إنتاج  �لعالمة على: خدمات دعائية وترويجية؛ 

�لدعائية و�لت�ضويقية و�لرتويجية، �خلدمات �ال�ضت�ضارية وخدمات �لدعم؛ ترويج �ل�ضلع و�خلدمات ل�ضالح �لغري عن طريق توزيع 

�لتجارية؛  �الأعمال  تدقيق  �لتجارية؛  �الأعمال  ��ضت�ضار�ت  �لتجارية؛  �الأعمال  و�إ�ضر�ف  وتخطيط  و�إد�رة  ��ضت�ضار�ت  �لق�ضائم؛ 

��ضت�ضار�ت �الإد�رة �ل�ضناعية؛ �لتحكم يف �ملخزون؛ ت�ضويق �ملبيعات بزيارة �ملنازل، خدمات بحثية وحتليلية؛ �إجر�ء �لبحوث و�مل�ضح 

�ل�ضوقي؛ دعم �الأعمال �لتجارية؛ خدمات �ملعلومات ذ�ت �ل�ضلة باالأعمال �لتجارية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باملبيعات �لتجارية؛ 

��ضت�ضار�ت �ضوؤون �ملوظفني؛ �إد�رة �ضوؤون �ملوظفني و��ضت�ضار�ت �ضوؤون �ملوظفني؛ خدمات �مل�ضرتيات لالآخرين )�ضر�ء �ل�ضلع و�خلدمات 

لل�ضركات �الأخرى(؛ �لتفاو�س بخ�ضو�س �ملعامالت �لتجارية و�إبر�مها ل�ضالح �الآخرين؛ توفري �ال�ضت�ضار�ت ذ�ت �ل�ضلة بطرق و�أ�ضاليب 

�ملبيعات؛ �لتوقع و�لتحليل �القت�ضادي؛ �لفوترة وت�ضوية �حل�ضابات بالنيابة عن �الآخرين؛ خدمات �ملحا�ضبة؛ خدمات ��ضت�ضارية 

خدمات  �الأفر�د؛  توظيف  �لتوظيف؛  وكاالت  خدمات  �ل�ضريبية؛  باملحا�ضبة  �ملتعلقة  �ال�ضت�ضار�ت  باملحا�ضبة؛  تتعلق  ومعلوماتية 

وكاالت  خدمات  باملز�د�ت؛  �لبيع  موؤقتة؛  ب�ضورة  �الأفر�د  تعبئة  موؤقتة؛  ب�ضفة  �أفر�د  توظيف  خدمات  �ملوؤقتة؛  �الأفر�د  توظيف 

�ال�ضتري�د و�لت�ضدير؛ خدمات �ال�ضت�ضار�ت ذ�ت �ل�ضلة بوكاالت �ال�ضتري�د و�لت�ضدير؛ تنظيم ��ضرت�كات �ل�ضحف ل�ضالح �الآخرين؛ 

�إعد�د �ملدونات �ملختزلة؛ ن�ضخ �لوثائق؛ جتميع و�إعد�د نظم لالت�ضاالت و�لبيانات �ملكتوبة؛ وظائف مكتبية؛ جتميع معلومات على 
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قو�عد بيانات حا�ضوبية؛ كتابة معلومات على �أجهزة �حلا�ضوب؛ توفري دعم �أعمال جتارية �إىل �الآخرين يف ت�ضغيل �أجهزة معاجلة 

�لبيانات، وحتديًد�، �أجهزة �حلا�ضوب، و�الآالت �لكاتبة، و�آالت �لتلك�س وغري ذلك من �آالت �ملكتب �ل�ضبيهة؛ �لكتابة على �حلا�ضوب؛ �لرد 

على �لهاتف؛ خدمات �ضكرتارية؛ تاأجري �ملو�د �لدعائية؛ تاأجري �الآالت و�ملعد�ت �ملكتبية؛ معلومات و��ضت�ضار�ت للم�ضتهلكني من حيث 

�ختيار �ملنتجات و�خلدمات؛ توفري معلومات توظيف؛ خدمات �لق�ضا�ضات �الإخبارية؛ تاأجري �آالت �لبيع؛ كتابة �ل�ضري �لذ�تية ل�ضالح 

�الآخرين؛ خدمات بيع �لتجزئة �أو بيع �جلملة ملجموعة من �ل�ضلع يف كل جمال من جماالت �ملالب�س، و�الأغذية، و�الأو�ين، بو�ضع جميع 

�ل�ضلع مًعا؛ خدمات بيع �لتجزئة �أو بيع �جلملة لالأقم�ضة و�ملفار�س �ملن�ضوجة؛ خدمات بيع جتزئة �أو بيع جملة للمالب�س؛ خدمات 

بيع جتزئة �أو بيع جملة للحقائب وحقائب �لنقود؛ خدمات بيع جتزئة �أو بيع جملة للمو�د �ل�ضخ�ضية؛ خدمات بيع جتزئة �أو بيع 

جملة لالأغذية و�مل�ضروبات؛ خدمات بيع جتزئة �أو بيع جملة للعربات؛ خدمات بيع جملة يتعلق بقطع غيار �لعربات؛ خدمات بيع 

جتزئة تتعلق مبلحقات �لعربات؛ خدمات بيع جتزئة تتعلق بقطع غيار �لعربات؛ خدمات بيع جتزئة �أو بيع جملة خا�ضة باملركبات 

لالأثاث؛  جملة  بيع  خدمات  �أو  جتزئة  بيع  خدمات  �لهو�ئية؛  للدر�جات  جملة  بيع  خدمات  �أو  جتزئة  بيع  خدمات  �لعجلتني؛  ذ�ت 

خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة لالآالت و�الأجهزة �لكهربائية؛ خدمات بيع جتزئة تتعلق بالربجميات �حلا�ضوبية؛ خدمات 

�أو خدمات بيع  بها؛ خدمات بيع جتزئة  �أجهزة و�الأجز�ء �خلا�ضة  �الإلكرتونية؛  باالآالت  �أو خدمات بيع جملة تتعلق  بيع جتزئة 

جملة خا�ضة باآالت و�أجهزة �الت�ضاالت؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة لالأدو�ت �ليدوية ذ�ت �لن�ضل �أو �مل�ضتدقة، �أدو�ت 

يدوية، خردو�ت؛ خدمات بيع جتزئة �أو بيع جملة خا�ضة باملنظفات؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة بامل�ضتح�ضر�ت 

بيع  خدمات  �أو  جتزئة  بيع  خدمات  بالزهور؛  تتعلق  جتزئة  بيع  خدمات  �لطبية؛  و�مل�ضتلزمات  و�ل�ضحية  و�لبيطرية  �ل�ضيدالنية 

جملة خا�ضة بالوقود؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باالأور�ق و�الأدو�ت �ملكتبية؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات 

بيع جملة لالألعاب و�لدمى و�آالت و�أجهزة �الألعاب؛ خدمات بيع جتزئة عرب �الإنرتنت تتعلق باألعاب �الأطفال؛ خدمات بيع جتزئة 

عرب �الإنرتنت خا�ضة �ملو�ضيقى و�الأفالم �لقابلة للتنزيل �مل�ضجلة م�ضبًقا؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة ب�ضاعات 

�ملدخنني؛  و�ضلع  للتبيغ  جملة  بيع  خدمات  �أو  جتزئة  بيع  خدمات  و�قية(؛  ونظار�ت  عيون  )نظار�ت  ونظار�ت  يد  �ضعات  �حلائط، 

خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة مبو�د �لبناء؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة بالو�د �ملعدنية للبناء 

�أو �لت�ضييد؛ خدمات بيع جتزئة تتعلق باملجوهر�ت؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باملو�د �لكيميائية؛ خدمات بيع 

جتزئة تتعلق باملزلقات؛ خدمات بيع جملة تتعلق باملزلقات؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة بق�ضبان و�أ�ضالك حلام 
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�ملعادن؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باآالت �للحام �لكهربائية وقطع �لغيار و�مل�ضتلزمات �خلا�ضة بها؛ خدمات بيع 

جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باآالت و�أدو�ت ت�ضنيع �الأدو�ت �ملعدنية وقطع غيارها ولو�زمها؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات 

بيع جملة خا�ضة باآالت و�أجهزة �ملعاجلة �لكيميائية و�أجز�ئها ولو�زمها؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باالآالت 

و�الأجهزة لت�ضنيع �الأطعمة �أو �مل�ضروبات و�أجز�ئها ولو�زمها؛خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة لالأفر�ن �ل�ضناعية؛ خدمات 

بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باآالت و�أجهزة ت�ضنيع �الأو�ين �لزجاجية؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة 

�أ�ضباه مو�ضالت؛  لت�ضنيع  لالآالت  بيع جملة  �أو خدمات  بيع جتزئة  ولو�زمها؛ خدمات  و�أجز�ئها  �لبال�ضتيك  و�أجهزة معاجلة  باآالت 

�أو خدمات بيع  �ملطاطية؛ خدمات بيع جتزئة  �ل�ضلع  لت�ضنيع  �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باالآالت و�الأجهزة  خدمات بيع جتزئة 

�ل�ضلع  �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باالآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بت�ضنيع  باآالت معاجلة �خلزف؛ خدمات بيع جتزئة  جملة خا�ضة 

�أو  �أو �مل�ضروبات؛ خدمات بيع جتزئة  �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باآالت و�أجهزة ت�ضنيع �الأغذية  �ملطاطية؛ خدمات بيع جتزئة 

خدمات بيع جملة خا�ضة باأجز�ء وعنا�ضر �الآالت؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باالآالت و�الأدو�ت �لهو�ئية �أو 

�لهيدروليكية؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة بال�ضو�غط؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باأجهزة 

تكييف �لهو�ء؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باالأجهزة و�الأدو�ت �ملختربية؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع 

جملة خا�ضة باآالت و�أدو�ت �لقيا�س �أو �الختبار و�أجز�ئها ولو�زمها؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باآالت و�أجهزة 

�الإن�ضاء و�أجز�ئها ولو�زمها؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة الآالت و�أجهزة �لتحميل و�لتفريغ، و�أجز�ئها ولو�زمها؛ خدمات 

بيع  خدمات  �أو  جتزئة  بيع  خدمات  ولو�زمها؛  و�أجز�ئها  �لنفايات  من  �لتخل�س  بوحد�ت  خا�ضة  جملة  بيع  خدمات  �أو  جتزئة  بيع 

جملة خا�ضة باحلديد و�لفوالذ؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باملعادن �لال حديدية و�أ�ضابات منها؛ خدمات بيع 

جتزئ �أو خدمات بيع جملة خا�ضة بالعنا�ضر �الآلية )غري �ضاملة �ملركبات �لربية(؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة 

�لزيوت و�ل�ضحوم لالأغر��س �ل�ضناعية )غري �ضاملة �لوقود(؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة باخلردو�ت �ملعدنية 

)غري �ضاملة "�أقفال �الأمن، ومفاتيح �الأقفال؛ و�حللقات �ملعدنية �خلا�ضة باملفاتيح و�الأقفال"(؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع 

جملة لالأحبال �ل�ضلكية؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة لالأحبال؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة الأجهزة تنقية 

بيع جملة خا�ضة  �أو خدمات  بيع جتزئة  �ل�ضرف؛ خدمات  مياه  بيع جملة الأجهزة معاجلة  �أو خدمات  بيع جتزئة  �ملياه؛ خدمات 

باالآالت و�ملعد�ت �خلا�ضة باإنتاج �لكبالت و�الألياف �لب�ضرية، و�أجز�ئها ولو�زمها؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة 
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�لرت�ضيب يف �خلالء �خلا�ضة  باآالت  بيع جملة خا�ضة  �أو خدمات  بيع جتزئة  ولو�زمها؛ خدمات  و�أجز�ئها  �الإطار�ت  باآالت ت�ضنيع 

برت�ضيب �لبخار �لكيميائي �ملعزز بالبالزما )PECVD(، وتر�ضيب �لبخار �لفيزيائي )PVD(، وعمليات تر�ضيب �لبخار �لكيميائي 

)CVD(، و�أجز�ء ولو�زم ملا �ضبق؛ خدمات بيع �لتجزئة �أو خدمات بيع �جلملة �خلا�ضة باآالت و�أجهزة �لت�ضجري، و�أجز�ئها ولو�زمه؛ 

خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة للروبوتات �ل�ضناعية و�أجز�ئها ولو�زمها؛ خدمات بيع جتزئة �أو خدمات بيع جملة خا�ضة 

باملكاب�س )�آالت لالأغر��س �ل�ضناعية( و�أجز�ئها ولو�زمها.  .. و�مل�ضنفة بالفئه )35( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 

118129-2018 تاريخ �ال�ضبقية: 2018/9/18م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

) )ذى كارتون نيتوورك، �إنك.، �ضركة من ديالوير 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/15م(.  وبتاريخ:  برقم)87047(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: �لت�ضجيالت �ل�ضوتية و�ل�ضوتية �ملرئية؛ �ل�ضماعات �ملحمولة وم�ضغالت �الأقر��س �مل�ضغوطة و�مل�ضجالت 
�ل�ضخ�ضية  و�حلو��ضيب  �الأذنني  و�ضماعات  �لر�أ�س  و�ضماعات  �لطرفية  �الإلكرتونية  باالأجهزة  �لتو�ضيل  و�أجهزة  �ل�ضخ�ضية 
و�حلو��ضيب �ل�ضخ�ضية �لعاملة باللم�س ولباد�ت �لفاأره وفاأر�ت �حلو��ضيب ولوحات �ملفاتيح للحو��ضيب و�أجهزة �لذ�كرة لنقل 
�لبيانات �لت�ضل�ضلية �لعاملية و�أجهزة �إ�ضد�ر �ملو�ضيقى �لغنائية �مل�ضّجلة و�لهو�تف �لال�ضلكية و�أجهزة �لهاتف و�الآالت �حلا�ضبة 
و�إطار�ت  �لزينة  ومغنطي�ضات  �لفوتوغر�يف(  )للت�ضوير  و�الأفالم  �لفوتوغر�يف(  )للت�ضوير  وكامري�ت  و�حلو��ضيب  و�مل�ضاطر 
�ل�ضور �لرقمية؛ �خلوذ �لو�قية لالألعاب �لريا�ضية و�أنابيب �لتنف�س لل�ضباحة حتت �ملاء و�أقنعة �ل�ضباحة ونظار�ت �ل�ضباحة؛ 
�لفيديو  �ألعاب  تخزين  ولفافات  �حلا�ضوب  برجميات  للتحميل؛  �لقابلة  و�ل�ضور  �ملرئية  و�ل�ضوتية  و�ملرئية  �ل�ضوتية  �مللفات 
�لفيديو؛  �لعاب  �لذ�كرة الأجهزة  �لهاتف �ملحمول وبطاقات  للتحميل الأجهزة  �لقابلة  �لفيديو و�لربجميات  �ألعاب  وبرجميات 
مقاب�س �لتحكم اللعاب �حلا�ضوب؛ �ضو�حن بطاريات تعمل بالطاقة �ل�ضم�ضية للهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية؛ �ضو�حن 
بطاريات للهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية؛ �ضناديق و�قية للهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية؛ مقاب�س ثابتة وحممولة 

لالجهزة �اللكرتونية �ملحمولة وحتديد� �لهو�تف �ملحمولة و�الأجهزة �للوحية.. و�مل�ضنفة بالفئه )9(
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)�ل�ضتوم(

وقد مت قبول �لطلب برقم)87679( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 

ورقابة  �مل��رور،  حركة  يف  �لتحكم  و/�أو  �إد�رة،  �حلماية،  �الإ�ضار�ت،  �إر�ضال  للجر،  كهربائية  وعدد  �أجهزة  منتجات  على:  �لعالمة 

و�لتحكم يف معلومات خا�ضة بالركاب، �لطو�رئ )�الإنقاذ(، �لتعليم، �لقيادة و�لتحكم؛ �أجهزة حتكم ومر�قبة للمحركات و�الأجهزة 

�أو �لتحكم يف  �أجهزة وعدد علمية لتوزيع، حتويل، مر�كمة، تنظيم  �لكهربائية �الإلكرتونية وعتاد مكونات مادية للحا�ضب �الآيل؛ 

�لكهرباء، يتم تغطية كافة ما ُذكر لالأنظمة �لثابتة �أو على �لق�ضبان و/�أو �لتابلوية لقاطر�ت �ل�ضكك �حلديدية، ملركبات �ل�ضكك 

�أو  بعرباتها  �لقدرة  يف  �لتحكم  نظام  بتوزيع  تت�ضم  �لتي  �حلديدية  �ل�ضكك  لقطار�ت  �لفائقة،  �ل�ضرعة  وذ�ت  �ل�ضريعة  �حلديدية 

�أو تلك غري �ملزودة به، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �ملجمعة  �ملركز يف عربة و�حدة، لعربات �لقطار �ملزودة بنظام �لقيادة �الآلية 

لها  تتعر�س  �لتي  �مل�ضكالت  لت�ضخي�س  �أجهزة  �لقيادة؛  ذ�تية  ومركبات  �لكهربائية  �ملركبات  للحافالت،  للرت�م،  �ملجمعة،  غري  �أو 

يف  وحتكم،  ومر�قبة  قيا�س  �لبيانات،  عر�س  �ضوئية،  معد�ت  على  ت�ضتمل  و�ملتحركة،  �لثابتة  �حلديدية  و�ل�ضكك  �لطرق  مركبات 

و�أجهزة  �ل�ضناعي  �لقمر  با�ضتخد�م  موقع  بيانات  ملعاجلة  وكهربائية  �إلكرتونية  معد�ت  مر�قبة؛  وكامري�ت  حمددة  ليزر  �أجهزة 

�لتحتية  و�لبنية  �ملعد�ت  حالة  وت�ضخي�س  لتحليل  نظام  و�لطرق؛  �حلديدية  لل�ضكك  �ملرور  حركة  ملر�قبة  وكهربائية  �إلكرتونية 
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كهرو  �أجهزة  و�لطرق؛  �حلديدية  بال�ضكك  �خلا�ضة  �لنقل  خطوط  الإد�رة  للتحكم  معد�ت  و�لطرق؛  �حلديدية  بال�ضكك  �خلا�ضة 

ديناميكية للتحكم عن بعد بتحويالت ق�ضبان �ل�ضكك �حلديدية؛ عدد و�أجهزة �إنذ�ر؛ �أجهزة �إنذ�ر �ضمعية؛ �أجهزة �إر�ضال �الأو�مر، 

الأنظمة �لتنبيه؛ �أجهزة �إطفاء �حلرق؛ �أجهزة حتكم وت�ضخي�س ت�ضتمل على معد�ت �ضوئية، وعر�س �لبيانات، و�لقيا�س و�ملر�قبة 

�ل�ضكك  لقاطر�ت  كهربائية  مو�ضالت  �لبيانات؛  �إر�ضال  ومعد�ت  �أجهزة  مر�قبة؛  وكامري�ت  حمددة  ليزر  �أجهزة  وبخا�ضة  و�لتحكم 

�حلديدية، ملركبات �ل�ضكك �حلديدية �ل�ضريعة وفائقة �ل�ضرعة، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �لتي تت�ضم بتوزيع نظام �لتحكم يف 

�لقدرة بعرباتها �أو �ملركز يف عربة و�حدة، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية ذ�تية �لدفع �أو غري ذ�تية �لدفع، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية 

كابالت  �لفرعية؛  و�ملحطات  للمحطات  �لقيادة،  ذ�تية  ومركبات  �لكهربائية  �ملركبات  للحافالت،  للرت�م،  �ملجمعة،  غري  �أو  �ملجمعة 

كهربائية؛ جممعات كهربائية؛ �أنظمة كهربائية و�إلكرتونية للتحكم عن بعد لعمليات ت�ضغيل خطوط �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ 

�أجهزة  و�لطرق؛  �حلديدية  �ل�ضكك  خطوط  ت�ضغيل  لعمليات  �الآيل(  باحلا�ضب  )جمهَّزة  حتكم  لوحات  )كهربائية(؛  حتكم  لوحات 

حتويل كهربائية؛ بطاريات كهربائية؛ �ضو�حن كهربائية؛ مر�كمات وبطاريات؛ مو�ضالت كهربائية من كافة �الأنو�ع؛ مو��ضري لالأ�ضالك 

�لكهربائية؛ �أجهزة حتكم يف �ل�ضرعة ملركبات �ل�ضكك �حلديدية وللرت�م، وللحافالت، �ملركبات �لكهربائية ومركبات ذ�تية �لقيادة؛ 

�ضوئية،  م�ضيئة،  غري  �أو  م�ضيئة  �إ�ضار�ت  �ضرعة؛  موؤ�ضر�ت  و�إلكرتونية؛  كهربائية  مرحالت  ومغناطي�ضية؛  �ضوئية  بيانات  حو�مل 

�أو ميكانيكية؛ وحد�ت طرفية  ميكانيكية، غري ميكانيكية ملركبات �ل�ضكك �حلديدية، خلطوط �لرت�م و�حلافالت؛ عالمات م�ضيئة 

مرور  بحركة  خا�ضة  �أمان  �أجهزة  �إلكرتونية؛  �إ�ضار�ت  �إر�ضال  �أجهزة  باالإ�ضار�ت؛  بعد  عن  للتحكم  ديناميكي  كهرو  جهاز  لالإ�ضاءة؛ 

�أجهزة  حموالت؛  كهربائية؛  �ضمعية  �إنذ�ر  �أجهزة  �لوقت؛  لت�ضجيل  �أجهزة  �إلكرتونية؛  ن�ضر�ت  لوحات  و�لطرق؛  �حلديدية  �ل�ضكك 

و�لطرق  �حلديدية  �ل�ضكك  ملركبات  ال�ضلكية  مالحة  �أجهزة  تابلوية(؛  )حو��ضيب  و�لطرق  �حلديدية  �ل�ضكك  ملركبات  مالحة 

�أجهزة توجيه  �أجهزة قيا�س وت�ضجيل �مل�ضافات ملركبات �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛  �أجهزة معاجلة بيانات؛  )حو��ضيب تابلوية(؛ 

�آلية للمركبات؛ منظمات فولتية ملركبات �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ بر�مج برجميات )بر�مج م�ضجلة(؛ بر�مج مدجمة يف �أجهزة 

حتكم ومر�قبة �الإ�ضار�ت ملركبات �ل�ضكك �حلديدية، خلطوط �لرت�م و�حلافالت، ومركبات كهربائية ومركبات ذ�تية �لقيادة؛ بر�مج 

حا�ضب �آيل، �أي بر�مج توجيه، بحث عن �لطرق ور�ضم �خلر�ئط حلركة �ملرور لل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ طرفيات جو�لة لالت�ضاالت 

�ل�ضلكية و�لال�ضلكية حلركة �ملرور لل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ بر�مج برجميات ومعد�ت حا�ضب �آيل لتحليل ومعاجلة �لبيانات �لتي 

لل�ضكك �حلديدية و�لطرق على نحو م�ضتمر و�ل�ضيانة  �إد�رة �ضوؤون حركة �ملرور  ن من  يجمعها نظام �لتحليل و�لت�ضخي�س، مما ميكِّ
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و�لتعديل على نحو مت�ضل �أو ب�ضكل تنبوؤي حلركة �ملرور لل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ بر�مج برجميات ومعد�ت �حلا�ضب �الآيل لنمذجة 

وحماكاة معد�ت �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق وحت�ضينها؛ من�ضة برنامج برجميات لنمذجة وحماكاة رقمية، من�ضة برنامج برجميات 

لربوتوكوالت �ملحاكاة؛ جهاز مالحة با�ضتخد�م �لقمر �ل�ضناعي؛ معد�ت معاجلة �لبيانات وحو��ضيب �آلية الأنظمة مثبتة، على ق�ضبان 

و/�أو تابلوية، لقاطر�ت �ل�ضكك �حلديدية، ملركبات �ل�ضكك �حلديدية �ل�ضريعة وفائقة �ل�ضرعة، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �لتي 

دة مبركبات ذ�تية �لدفع  تت�ضم بتوزيع نظام �لتحكم يف �لقدرة بعرباتها �أو �ملركز يف عربة و�حدة، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �ملزوَّ

�أو غري ذ�تية �لدفع، لقطار�ت �ل�ضكك �حلديدية �ملجمعة �أو غري �ملجمعة، للحافالت، �ملركبات �لكهربائية ومركبات ذ�تية �لقيادة؛ 

�ملركبات  �ل�ضكك �حلديدية، �حلافالت،  نة يف مركبات  �مل�ضمَّ �أو غري  نة  �مل�ضمَّ �ل�ضور  �أو  �ل�ضوت  ن�ضخ  و�إر�ضال،  لنقل، ت�ضجيل،  �أجهزة 

�لكهربائية، ومركبات ذ�تية �لقيادة؛ �أجهزة لالت�ضاالت �ل�ضلكية و�لال�ضلكية، معد�ت �إدخال، تخزين، معاجلة بيانات ومعلومات �أو 

بيانات؛ �أجهزة الإدخال و�إح�ضاء وجتميع وتخزين وحتويل ومعاجلة و�إدخال و�إر�ضال �لبيانات و�ملعلومات و�الإ�ضار�ت؛ �أجهزة �إر�ضال 

و�أجهزة ��ضتقبال لالإذ�عة �لال�ضلكية، �لبث بالتليفزيون و�الإر�ضال عن بعد؛ �أجهزة �إر�ضال و/�أو �أجهزة ��ضتقبال للبيانات �لرقمية؛ 

�أجهزة �إر�ضال و/�أو �أجهزة ��ضتقبال لبيانات �لقمر �ل�ضناعي؛ هو�ئيات وكابالت كهربائية الإر�ضال �لبيانات؛ طرفيات للحا�ضب �الآيل، 

ووحد�ت �إر�ضال ومعاجلة �لبيانات وللتليفون وبخا�ضة للو�ضول �إىل �ضبكات �الت�ضاالت �لعاملية مع �إمكانية �لو�ضول غري حمدود �أو 

�ملقيد �أو �خلا�س )�خلا�ضة باالإنرتنت( و�إمكانية �لو�ضول غري �ملحدود �أو �ملقيد �أو �خلا�س )�خلا�ضة باالإنرت�نت(؛ �أجهزة ��ضتقبال 

معلومات حتديد مو�قع با�ضتخد�م �لقمر �ل�ضناعي GPS؛ خو�دم �لفيديو، بر�مج لبث م�ضتمر لل�ضور و�الأ�ضو�ت و�الأفالم و�لفيديو، 

�ملحطات؛  يف  �لركاب  معلومات  و�أجهزة  و�لال�ضلكية  �ل�ضلكية  لالت�ضاالت  �أجهزة  VOD؛  �لطلب  عند  متاحة  وبيانات  معلومات  �أي 

�أنظمة متعددة �لو�ضائط مدجمة باأنظمة �إد�رة �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق الإعالم وتاأمني وترفيه �لركاب �أثناء رحالتهم؛ �أنظمة 

�لتخل�س من ر�ئحة �ل�ضجائر، �أجهزة ر�ضد حدوث �حلر�ئق، و�أجهزة �ت�ضاالت ال�ضلكية يف �الأنفاق و�ملحطات لال�ضتخد�م يف حاالت 

�ضة حلماية �أنظمة �ل�ضكك �حلديدية من �الخرت�ق؛ مالم�ضات، مفاتيح عازلة، قاطعات  �لطو�رئ؛ معد�ت رقمية و�إلكرتونية خم�ضَّ

�لد�ئرة �لكهربائية �ضريعة DC، قاطعات �لد�ئرة �لكهربائية �أحادية �لطور مبفاتيح خو�ئية، مفاتيح خو�ئية ثالثية �الأطو�ر، 

�لكهربائية  للمركبات  ملحقة  خارجية  حموالت  �لطاقة؛  قيا�س  و�أنظمة  �لوظائف  متعددة  ت�ضقيف  ومعد�ت  كهربائية،  مفاتيح 

و�حلافالت، و�الأنفاق، و�لقطار�ت �ملحلية، وقطار�ت فائقة �ل�ضرعة، وعربات �لقطار�ت؛ حموالت �جلر ملركبات �ملو��ضالت �لعامة، 

�ملحطات  مر�قبة  وبر�مج  بالطاقة  للتزويد  فرعية  حمطات  �لقطار؛  وعربات  �ل�ضرعة  فائقة  وقطار�ت  �ملحلي،  �لتنقل  وقطار�ت 
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�لفرعية؛ حمطة حمول كهربائي؛ مقومات، ومقومات عك�ضية وحموالت، ومر�ضحات كهربائية؛ �أجهزة حماية من �لفولطيات �لز�ئدة 

�أو �لت�ضوي�س �لكهربائي؛ �أجهزة ال�ضتخر�ج �لطاقة �لكهربائية �لناجتة بالتوليد من �ضبكة؛ �أجهزة تر�ضيح كهربائية ن�ضطة للمحطات 

�لفرعية؛ بر�مج ذ�ت �ضلة بالتحكم وتنظيم وحماية رقمية ملحطة جر فرعية؛ معد�ت مو�ضوعة �أ�ضفل خطوط �ل�ضكك �حلديدية 

�أو بالطرق �لربية للتزويد بالطاقة ملركبات نقل �لركاب و/�أو �ل�ضحن، ويتم �الإمد�د بتلك �لطاقة من خالل مكونات طاقة كهربائية 

وحموالت �لطاقة �لكهربائية؛ كتيفات �أقطاب حاملة للخطوط �لكهربائية؛ طرفيات �آلية البتياع �لتذ�كر؛ كافة �ملنتجات �ملذكورة 

متعلقة بقطاعات �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق و�لركاب و/�أو �ل�ضحن. .. و�مل�ضنفة بالفئه )9(

)�ل�ضتوم( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/25م(.  وبتاريخ:  برقم)87698(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وت�ضييد  ببناء  متعلقة  معلومات  �الإن�ضاء�ت؛  وتركيب  و�ضيانة  وجتديد،  و�إ�ضالح  و�ضيانة  و�إد�رة  �إن�ضاء  على:  �لعالمة  وتو�ضع 
و�إ�ضالح �لبنية �لتحتية لل�ضكك �حلديدية، و�ملرتو و�لرت�م و�حلافالت و�ملركبات �لكهربائية ومركبات ذ�تية �لقيادة؛ �الإ�ضر�ف 
)�إد�رة( �أعمال �الإن�ضاء؛ �إن�ضاء �لبنية �لتحتية �ملتعلقة بال�ضكك �حلديدية؛ �إنتاج �لطالء�ت و�لق�ضبان؛ توفري معلومات متعلقة 
بعمليات �الإ�ضالح؛ تركيب و�إ�ضالح �الأجهزة �لتي ت�ضجل كافة �حلو�دث و�الأحد�ث �ملوؤثرة على حركة مرور �ل�ضكك �حلديدية 
و�لطرق؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح معد�ت حتكم الإد�رة �ل�ضكك �حلديدية وخطوط �ملو��ضالت �لعامة؛ �ضخ وت�ضريف �ملاء؛ �إن�ضاء 
ق�ضبان �ل�ضكك �حلديدية وهياكل من خر�ضانة �أو من �أي مو�د �أخرى بها �ألو�ح تدعيم و/�أو نقاط تثبيت من مو�د خر�ضانية �أو 
مادة بال�ضتيكية؛ كافة �خلدمات �ملتعلقة بالقاطر�ت )�خلا�ضة عامة بال�ضكك �حلديدية و�لنقل �لربي و/�أو مركبات �ل�ضحن، 
مبا يف ذلك عربات �لقطار وعربات �ل�ضكك �حلديدية، مركبات �ضكك حديدية �ضريعة وفائقة �ل�ضرعة، عربات �ضكك حديدية 
ز بعربة و�حدة، مركبات �ضكك حديدية ذ�تية  �أو مركَّ �لعربات  �لقدرة على  �لتحكم يف  دة مبحركات تت�ضم بتوزيع نظام  مزوجَّ
�لدفع �أو غري ذ�تية �لدفع، قطار�ت �ضكك حديدية، مرتو، تر�م، حافالت، مركبات كهربائية ومركبات قيادة ذ�تية( و�لبنية 

�لتحتية لل�ضكك �حلديدية، و�الوتوبي�س و�ملركبة �لكهربائية ومركبة �لقيادة �لذ�تية.. و�مل�ضنفة بالفئه )37(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/4م(.  وبتاريخ:  برقم)87804(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

�الإن�ضاء�ت  �ملباين؛  هدم  �ملباين؛  و�إ�ضالح  �ضيانة  �الأخرى؛  و�ملن�ضاآت  �ملباين  و�إ�ضالح  �إن�ضاء  �الإن�ضاء�ت؛  على:  �لعالمة  وتو�ضع 

وخدمات �ل�ضيانة ذ�ت �ل�ضلة بالهند�ضة �ملدنية؛ �إز�لة من�ضاآت �لهند�ضة �ملدنية؛ �أعمال �إن�ضاء �لهياكل �لفوالذية؛ �إن�ضاء وجتديد 

�جل�ضور؛ بناء حو�جز �أمو�ج �الأر�ضفة �لبحرية؛ تركيب �ل�ضياجات؛ �إن�ضاء �لطرق، و�أنظمة �ل�ضرف و�إمد�د �ملياه؛ �إن�ضاء �لطرق؛ 

�لدهان؛ �ل�ضباكة؛ خدمات �لرتكيبات �لكهربائية؛ خدمات �لرتكيب؛ تركيب �الآالت؛ تركيب و�ضيانة �أجهزة �لتحكم يف �ملرور؛ 

تركيب �الآالت و�أدو�ت �الآالت �خلا�ضة مبعاجلة وت�ضنيع �ملعادن؛ تركيب �الأفر�ن �ل�ضناعية؛ تركيب معد�ت �ل�ضباكة؛ تريب 

منتجات �ل�ضباقة؛ تركيب �أجهزة لالإنارة و�لت�ضخني وتوليد �لبخار، و�لطهي، و�لتربيد، و�لتجفيف، و�لتهوية، و�أغر��س �إمد�د 

�ملياه و�الأغر��س �ل�ضحية؛ تركيب �ملو�د �لعازلة؛ تركيب �أجهزة �إنتاج �لزيوت؛ تركيب �أنظمة �لتحكم �لبيئية؛ تركيب �أنظمة 

�آالت �ل�ضحن و�لتفريغ؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح  �حلماية �لبيئية؛ تركيب �الأجهزة �ملوفرة للطاقة؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح 

�الآالت و�ملعد�ت �ملكتبية؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �أنظمة �ملر�جل؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �مل�ضخات وحمطات �ل�ضخ؛ تركيب 

و�ضيانة و�إ�ضالح �أجهزة �لتربيد؛ تريب و�إ�ضالح معد�ت �لتجميد؛ تركيب و�ضيانة �إ�ضالح �أجهزة تنقية �لهو�ء؛ تركيب و�إ�ضالح 

�أجهزة تكييف �لهو�ء؛ تركيب و�إ�ضالح و�ضيانة �أجهزة �حلا�ضوب و�أجهزة �حلا�ضوب �لطرفية؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �أجهزة 

تنظيم �الإلكرتونية؛ تركيب و�ضيانة �إ�ضالح �أجهزة وو�ضائل �الت�ضاالت؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �ملعد�ت و�الأجهزة لال�ضتخد�م 

يف ت�ضييد �لطرق؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �أجهزة �لتحكم عن بعد؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �الأجهزة و�الأدو�ت لتو�ضيل وتبديل 
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�الإنارة  �أجهزة  و�إ�ضالح  �لكهربائية؛ تريب و�ضيانة  و�إ�ضالح �الأجهزة  �لكهرباء؛ تركيب  وحتويل وتر�كم وتنظيم و�لتحكم يف 

�لكهربائية؛ تركيب و�إن�ضاء و�ضيانة و�إ�ضالح �أجهزة ومعد�ت وتركيبات توليد �لقدرة و�لطاقة؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �الأجهزة 

�أ�ضطو�نات  و�إ�ضالح  و�ضيانة  تركيب  و�الختبار؛  �لقيا�س  وو�ضائل  �أجهزة  و�إ�ضالح  و�ضيانة  تركيب  �لكهرباء؛  بتوزيع  �خلا�ضة 

�آالت  و�إ�ضالح  �لدلفنة؛ تركيب و�ضيانة  و�إ�ضالح ماكينات  �لتجفيف؛ تركيب و�ضيانة  �أجهزة  و�إ�ضالح  �الآالت؛ تركيب و�ضيانة 

�لقولبة؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �آالت �لتعبئة؛ تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �الآالت �خلا�ضة مبعاجلة �لبال�ضتيك؛ تركيب و�ضيانة 

و�إ�ضالح �مل�ضانع؛ خدمات ��ضت�ضارية ومعلوماتية تتعلق باالإن�ضاء�ت؛ توفري معلومات تتعلق برتكيب �الأجهزة �لكهربائية؛ توفري 

معلومات تتعلق برتكيب �الآالت؛ �أعمال �إن�ضاء �مل�ضانع؛ خدمات ��ضت�ضارية تتعلق ب�ضيانة و�إ�ضالح وجتديد �ملباين وغري ذلك من 

�ملن�ضاآت؛ خدمات ��ضت�ضارية تتعلق باإن�ضاء �ملباين و�ملن�ضاآت �الأخرى؛ خدمات ��ضت�ضارية تتعلق برتكيبات �ل�ضباكة؛ �الإ�ضر�ف على 

�الإن�ضاء؛ ت�ضغيل و�ضيانة معد�ت �ملباين؛ بناء �ل�ضفن؛ تزويد �ملركبات بالوقود وغ�ضلها وتنظيفها و�ضيانتها و�إ�ضالحها؛ خدمات 

بالورني�س  �ملركبات  وطالء  وتنظيف  بناء،  و�إعادة  وتفكيك  و�ضيانة  �إ�ضالح  �ملركبات؛  باإ�ضالح  تتعلق  و��ضت�ضارية  معلوماتية 

و�أجز�ء منها؛ �إ�ضالح و�ضيانة �ملركبات و�الأجهزة �خلا�ضة بالنقل �جلوي؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �لطائر�ت؛ 

�إ�ضالح �الإطار�ت �ملطاطية؛ �ضيانة و�إ�ضالح �ملركبات �لربية؛ �إعادة �الإن�ضاء ح�ضب �لطلب ملركبات برية موجودة و�أجز�ء بنيوية 

خا�ضة بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة و�ضائط �لنقل �ملتحركة لل�ضكك �حلديدية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة مركبات ذ�ت حمرك ثنائية �لعجالت؛ 

�إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أدو�ت �ضوئية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأدو�ت �ل�ضوئية؛ توفري معلومات تتعلق 

�أو �ضيانة  �إ�ضالح  �أجهزة �الإنذ�ر؛  �إ�ضالح  �لناقلة؛  �ل�ضيور  �أو �ضيانة  �إ�ضالح  �ل�ضحن و�لتفريغ؛  �آالت و�أجهزة  �أو �ضيانة  باإ�ضالح 

�الآالت و�الأجهزة �ملكتبية؛ ؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �ملكتبية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو 

�ضيانة �ملر�جل؛ �ضيانة و�إ�ضالح �ملو�قد؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �مل�ضخات؛ �إ�ضالح و�ضيانة �ل�ضو�غط؛ �إ�ضالح 

�إعادة  �أجهزة  �لبخار، م�ضعاعات خا�ضة باملحركات؛  �لتكثيف؛ مكثفات  �أجهزة  �مل�ضغوط؛ تركيب و�إ�ضالح و�ضيانة  �لهو�ء  �آالت 

ت�ضخني �لهو�ء؛ �أنابيب مر�جل؛ �إ�ضالح �أجهزة تر�ضيح �لهو�ء؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �لتجميد؛ 

�ضيانة و�إ�ضالح تركيبات �لت�ضخني؛ خدمات ��ضت�ضارية الإ�ضالح �أدو�ت �ل�ضباكة؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �الإلكرتونية؛ 

توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �الإلكرتونية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة 

�الت�ضاالت؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �الإن�ضاء�ت؛ �إ�ضالح و�ضيانة �ضقاالت �لبناء، ومن�ضات �لبناء و�لعمل؛ توفري معلومات 
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تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �الإن�ضاء؛ �إ�ضالح �آالت �الإن�ضاء و�لزر�عة؛ �إ�ضالح �أجهزة �لر�ديو و�لتلفزيون؛ �إ�ضالح �أو 

�ضيانة �آالت و�أجهزة �ضغط �لنفايات؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �ضحق �لنفايات؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة 

تتعلق  معلومات  توفري  �لنفايات؛  �ضحق  و�أجهزة  �آالت  �ضيانة  �أو  باإ�ضالح  تتعلق  معلومات  توفري  �لنفايات؛  �ضغط  و�أجهزة  �آالت 

باإ�ضالح �أو �ضيانة �أجهزة �الإنارة �لكهربائية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ملحركات �لكهربائية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة 

�ملحركات �لكهربائية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة توزيع �لقدرة �أو �لتحكم فيها؛ توفري معلومات تتعلق 

باإ�ضالح �أو �ضيانة مولد�ت �لقدرة؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �أجهزة و�أدو�ت خمتربية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الأجهزة 

و�الأدو�ت �ملختربية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أدو�ت �لقيا�س و�الختبار؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت �لقيا�س 

و�الختبار؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة طبية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �لطبية؛ �إ�ضالح �أو 

�أو �ضيانة �آالت و�أجهزة معاجلة كيميائية؛  �إ�ضالح  �أو جتليد �لكتب؛  �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �لطباعة  �إ�ضالح  �ضيانة �الأ�ضلحة 

توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �ملعاجلة �لكيميائية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �الأو�ين �لزجاجية؛ 

توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بت�ضنيع �الأو�ين �لزجاجية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أدو�ت 

�ل�ضيد؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أدو�ت ت�ضنيع �مل�ضغوالت �ملعدنية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أدو�ت ت�ضنيع 

�مل�ضغوالت �ملعدنية؛ �إ�ضالح �آالت ومعد�ت �للحام؛ �إ�ضالح �لرتكيبات لال�ضتخد�م يف �إنتاج �ملعادن ومعاجلة �ملعادن و�ضغل �ملعادن؛ 

�إ�ضالح �ملحطات �لتعدينية وماكينات �لدلفنة؛ �إ�ضالح و�ضيانة �آالت و�أدو�ت ت�ضنيع �الأحذية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو 

�أو  باإ�ضالح  تتعلق  معلومات  توفري  �ل�ضناعية؛  �الأفر�ن  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �الأحذية؛  بت�ضنيع  �خلا�ضة  و�الأدو�ت  �الآالت  �ضيانة 

�ملطاطية؛  �ل�ضلع  و�أجهزة ت�ضنيع  �آالت  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �لتعدين؛  و�أجهزة  �آالت  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �ل�ضناعية؛  �الأفر�ن  �ضيانة 

و�أنظمة  �آالت  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �ملطاطية؛  �ل�ضلع  بت�ضنيع  �خلا�ضة  و�الأجهزة  �الآالت  �ضيانة  �أو  باإ�ضالح  تتعلق  معلومات  توفري 

ت�ضنيع �لد�ر�ت �ملدجمة؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أنظمة ت�ضنيع �أ�ضباه �ملو�ضالت؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت 

�أو �مل�ضروبات؛ توفري معلومات  �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بت�ضنيع �الأطعمة  �إ�ضالح  �أ�ضباه �ملو�ضالت؛  و�أنظمة ت�ضنيع 

تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بت�ضنيع �الأطعمة �أو �مل�ضروبات؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة 

بن�ضر �الأخ�ضاب؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة �خلا�ضة بت�ضكيل �الأخ�ضاب؛ �إ�ضالح و�ضيانة �آالت و�أجهزة �لن�ضيج؛ �إ�ضالح �أو 

�ضيانة �آالت ت�ضنيع �لتبغ؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �لطالء؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�لو�ضائل �لزر�عية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة 
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�آالت �حللب؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة حا�ضنات �لبي�س؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أدو�ت تربية دود �لقز؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �الآالت و�الأجهزة 

�خلا�ضة بت�ضنيع �لورق؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة معاجلة �لبال�ضتيك؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة 

معاجلة �لبال�ضتيك؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة �لتعبة و�لتغليف؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت �خلياطة؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ضهاريج 

�أو  �إ�ضالح  �جلازولني؛  حمطات  معد�ت  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �لتخزين؛  �ضهاريج  �ضيانة  �أو  باإ�ضالح  تتعلق  معلومات  توفري  �لتخزين؛ 

بها؛  تتعلق  معلومات  وتوفري  �ل�ضناعية  لالأغر��س  �لطهي  �أجهزة  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �مليكانيكية؛  �لعربات  �إيقاف  �أنظمة  �ضيانة 

�إ�ضالح �أو �ضيانة ماكينات �لغ�ضل وتوفري معلومات تتعلق بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة تركيبات غ�ضل �ملركبات وتوفري معلومات تتعلق بها؛ 

�إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت �لبيع وتوفري معلومات تتعلق بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت تنظيف �الأر�ضيات �ملد�رة بالقدرة وتوفري معلومات 

تتعلق بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة ترفيه وتوفري معلومات تتعلق بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �آالت و�أجهزة لال�ضتخد�م يف دور 

�لتجميل �أو حمال ت�ضفيف �ل�ضعر؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة معد�ت مكافحة تلوث �ملياه؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة معد�ت 

مكافحة تلوث �ملياه؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �أجهزة تنقية �ملياه؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو �ضيانة �أجهزة تنقية �ملياه؛ �إ�ضالح �أو 

�ضيانة �آالت و�أجهزة غاط�ضة وتوفري معلومات تتعلق بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ملحطات �لكيميائية؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �أو 

�ضيانة �ملحطات �لكيميائية؛ �إ�ضالح و�ضيانة مر�فق توليد �لطاقة؛ �إ�ضالح و�ضيانة �ملحطات �لنووية وتوفري معلومات تتعلق بها؛ 

�إ�ضالح و�ضيانة �لطابعات ثالثية �الأبعاد؛ �إ�ضالح خطوط �لقدرة؛ �إ�ضالح �الأثاث و�ضيانته؛ توفري معلومات تتعلق باإ�ضالح �الأثاث؛ 

�الإ�ضالح  �أو  �ل�ضيانة  بها؛  �آالت مو�ضيقية وتوفري معلومات تتعلق  �أو �ضيانة  �إ�ضالح  بها؛  �ملظالت وتوفري معلومات تتعلق  �إ�ضالح 

�الآمن وتوفري معلومات تتعلق به؛ �إ�ضالح �الأحذية وتفري معلومات تتعلق بذلك؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ضاعات �حلائط و�ضاعات �ليد 

وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �الأدو�ت �ليدوية؛ �إعد�د و�إ�ضالح �الأقفال وتوفري معلومات تتعلق بذلك؛ �إعادة �لق�ضدرة؛ 

�إ�ضالح �أو �ضيانة �ضخانات �ملياه �لغازية وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة الفتات وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ 

�إ�ضالح �حلقائب وحافظات �لنقود وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أدو�ت �لزينة �ل�ضخ�ضية وتوفري معلومات تتعلق مبا 

�ضبق؛ �إ�ضالح �ملعد�ت �لريا�ضية وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �آالت و�أجهزة �الألعاب وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ 

�إ�ضالح و�ضيانة �لنظار�ت  �أو �ضيانة معد�ت �ضيد �ل�ضمك وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛  �إ�ضالح  �إ�ضالح �أحو��س �ال�ضتحمام؛ 

�إ�ضالح  �ضبق؛  مبا  تتعلق  معلومات  وتوفري  �ملالب�س  تنظيف  �جللود؛  و�إ�ضالح  وتنظيف  تقومي  �ضبق؛  مبا  تتعلق  معلومات  وتوفري 

�ملالب�س وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �حل�ضر وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �لكتب وتقوميها؛ تقومي �الأعمال 
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�لفنية؛ كن�س �ملد�خن وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ تنظيف �ملر�فق �لد�خلية و�خلارجية للمباين؛ توفري معلومات تتعلق 

بتنظيف �ملباين؛ خدمات تنظيف �مل�ضارف؛ تنظيف �أحو��س �ال�ضتحمام ومر�جل �ال�ضتحمام وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ 

تنظيف �ل�ضو�رع وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ تنظيف �ضهاريج �لتخزين وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ خدمات تنظيف 

حمامات �ل�ضباحة؛ �لتطهري من �جلر�ثيم؛ �إبادة �حل�ضر�ت، غري �ضاملة �لزر�عة و�لزر�عة �ملائية و�لب�ضتنة و�لت�ضجري؛ تعقيم 

معد�ت  بتاأجري  تتعلق  معلومات  توفري  �الإن�ضاء(؛  )معد�ت  �لر�فعات  تاأجري  �الإن�ضاء�ت؛  و�أجهزة  �آالت  تاأجري  �لطبية؛  �الأدو�ت 

كهربائية  غ�ضل  �آالت  تاأجري  �ضبق؛  مبا  تتعلق  معلومات  وتوفري  �ل�ضيار�ت  غ�ضل  �أجهزة  تاأجري  �لتنظيف؛  �آالت  تاأجري  �الإن�ضاء؛ 

وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ خدمات �إز�لة �جلليد؛ تاأجري �آالت غ�ضل �الأطباق؛ تاأجري �آالت و�أجهزة �لتعدين؛ تاأجري م�ضخات 

�لت�ضريف؛ �ال�ضت�ضار�ت �ملتعلقة باالأعمال �لهند�ضية �ملدنية؛ تركيب �الآالت و�إ�ضالحها و�ضيانتها؛ معلومات �الإ�ضالحات؛ �ضيانة 

و�إ�ضالح �أنظمة �الأ�ضلحة؛ �ضيانة و�إ�ضالح حاويات �لنقل؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ملحطات �ل�ضناعية و�ال�ضت�ضار�ت ذ�ت �ل�ضلة؛ �إ�ضالح 

�أو �ضيانة حمطات �لنفط وتوفري معلومات تتعلق بها؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ملحطات �لبرتوكيميائية وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ 

�إ�ضالح �أو �ضيانة حمطات تنقية �ملياه ومعاجلة مياه �ل�ضرف وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة مر�فق �إمد�د �ملياه 

و�ل�ضرف �ل�ضحي وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة م�ضانع �الآالت وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أو 

وتوفري  �ل�ضحي  و�ل�ضرف  بالبيئة  �ملتعلقة  �ملن�ضاآت  و�ضيانة  �إ�ضالح  �ضبق؛  مبا  تتعلق  معلومات  وتوفري  �الأنابيب  خطوط  �ضيانة 

معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة مر�فق �لتخزين و�لنقل وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة م�ضانع �إنتاج 

�إ�ضالح  �أو �ضيانة حمطات نووية وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛  �إ�ضالح  �لن�ضيج وتوفري معلومات تتعلق مبا �ضبق؛  �أو  �الألياف 

�أو  �إ�ضالح  �الإطار�ت؛  ت�ضنيع  �آالت  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �لكهربائية؛  و�لكبالت  �الأ�ضالك  و�ضيانة  �إ�ضالح  �الآالت؛  عنا�ضر  و�ضيانة 

بالبالزما  �ملعزز  �لكيميائي  �لبخار  برت�ضيب  �خلا�ضة  �خل��الء  يف  �لرت�ضيب  �آالت  �ضيانة  �أو  �إ�ضالح  �لت�ضجري؛  �آالت  �ضيانة 

�آالت  �أو �ضيانة  �إ�ضالح  �لكيميائي )CVD(؛  �لبخار  �لفيزيائي )PVD(، وعمليات تر�ضيب  �لبخار  )PECVD(، وتر�ضيب 

ومعد�ت �إنتاج �لكبالت و�الألياف �ل�ضوئية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �لروبوتات �ل�ضناعية؛ �إ�ضالح �أو �ضيانة �ملكاب�س )�آالت لالأغر��س 

�ل�ضناعية(؛ تاأجري �الأدو�ت �ليدوية.  .. و�مل�ضنفة بالفئه )37( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 2018-123536 

تاريخ �ال�ضبقية: 2018/1/1م بلد �ال�ضبقية : �ليابان
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/26م(.  وبتاريخ:  برقم)87717(  �لطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع �لعالمة على: منتجات ماكينات ومعد�ت ت�ضنيع �الأدو�ت �ملعدنية، وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات ت�ضفيح لال�ضتخد�م 

�ل�ضناعي؛ �ضفر�ت )�أجز�ء من ماكينات(؛ ماكينات قولبة وقطع غيارها وملحقاتها؛ منا�ضد للماكينات؛ ماكينات حلام كهربائي 

وقطع غيارها وملحقاتها؛ �أجهزة حلام قو�ضي كهربائي؛ �أقطاب كهربائية ملاكينات �للحام؛ ماكينات حلام غازي؛ م�ضاعل �للحام؛ 

ماكينات  ماكينات؛  من  كاأجز�ء  قطع  �أجهزة  قطع؛  ماكينات  )كهربائية(؛  لل�ضقل  و�أجهزة  ماكينات  �ملاكينات؛  لت�ضنيع  �أجهزة 

من  )�أج��ز�ء  �لطحن  معد�ت  �ملاكينات؛  معد�ت  مع  لال�ضتخد�م  �مل�ضمنت  �لكربيد  من  �أ�ضلة  �ملعدنية؛  �الأدو�ت  لت�ضنيع  �لق�س 

�حلفر  لقمات  �ملاكينات؛  معد�ت  مع  لال�ضتخد�م  ��ضطمبات  �ملعدنية؛  �الأدو�ت  ت�ضنيع  ملاكينات  �لقطع  عدة  لقمات  ماكينات(؛ 

)�أجز�ء من ماكينات(؛ �أن�ضال منا�ضري �آلية؛ مدلفنات وقطع غيارها وملحقاتها؛ �أ�ضطو�نات �ملدلفنات؛ مكاب�س )ماكينات الأغر��س 

�ضناعية( وقطع غيارها وملحقاتها؛ مكاب�س متو�زنة �لت�ضاغط وقطع غيارها وملحقاتها؛ مكاب�س ميكانيكية لت�ضنيع �الأدو�ت 

�ملعدنية؛ مكاب�س هيدروليكية لت�ضنيع �الأدو�ت �ملعدنية؛ ماكينات �ل�ضب؛ ماكينات �ل�ضب �ملتو��ضل؛ قو�لب )�أجز�ء من ماكينات(؛ 

�لت�ضكيل �حلر�ري بالطرق؛ ماكينات �ل�ضحق؛ معد�ت حممولة باليد، غري  هز�ز�ت )ماكينات( لال�ضتخد�م �ل�ضناعي؛ ماكينات 

�لتي ُتد�ر باليد؛ ماكينات ت�ضكيل �الأ�ضالك؛ ماكينات بثق �الأ�ضالك؛ ماكينات �ضحب �الأ�ضالك؛ روبوتات �ضناعية وقطع غيارها 
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وملحقاتها؛ �أذرع �آلية الأغر��س �ضناعية؛ ماكينات لف �الأ�ضالك؛ ماكينات �ل�ضفع �لرملي؛ ماكينات بر�ضمة؛ �أجهزة �لغ�ضل؛ قو�لب 

�لتعدين؛  و�أجهزة  ماكينات  بالطرق؛  �ملعادن  ت�ضكيل  قو�لب  �ملعادن؛  لت�ضكيل  �لكب�س  ��ضطمبات  �ملعادن؛  لت�ضكيل  و��ضطمبات 

ماكينات معاجلة �ملو�د �خلام؛ مفرمات )ماكينات( لال�ضتخد�م �ل�ضناعي؛ ماكينات فرز لل�ضناعة؛ ماكينات و�أجهزة للبناء وقطع 

غيارها وملحقاتها؛ نا�ضر�ت �آلية؛ �أن�ضال ملاكينات حتريك �لرتبة؛ �أريا�س قادو�ضية ملاكينات حتريك �لرتبة؛ ماكينات هدم �ملباين 

وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات �لهدم للمركبات وقطع غيارها وملحقاتها؛ زردية هيدروليكية )�أجز�ء من ماكينات �لبناء(؛ 

�لطرق؛  مدحالت  خنادق؛  حفار�ت  حفر؛  ماكينات  حفار�ت؛  �لبناء؛  ماكينات  على  للجنازير  �أجز�ء  بكونها  مطاطية  جنازير 

ماكينات �إن�ضاء �لطرق؛ ماكينات �لتحميل و�إز�لة �لتحميل وقطع غيارها وملحقاتها؛ جنازير مطاطية بكونها �أجز�ء للجنازير 

ر�فعات  عجالت؛  ذ�ت  ر�فعات  متحركة؛  ر�فعات  مزجنرة؛  ر�فعات  ر�فعات؛  �لتحميل؛  و�إز�ل��ة  �لتحميل  و�أجهزة  ماكينات  على 

)�أونا�س(؛ �أجهزة �للف �الآلية؛ بكر�ت ر�فعة؛ ناقالت )ماكينات(؛ ناقالت باأ�ضطو�نات دو�رة؛ مر�فع )ماكينات(؛ كر�كات؛ �أجهزة 

تعبئة و�ضحن للتحميل و�إز�لة �لتحميل؛ قو�دي�س )للتفريغ �مليكانيكي(؛ حممالت )ماكينات حتريك �لرتبة(؛ ماكينات �ضغط 

�لرتبة؛ ماكينات �إن�ضاء �ل�ضكك �حلديدية؛ ماكينات نقل �ملخلفات؛ �أنظمة م�ضتودعات �آلية وقطع غيارها وملحقاتها؛ حمركات 

�لكيميائية،  �ملعاجلة  و�أجهزة  ماكينات  �ضبكات �جلر؛  �ضاحبات  ماكينات �خللط؛  �ل�ضائلة؛  �الأو�ضاط  لتمرير  هز؛ حمركات هز 

وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات كهروميكانيكية لل�ضناعات �لكيميائية؛ ماكينات �لرت�ضيح؛ مر�ضحات )�أجز�ء من ماكينات �أو 

حمركات(؛ مر�ضحات غ�ضائية لال�ضتخد�م كاأجز�ء من ماكينات؛ مر�ضحات بال�ضغط؛ ماكينات �مت�ضا�س للمعاجلة �لكيميائية؛ 

ماكينات تلبيد للمعاجلة �لكيميائية؛ ماكينات �لكل�ضنة للمعاجلة �لكيميائية؛ ماكينات �لتحبب للمعاجلة �لكيميائية؛ ماكينات 

�ال�ضتخال�س للمعاجلة �لكيميائية؛ �أوعية �لتفاعل للمعاجلة �لكيميائية؛ ماكينات تكرير �لزيوت؛ تركيبات مكثفة؛ ماكينات 

�لطرد �ملركزي؛ ماكينات �لف�ضل للمعاجلة �لكيميائية؛ فا�ضالت �لزيوت؛ فا�ضالت �ملاء؛ �أجهزة تنظيف للمعاجلة �لكيميائية؛ 

�ألياف كيميائية؛  ماكينات معاجلة  �لغبار؛ مكربر�ت؛  فا�ضالت  �لغبار؛  ماكينات جتميع  للتنظيف، كهربائية؛  و�أجهزة  ماكينات 

ماكينات غزل �ألياف كيميائية؛ ماكينات و�أجهزة ل�ضناعة �ملن�ضوجات؛ ماكينات �لتعبئة؛ ماكينات �ضقل؛ ماكينات حت�ضري �ملو�د 

�لغذ�ئية، �لكهروميكانيكية، وقطع غيارها وملحقاتها؛ �أجهزة معاجلة �ملو�د �لغذ�ئية، �لكهربائية، وقطع غيارها وملحقاتها؛ 

�لغابات،  و�أجهزة  ماكينات  �لنجارة؛  ماكينات  �الأخ�ضاب؛  قطع  ماكينات  �لغذ�ئية؛  �ملو�د  ملعاجلة  �لكهربائية  لالأجهزة  �ضفر�ت 

وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات ت�ضنيع �الأور�ق؛ ماكينات �لطباعة وقطع غيارها وملحقاتها؛ كلي�ضيهات �لطباعة؛ حموالت 

م�ضغوالت �لفوالذ وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات �خلياطة؛ ماكينات �لزر�عة؛ ماكينات لفرم �ملخلفات �لزر�عية؛ ماكينات 
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ت�ضنيع  و�أجهزة  ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  زجاجية  م�ضغوالت  ماكينات  �لتبغ؛  معاجلة  ماكينات  �الأحذية؛  ت�ضنيع 

�خلتم  ماكينات  �لتعبئة؛  ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �لطالء  ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �لزجاجية،  �الأدو�ت 

الأغر��س �ضناعية؛ عجالت �ضانعي �لفخار؛ ماكينات ملعاجلة �ملو�د �لبال�ضتيكية وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات لبثق �ملو�د 

�لبال�ضتيكية؛ ماكينات قو�لب �لبثق؛ ماكينات قو�لب �حلقن؛ قو�لب تعد �أجز�ء من ماكينات معاجلة �ملو�د �لبال�ضتيكية؛ ماكينات 

وقطع  �ملو�ضالت  �أ�ضباه  رقاقات  معاجلة  ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �ملو�ضالت  �أ�ضباه  لت�ضنيع  ماكينات  �ل�ضغط؛  قو�لب 

غيارها وملحقاتها؛ ماكينات تنمي�س �لبالزما؛ ماكينات ت�ضنيع ركائز �أ�ضباه �ملو�ضالت؛ ماكينات و�أجهزة لت�ضنيع �ضلع مطاطية، 

�ملطاط؛  خلط  بكر�ت  �ملطاط؛  خلط  ماكينات  �ملطاط؛  معاجلة  ماكينات  �ملطاط؛  ت�ضنيع  ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع 

كهربائية،  غري  رئي�ضية  حمركات  �خلزفية؛  �ملعاجلة  ماكينات  �حلجرية؛  �ملباين  ماكينات  )�لفلكنة(؛  �ملطاط  تق�ضية  �أجهزة 

لي�ضت للمركبات �الأر�ضية؛ �أجز�ء من حمركات رئي�ضية غري كهربائية؛ �أجز�ء حمركات ميكانيكية للمركبات �الأر�ضية؛ مر�ضحات 

معدنية  �أغطية  �لطري�ن؛  حمركات  �الأر�ضية؛  للمركبات  عد�  فيما  وحمركات،  مو�تري  �لوقود؛  مر�ضحات  و�ملحركات؛  للمو�تري 

مر�جل  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  بحرية  حمركات  �الأر�ضية؛  للمركبات  لي�ضت  )عنفات(،  توربينات  ماكينات(؛  من  )�أجز�ء 

من  )�أجز�ء  مكاب�س  للمحركات؛  �الأ�ضطو�نات  روؤو�س  للماكينات؛  �أ�ضطو�نات  �ملحركات؛  ملر�جل  ملحقات  �لبخارية؛  �ملحركات 

ماكينات �أو حمركات(؛ حلقات �ملكاب�س؛ �أعمدة كامات؛ كامتات �ل�ضوت للمو�تري و�ملحركات؛ عو�دم للمو�تري و�ملحركات؛ حموالت 

و�ملحركات؛  للمو�تري  مر�وح  �الأر�ضية؛  للمركبات  لي�ضت  �ملحركات،  قو�عد  و�ملحركات؛  للمو�تري  للتلوث  م�ضادة  �أجهزة  حفازة؛ 

موزعات  و�ملحركات؛  للمو�تري  )للتربيد(  م�ضعاعات  حمركات(؛  من  )�أج��ز�ء  �لهو�ء  منقيات  حمركات(؛  من  )�أج��ز�ء  مفا�ضل 

من  كاأجز�ء  �لعو�دم  الأنظمة  �لنيرتوجني  �أك�ضيد  م�ضائد  �لد�خلي؛  �الح��رت�ق  ملحركات  �لت�ضرب  مانعات  �ملركبات؛  ملحركات 

حمركات �الحرت�ق �لد�خلي؛ خز�نات �لتمدد )�أجز�ء من ماكينات(؛ �ضيور �لتوقيت ملحركات �ملركبات �الأر�ضية؛ ق�ضبان �لتو�ضيل 

�أو  هو�ئية  ومعد�ت  ماكينات  �لرياح؛  طو�حني  ماكينات(؛  من  )�أج��ز�ء  �لت�ضحيم  حلقات  و�ملحركات؛  و�ملو�تري  للماكينات، 

هيدروليكية، وقطع غيارها وملحقاتها؛ �ضاغطات )ماكينات( وقطع غيارها وملحقاتها؛ �ضاغطات تدفق حموري؛ �ضاغطات طرد 

مركزي؛ �ضاغطات كهربائية؛ �ضاغطات هو�ء؛ مكاب�س لل�ضاغطات؛ �ضاغطات توربينية؛ �ضاغطات ذ�ت كاب�س ترددي؛ �ضاغطات 

دور�نية؛ �ضاغطات للمربد�ت؛ �ضاغطات كاأجز�ء من ماكينات، ومو�تري وحمركات؛ �ضاغطات ملكيفات �لهو�ء؛ م�ضخات )ماكينات( 

�أو مو�تري(؛ م�ضخات لولبية؛  وقطع غيارها وملحقاتها؛ م�ضخات ت�ضريف �لزيوت؛ م�ضخات )�أجز�ء من ماكينات، �أو حمركات 

م�ضخات تفريغ ذ�ت كاب�س ترددي؛ م�ضرفات خملفات �لزيوت هو�ئية؛ ماكينات �لنفخ ل�ضغط، وتفريغ ونقل �لغاز�ت؛ ماكينات 
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�لهو�ء �مل�ضغوط؛ ماكينات �آلية لو�ضع �أختام �لربيد؛ تركيبات الإز�لة �لغبار الأغر��س �لتنظيف؛ ماكينات �لبيع �الآيل؛ م�ضخات 

توزيع �لوقود ملحطات خدمات �ل�ضيار�ت؛ ماكينات وقطع غيارها وملحقاتها ملحطة �ضحن وقود �لهيدروجني؛ غ�ضاالت كهربائية؛ 

ماكينات  �ملركبات؛  غ�ضل  تركيبات  �الآلية؛  �الإيقاف  �أنظمة  �لهو�ئية؛  �لت�ضحيم  م�ضد�ضات  و�أجهزة؛  ماكينات  ت�ضليح  �أو  �إ�ضالح 

عد�  فيما  �ملاكينات،  وتو�ضيل  نقل  مكونات  بالتفريغ؛  منظفات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  �لتجاري  لال�ضتخد�م  �الأطعمة  خلط 

للمركبات �الأر�ضية، وقطع غيارها؛ عو�ميد، �أو حماور �أو �ملغازل كعنا�ضر ماكينات لي�ضت للمركبات �الأر�ضية؛ �أذرع نقل �حلركة، 

لي�ضت للمركبات �الأر�ضية؛ �أعمدة قالبة؛ حمامل )�أجز�ء من ماكينات(؛ و�ضالت، لي�ضت للمركبات �الأر�ضية؛ و�ضالت للماكينات؛ 

لي�ضت  �لرتو�س،  �ضناديق  �الأر�ضية؛  للمركبات  لي�ضت  ترو�س،  �ملاكينات؛  من  كاأجز�ء  كامات  للماكينات؛  �حلركة  نقل  �أجهزة 

لي�ضت  قو�ب�س،  و�ملو�تري؛  و�ملحركات  للماكينات،  �ل�ضرعة  حاكمات  ماكينات؛  من  كاأجز�ء  �ختز�ل  ترو�س  �الأر�ضية؛  للمركبات 

للمركبات �الأر�ضية؛ حموالت �لعزم، لي�ضت للمركبات �الأر�ضية؛ بكر�ت كاأجز�ء من ماكينات؛ �ضيور للماكينات؛ �ضيور للمو�تري 

هيدروليكية  م�ضدد�ت  ماكينات؛  من  كاأجز�ء  هيدروليكية  مر�كم  ماكينات؛  من  كاأجز�ء  دو�رة  �أ�ضطو�نات  �ضال�ضل  و�ملحركات؛ 

لي�ضت  فر�مل،  لقمات  للماكينات؛  مكابح  ماكينات؛  من  كاأجز�ء  زنربكات  للماكينات؛  �ل�ضدمات  ممت�ضات  ماكينات؛  من  كاأجز�ء 

للمركبات؛ �ضمامات كاأجز�ء من ماكينات؛ منظمات �ل�ضغط كاأجز�ء من ماكينات؛ ماكينات جز �لع�ضب؛ فاحتات �أبو�ب كهربائية؛ 

فرز  ماكينات  �ملخلفات؛  �ضغط  ماكينات  �ملجاري؛  نفايات  �ضحق  ماكينات  �ملخلفات؛  �ضحق  ماكينات  �ملخلفات؛  ت�ضريف  وحد�ت 

�ملخلفات؛ طابعات ثالثية �الأبعاد؛ مو�تري كهربائية، لي�ضت للمركبات �الأر�ضية؛ مو�تري كهربائية وقطع غيارها، لي�ضت للمركبات 

�الأر�ضية؛ مولد�ت �لكهرباء وقطع غيارها وملحقاتها؛ خالطات كهربائية الأغر��س منزلية؛ فر��ضي كاأجز�ء من ماكينات؛ �أجهزة 

�حلمل الأدو�ت �ملاكينات؛ مزلقات )�أجز�ء من ماكينات(؛ مبادالت حر�رية )�أجز�ء من ماكينات(؛ ماكينات تعبئة و�ضحن �آلية؛ 

بالبالزما  ن  �ل��ُمح�ضَّ �لكيميائي  �لبخار  تر�ضيب  لعمليات  بالتفريغ  �لرت�ضيب  ماكينات  �الأور�ق؛  تغليف  ماكينات  �ل�ضد؛  منظمات 

)PECVD(، تر�ضيب �لبخار �لفيزيائي )PVD(، تر�ضيب �لبخار �لكيميائي )CVD(، وقطع غيارها وملحقاتها؛ ماكينات 

غيارها  وقطع  كهربائية  و�أ�ضالك  كابالت  ت�ضنيع  ماكينات  وملحقاتها؛  غيارها  وقطع  ب�ضرية،  و�ألياف  كابالت  الإنتاج  ومعد�ت 

وملحقاتها؛ ماكينات لعزل وتغليف كابالت كهربائية و�ألياف ب�ضرية؛ ماكينات �لر�ضم �لتخطيطي لالألياف �لب�ضرية؛ �ضد�د�ت 

�إحكام �آلية )�أجز�ء من ماكينات(؛ مولد�ت هيدروجني؛ ماكينات ت�ضنيع �الإطار�ت وقطع غيارها وملحقاتها؛ ملقمات )�أجز�ء من 

ماكينات(. .. و�مل�ضنفة بالفئه )7( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 83498-2018 تاريخ �ال�ضبقية: 2018/6/26م 
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد(

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/26م(.  وبتاريخ:  برقم)87710(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: كهرمان �أ�ضفر؛ مقاب�س، لي�ضت من معدن؛ مقاب�س �ضحب حجرية؛ خز�نات �مل�ضد�ضات؛ من�ضات نقالة، لي�ضت 
من معدن؛ حاويات، لي�ضت من معدن )تخزين، نقل(؛ �ضالل خبز �خلبازين؛ قو�عد خلاليا �لنحل؛ منا�ضد �ضحب؛ مقاعد م�ضففي 
�ل�ضعر؛ �ضمامات م�ضنوعة من �لبال�ضتيك لي�ضت �أجز�ء من ماكينات؛ حلقات، لي�ضت من معدن، لربط �الأنابيب؛ بكر�ت، لي�ضت من 
معدن، غري �آلية، للخر�طيم �ملرنة؛ عو�مات �إر�ضاء، لي�ضت من معدن؛ حاويات �لتخزين، لي�ضت من معدن �أو حجر؛ �أ�ضاور �لهويات، 
وم�ضامري  ملولبة،  وم�ضامري  وبر�غي،  و�ضو�ميل،  و�أ�ضافني،  م�ضامري،  )مقارن(؛  �أكتاف  �أقطاب  �لفر�س؛  حو�مل  معدن؛  من  لي�ضت 
لي�ضت من  لي�ضت من معدن،  للمعدنية؛ ورد�ت،  لي�ضت من معدن؛ مثبتات بال�ضتيكية بديلة  م�ضوملة، وم�ضامري بر�ضام وعجالت، 
مطاط �أو �الألياف �ملربكنة؛ بر�غي، لي�ضت من معدن؛ �ضو�ميل، لي�ضت من معدن؛ ورد�ت من �لبال�ضتيك؛ م�ضامري م�ضوملة، لي�ضت 
من معدن؛ م�ضامري بر�ضام، لي�ضت من معدن؛ م�ضابك، لي�ضت من معدن، للكابالت و�الأنابيب؛ م�ضابك م�ضنوعة من �لبال�ضتيك لغلق 
�حلقائب؛ �أقفال، لي�ضت كهربائية، لي�ضت من معدن؛ و�ضاد�ت؛ م�ضاند؛ �ضناديق من �خل�ضب �أو �لبال�ضتيك؛ �ضناديق خ�ضبية؛ علب، 
لي�ضت من معدن؛ حاويات تعبئة م�ضنوعة من �لبال�ضتيك؛ �أغطية بال�ضتيكية؛ �إطار�ت �لتطريز؛ مقاب�س �أحو��س �ال�ضتحمام، 
لي�ضت من �ملعدن؛ لوحات هوية، لي�ضت من �ملعدن؛ �ضاريات �لعلم حتمل باليد، لي�ضت من �ملعدن؛ مر�وح غري كهربائية لال�ضتخد�م 
�ل�ضخ�ضي؛ �أوتاد، لي�ضت من معدن، للنباتات �أو �الأ�ضجار؛ �أ�ضّرة للحيو�نات �ملنزلية �الأليفة؛ مقاعد ذ�ت درجات، لي�ضت من معدن؛ 
�أو حجر؛ خطاطيف تعليق �ملعاطف، لي�ضت من معدن؛ �ضالل كبرية ذ�ت غطاء )�ضالل( لنقل  �ضناديق �لربيد، لي�ضت من معدن 
�الأ�ضياء؛ خز�نات �ملاء الأغر��س منزلية، لي�ضت من معدن �أو حجر؛ �ضناديق �الأدو�ت، لي�ضت من معدن، فارغة؛ موزعات �ملنا�ضف، 
مثبتة، لي�ضت من معدن؛ �أثاث، مر�يا، �إطار�ت �ل�ضور؛ �أثاث م�ضنوع من �ملعدن؛ �أرفف معدنية؛ منا�ضد �لعمل؛ �ضطح خ�ضبي ي�ضتند 
ديكورية  �ضناديق  )�أث��اث(؛  �ضتائر  �لرياح؛  �أجر��س  زينة  �لر�تنج؛  من  �ضغرية  متاثيل  د�خلية؛  �ضتائر  خ�ضبيني؛  حاملني  على 
م�ضنوعة من �خل�ضب؛ منا�ضد؛ الفتات من �خل�ضب �أو �ملو�د �لبال�ضتيكية؛ �ضالمل �ل�ضعود �ملتحركة، لي�ضت من �ملعدن، خم�ض�ضة 
للركاب؛ تو�بيت؛ مر�يا �ضخ�ضية م�ضغوطة؛ �ضماعات �أحذية، لي�ضت من معدن؛ م�ضايات لالأطفال؛ متاثيل عر�س �ملالب�س؛ �أدو�ت 
�ل�ضيد؛ ال�ضقات من �لبال�ضتيك؛ منحوتات من �لبال�ضتيك؛ خيزر�ن؛ بو�س )مو�د �جلدل(؛ قرون �حليو�نات؛ مرجان. . و�مل�ضنفة 
بالفئه )20( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية : رقم �ال�ضبقية : 83498-2018 تاريخ �ال�ضبقية : 2018/6/26م بلد �ال�ضبقية : 
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)�ضيكيجيوت�ضي كو.، ليمتد( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/11م(.  وبتاريخ:  برقم)87578(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: �إد�رة �ليان�ضيب؛ خدمات تعليمية وتوجيهية تتعلق بالفنون؛ حرف، �أو ريا�ضات، �أو معرفة عامة؛ ترتيب، 
�إجر�ء، وتنظيم �حللقات �لنقا�ضية؛ تدريب �حليو�نات؛ معار�س �لنبات؛ معار�س �حليو�ن؛ توفري من�ضور�ت �إلكرتونية؛ خدمات 
�ملكتبات �ملرجعية لالآد�ب و�لت�ضجيالت �لوثائقية؛ تاأجري �لكتب؛ معار�س فنية؛ حد�ئق عامة؛ مغار�ت متاحة للجمهور؛ ن�ضر 
�لكتب؛ ترتيب وتخطيط �الأفالم، �أو �لعرو�س، �أو �ملباريات، �أو حلفالت �ملو�ضيقية؛ عر�س �الأفالم �ل�ضينمائية، �أو �إنتاج �الأفالم 
�ل�ضينمائية، �أو توزيع �الأفالم �ل�ضينمائية؛ تقدمي عرو�س حية؛ �إخر�ج تقدمي �مل�ضرحيات؛ تقدمي �حلفالت �ملو�ضيقية؛ �إنتاج 
لالأفالم  �لريا�ضة )لي�ضت  �أو  �لرتفيه  �أو  �لثقافة،  �أو  �لتعليم،  �لفيديو يف جمال  �أفالم  �إنتاج  �لتلفزيونية؛  �أو  �الإذ�عية  �لرب�مج 
�ل�ضينمائية �أو �لرب�مج �لتلفزيونية ولي�ضت للدعاية و�الإعالن(؛ �إخر�ج �لرب�مج �الإذ�عية �أو �لتلفزيونية؛ ت�ضغيل معد�ت �ل�ضوت 
و�ل�ضورة الإنتاج �لرب�مج �الإذ�عية �أو �لتلفزيونية؛ تنظيم، وترتيب، و�إجر�ء �ملناف�ضات �لريا�ضية؛ تنظيم �الأحد�ث �لرتفيهية 
�لريا�ضية، و�ضباقات �خليول، و�ضباقات �لدر�جات،  �ملو�ضيقية و�الألعاب  با�ضتثناء �الأفالم، و�لعرو�س، و�مل�ضرحيات، و�لعرو�س 
و�ضباقات �لزو�رق، و�ضباقات �ل�ضيار�ت؛ تنظيم، وترتيب، و�إجر�ء �ضباقات �خليول؛ تنظيم، وترتيب، و�إجر�ء �ضباقات �لدر�جات؛ 
تنظيم، وترتيب، و�إجر�ء �ضباقات �لزو�رق؛ تنظيم، وترتيب، و�إجر�ء �ضباقات �ل�ضيار�ت؛ توفري خدمات �ال�ضتديوهات �مل�ضموعة 
�أو �ملرئية؛ توفري �ملن�ضاآت �لريا�ضية؛ توفري �ملن�ضاآت �لرتفيهية؛ توفري من�ضاآت لالأفالم �ل�ضينمائية، �أو �لعرو�س، �أو �مل�ضرحيات، 
�أو �لتدريب �ملو�ضيقى �أو �لتعليمي؛ حجز مقاعد �لعرو�س؛ تاأجري �آالت و�أجهزة �لت�ضوير �ل�ضينمائي؛ تاأجري �الأفالم �ل�ضينمائية؛ 
�أو  �لت�ضجيالت  تاأجري  �لر�ديو؛  �أجهزة  تاأجري  �لتلفزيون؛  �أجهزة  تاأجري  �لريا�ضية؛  �ملعد�ت  تاأجري  �ملو�ضيقية؛  �الأدو�ت  تاأجري 
�لُدمى؛  تاأجري  �ملوجبة؛  �الأفالم  تاأجري �ضور  �ل�ضالبة؛  �الأفالم  تاأجري �ضور  �ل�ضور؛  �أ�ضرطة  تاأجري  �ل�ضوتي؛  �لت�ضجيل  �أ�ضرطة 
تاأجري �آالت و�أجهزة �لرتفيه؛ تاأجري �آالت و�أجهزة �الألعاب؛ تاأجري �للوحات �لزيتية و�الأعمال �خلطية؛ �لت�ضوير �لفوتوغر�يف؛ 

�لرتجمة �ل�ضفوية للغات؛ �لرتجمة؛ تاأجري �لكامري�ت؛ تاأجري �الآالت و�الأجهزة �لب�ضرية. . و�مل�ضنفة بالفئه )41(
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) كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد(

 
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/12/4م(.  وبتاريخ:  برقم)87807(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
و�لهند�ضية وتكنولوجيا  �لعلوم  باالأر�ضاد �جلوية؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية يف جماالت  �ملتعلقة  �ملعلومات  �لعالمة على:  وتو�ضع 
�لبحث  و�لتحليل؛  �الختبار  وخدمات  �ل�ضناعية،  �لبحوث  �مل�ضح؛  �لهند�ضي؛  �لت�ضميم  �لتقني؛  �لر�ضم  �لهند�ضة؛  �ملعلومات؛ 
�جليولوجي، خدمات �ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات ذ�ت �ل�ضلة بتكنولوجيا �ملعلومات؛ ت�ضميم وتطوير �ملكونات �ملادية و�لربجميات 
�حلا�ضوبية؛ هند�ضة �مل�ضانع؛ ت�ضميم وتطوير �ملكونات �ملادية �حلا�ضوبية؛ ت�ضميم �الآالت و�الأجهزة و�الأدو�ت؛ ت�ضميم �ملكونات 
�مليكانيكية؛ خدمات �لت�ضميم؛ برجمة �حلا�ضوب؛ �لتهيئة و�لرتكي وت�ضخي�س �الأعطال و�إ�ضالح وترقية و�ضيانة �لربجميات 
�حلا�ضوبية؛ �إن�ضاء و�ضيانة مو�قع ويب ل�ضالح �الآخرين؛ ��ضت�ضار�ت ت�ضميم مو�قع ويب؛ ��ضت�ضارت �الأمن �حلا�ضوبي؛ �ال�ضت�ضار�ت 
�لربجمية �حلا�ضوبية؛ مر�قبة �الأنظمة �حلا�ضوبية بالو�ضول عن بعد؛ ��ضت�ضارت تقنية تتعلق بت�ضغيل �أجهزة �حلا�ضوب؛ بحوث 
تقني  قيا�س  تقنية؛  كتابة  �ضناعية؛  تنمية  خدمات  علمية؛  ��ضتق�ضائية  در��ضات  علمية؛  خمتربية  خدمات  عملية؛  وتنمية 
�ل�ضيدالنية  �مل�ضتح�ضر�ت  جماالت  يف  بحثية  وخدمات  ومعاينة  �ختبار  �جلودة،  و�ختبار  فح�س  �ختبارية؛  معملية  وخدمات 
ومو�د �لتجميل و�الأطعمة؛ بحوث وحتليل كيميائي وكيميائي حيوي وحيوي وباكرتيولوجي؛ خدمات بحثية وتنموية يف جمال 
�لكيمياء؛ ��ضت�ضار�ت يف جمال �لكيمياء؛ �ختبار �لتحكم يف �جلودة و��ضت�ضار�ت تتعلق مبا �ضبق؛ خدمات مر�قبة بيئية؛ ��ضت�ضار�ت 
تقنية يف جمال �لعلوم �لبيئية؛ خدمات �ختبار ومعاينة بيئية؛ مر�قبة جودة �ملياه؛ �ختبار وحتليل �ملو�د؛ خدمات �ختبارية 
وبحثية يف جمال �لكهرباء؛ خدمات �ختبار ومعاينة وبحوث يف جماالت �لزر�عة، وتربية �ملا�ضية، ومز�رع �الأ�ضماك؛ خدمات 
�ختبار وبحوث تتعلق باالآالت و�الأجهزة و�الأدو�ت؛ معايرة )قيا�س(؛ �ختبار �ملو�د �ملعدنية �الإن�ضائية؛ تاأجري �أجهزة �لقيا�س؛ 
تاأجري �ملكونات �ملادية و�لربجميات �حلا�ضوبية؛ تاأجري �الأجهزة �لطرفية �خلا�ضة باأجهزة �حلا�ضوب؛ ��ضت�ضافة مو�قع �حلا�ضوب 
)مو�قع ويب(؛ ��ضت�ضافة �خلو�دم؛ �حلو�ضبة �ل�ضحابية؛ تخزين �لبيانات �الإلكرتونية؛ تاأجري �الأجهزة و�الدو�ت �حلا�ضوبية.. 
و�مل�ضنفة بالفئه )42( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية : رقم �ال�ضبقية:  118130-2018  تاريخ �ال�ضبقية:  2018/9/18  بلد 

�ال�ضبقية:  �ليابان 
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)�ل�ضتوم( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/25م(.  وبتاريخ:  برقم)87701(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: ت�ضميم، وبحث وتطوير مو�د ومعد�ت جديدة؛ تن�ضيق �أعمال �لت�ضميم، و�لبحث و�لتطوير �ملتعلقة مبو�د 
�ل�ضناعية  و�لبحوث  و�لتحليل  �لبحوث  خدمات  وتكنولوجية،  علمية  تقارير  �إعد�د  �مل�ضروعات،  تخطيط  جديدة؛  ومعد�ت 
جمال  باأعمال  )متعلقة  خرب�ت  �جل��ودة؛  مر�قبة  �لطاقة؛  بتوفري  متعلقة  ن�ضائح  تقدمي  �خل��رب�ء؛  و/�أو  �ملهند�ضون  يقدمها 
�لت�ضميمات(؛ �ختبار �ملو�د؛ بحث ميكانيكي؛ بحث وتطوير منتجات جديدة الآخرين؛ بجوث تقنية؛ در��ضة م�ضروعات تقنية؛ 
�لهند�ضة؛ ��ضت�ضار�ت متعلقة باالإن�ضاء�ت؛ �ختبار�ت �ضناعية؛ ت�ضميم، تطوير، �ضيانة، حتديث وتنزيل �أنظمة وبر�مج �حلا�ضب 
�الآيل؛ تخطيط �ملدن؛ بحوث يف جمال �حلماية �لبيئية؛ خدمات �لتحكم للبنية �لتحتية لل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ ��ضت�ضار�ت 
�لرب�مج؛ برنامج كخدمة )SaaS(؛ بحوث علمية وت�ضاميم �لنماذج )��ضتاتيكية �أو ديناميكية( وتطبيق تلك �لنماذج يف جمال 
�ل�ضكك �حلديدية و�لطرق )�لهند�ضة(؛ خدمات هند�ضية؛ خدمات تقدمي ��ضت�ضار�ت تقنية لت�ضغيل و�الإ�ضر�ف على �حلا�ضب 
و�لبث  و�لال�ضلكية  �ل�ضلكية  و�الت�ضاالت  �ملعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف  تقنية  ��ضت�ضارية  خدمات  بالتليفزيون؛  و�لبث  �الآيل 
�ل�ضلكية  �الت�ضاالت  جمال  يف  تقنية  وبحوث  ��ضت�ضار�ت  لل�ضركات؛  و�لن�ضو�س  �لبيانات  ملعاجلة  بر�مج  ت�ضميم  بالتليفزيون؛ 
��ضت�ضار�ت  و�حلو�ضبة؛  و�لال�ضلكية  �ل�ضلكية  �الت�ضاالت  جمال  يف  تقنية  ون�ضائح  ��ضت�ضار�ت  بالتليفزيون؛  و�لبث  و�لال�ضلكية 
متعلقة باحلو��ضيب �الآلية؛ تاأجري بر�مج على و�ضائط �حلا�ضب �الآيل و�الت�ضاالت �ل�ضلكية و�لال�ضلكية؛ ت�ضميم )تطوير( �أنظمة 
�حلا�ضب �الآيل و�أنظمة �الت�ضاالت �ل�ضلكية و�لال�ضلكية و�لبث بالتليفزيون؛ در��ضات و�أبحاث مل�ضروعات تقنية يف جمال �ل�ضيانة 
)�ضيانة وتركيب و�إ�ضالح( عتاد �حلا�ضب �الآيل، و�الت�ضاالت �ل�ضلكية و�لال�ضلكية و�لبث بالتليفزيون؛ خدمات ��ضت�ضارية تقنية 
متعلقة باحلا�ضب �الآيل؛ خدمات �لت�ضفري وحتويل �ل�ضيغ بني خمتلف �أنو�ع �لن�ضو�س؛ تاأجري زمن و�ضول ل�ضريفر قو�عد بيانات؛ 
�أو  �إن�ضاء و�إعد�د �ضفحة ويب؛ ت�ضميم و�إد�رة مو�قع �لويب؛ ت�ضميم وتنزيل  �إمكانية �لو�ضول ل�ضبكات �حلا�ضب �الآيل؛  توفري 
�ضيانة �أو حتديث �أو تاأجري بر�مج، وقو�عد �لبيانات؛ خدمات مر�قبة )�لتحكم ورقابة( �ضبكات �حلا�ضب �الآيل لالأمن �لرقمي 
�خلا�س بعمليات ت�ضغيل مت�ضلة بال�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ ت�ضميم وتطوير لغات �حلا�ضب �الآيل للنمذجة و�ملحاكاة؛ ت�ضميم 
�ت�ضاالت؛  �آيل لر�ضم �خلر�ئط و�لطرق و�لتوجيه عرب �ضبكة  �مل�ضمنة؛ توفري بر�مج حا�ضب  �أنظمة �حلا�ضب �الآيل و�الأنظمة 

كافة �خلدمات �ملذكورة �ملتعلقة بال�ضكك �حلديدية و�لطرق و�ملو��ضالت �لعامة للركاب و/�أو �ل�ضلع.. و�مل�ضنفة بالفئه )42(
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)و�ت�ضاب �إنك(

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/6م(.  وبتاريخ:  برقم)87293(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: خدمات �لت�ضويق و�العالن و�لرتويج؛ توفري خدمات �بحاث �ل�ضوق و�ملعلومات؛ �لرتويج ل�ضلع وخدمات 
�الخرين عرب �النرتنت و�ضبكات �الت�ضاالت؛ خدمات ��العمال �لتجارية و�العالنات؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية يف جماالت �العالن 
و�لت�ضويق؛ ت�ضهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات �لغري عرب �ضبكات �لكمبيوتر و�الت�ضاالت؛ توفري ��ضو�ق عرب �النرتنت لبائعي 
�ل�ضلع و/�و مقدمي �خلدمات؛ توفري مر�فق عرب �النرتنت لتو�ضيل �لبائعني بامل�ضرتين؛ خدمات �ضبكات �لتو��ضل �لتجاري؛ خدمات 
�لتوظيف و�لت�ضغيل؛ خدمات �العالن وتوزيع �ملعلومات وت�ضمل توفري م�ضاحات �عالنية مبوبة عرب �ضبكة �لكمبيوتر �لعاملية 
و�النرتنت؛ �خلدمات �خلريية، وت�ضمل تعزيز �لوعي �لعام حول �ن�ضطة �خلدمات �خلريية و�الإن�ضانية و�لتطوعية و�خلدمات 
�لكتالوج  خدمات  �لعاملية؛  �الت�ضاالت  و�ضبكات  �النرتنت  عرب  �لهاتف  دليل  معلومات  توفري  و�الإن�ضانية؛  و�ملجتمعية  �لعامة 
�الإلكرتوين؛ �د�رة عالقات �لعمالء؛ خدمات �مل�ضاعد�ت و�ال�ضت�ضار�ت �لتجارية؛ توفري مر�فق على �النرتنت تت�ضمن تعليقات 
�مل�ضتخدمني �ملتعلقة باملنظمات �لتجارية ومقدمي �خلدمات وغريها من �ملو�رد �الخرى؛ توفري دليل جتاري عرب �النرتنت ي�ضم 

�ملن�ضات و�ملنتجات و�خلدمات �خلا�ضة باالخرين.. و�مل�ضنفة بالفئه )35(

)�ل�ضتوم( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/25م(.  وبتاريخ:  برقم)87677(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
عة �آليًا، م�ضغولة، �ضبه  لة، م�ضبوكة، مقطَّ وتو�ضع �لعالمة على: معادن غري نفي�ضة و�ضبائك خا�ضة بها؛ منتجات م�ضفحة، م�ضكَّ
و�لر�ضا�س  �لق�ضدير،  من  �مل�ضغولة  �ضبه  �ملو�د  كافة  و�ضبائكها؛  و�لنحا�س  و�الألومنيوم  و�لر�ضا�س  �لق�ضدير،  �أ�ضا�ضها  م�ضغولة 
�إن�ضاء�ت معدنية قابلة للنقل؛  و�الألومنيوم و�لنحا�س و�ضبائك منها؛ مو�د بناء معدنية مغزولة ومدلفنة؛ مو�د بناء معدنية؛ 
ق�ضبان ومو�د معدنية �أخرى لل�ضكك �حلديدية؛ �ضال�ضل معدنية؛ كابالت و�أ�ضالك غري كهربائية؛ �أقفال لي�ضت كهربائية؛ عتاد 
معدين؛ �أنابيب معدنية؛ خز�نات معدنية الأغر��س �لتخزين، حاويات معدنية؛ �ضمامات معدنية؛ الفتات م�ضيئة وغري م�ضيئة 
ميكانيكية وغري ميكانيكية معدنية؛ مو��ضري م�ضنعة على نحو م�ضبق؛ تر�كيب معدنية؛ ق�ضبان معدنية؛ �أعمدة وقو�ئم معدنية؛ 
لل�ضكك  معدنية  عو�ر�س  لالأبو�ب؛  كهربائية  غري  �أقفال  للحريق،  مقاومة  �أب��و�ب  للمباين؛  �الألومنيوم  من  و�ضبائك  منتجات 

�حلديدية؛ �أبو�ب معدنية منزلقة.. و�مل�ضنفة بالفئه )6(
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)�ل�ضتوم( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/25م(.  وبتاريخ:  برقم)87693(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
�لقيادة  ومركبة  �لكهربائية  و�ملركبة  و�لرت�م،  و�ملرتو،  و�حلافالت،  بالقطار�ت،  متعلقة  خدمات  �لنقل؛  على:  �لعالمة  وتو�ضع 
�لذ�تية للركاب �أو �ل�ضلع؛ نقل �لركاب بالقطار�ت، و�حلافالت، و�ملرتو، و�لرت�م؛ �ضم�ضرة �ل�ضحن؛ �ضم�ضرة �لنقل؛ �ل�ضحن )نقل 
�لب�ضائع(؛ تاأجري �ملعد�ت؛ �مل�ضاعدة يف حاالت �الأعطال؛ خدمات معلوماتية وتقدمي معلومات خا�ضة بحركة �ملرور؛ معلومات 
و�ضائل  وكافة  و�لرت�م  و�حلافالت،  �لقطار�ت،  مبو�عيد  مت�ضلة  معلوماتية  خدمات  و�لطرق؛  �مل�ضار�ت  حتديد  خدمات  �لنقل؛ 
�لنقل؛ تاأجري �لقطار�ت، �لعربات، مركبة كهربائية، حافلة، مرتو، وتر�م؛ تاأجري �ملخازن؛ خدمات لوجي�ضيتية؛ خدمات فح�س 
�ملركبات؛ خدمات معلوماتية مت�ضلة بتخطيط وتنظيم �لتدفقات؛ در��ضات لوجي�ضتية؛ خدمات �لتحكم بحركة �ملرور؛ خدمات 
حجز رحالت �ل�ضفر؛ عمليات مت�ضلة مبحطات �ل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ خدمات �لنقل متعدد �لو�ضائط لل�ضكك �حلديدية 
و�لطرق؛ �إد�رة من�ضات �لنقل متعدد �لو�ضائط لل�ضكك �حلديدية و�لطرق؛ كافة �خلدمات �ملتعلقة بال�ضكك �حلديدية، و�لطرق، 
ومركبات  �لكهربائية  و�ملركبات  و�لبا�ضات  و�حلافالت  �حلديدية  �ل�ضكك  ومركبات  و�لب�ضائع  �لركاب  لنقل  عامة  مو��ضالت 

�لقيادة �لذ�تية.. و�مل�ضنفة بالفئه )39(

)تيفاين �آند كومباين.( 

�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/31م(.  وبتاريخ:  برقم)87225(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع �لعالمة على: خدمات �لدعاية و�الإعالن؛ خدمات تنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س لالغر��س �لتجارية و�الأعمال؛ خدمات 
�لبيع باجلملة؛ خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة؛ خدمات جتارة �لتجزئة عن طريق �ضبكات �لكمبيوتر �لعاملية؛ خدمات جتارة 
�لتجزئة عرب �لربيد لطلب �لب�ضائع بجميع �أنو�عها؛ خدمات �لطلب عرب �لربيد؛ خدمات �ملبيعات عرب �النرتنت �أو عرب �لهاتف 
�ملحمول؛ خدمات بر�مج �جلو�ئز �لتحفيزية مل�ضتخدمي بطاقات �الئتمان؛ خدمات �إعد�د بر�مج والء �لعمالء؛ خدمات توفري 
�أو تاأمني لالآخرين )�ضر�ء �ضلع وخدمات الأعمال �أخرى(؛ خدمات �الإ�ضت�ضار�ت يف جمال �الأزياء و�ملو�ضة؛ خدمات �إ�ضد�ر ق�ضائم 
�لهد�يا وبطاقات �لهد�يا �لتي ميكن ��ضرتد�دها مقابل �لب�ضائع و / �أو �خلدمات؛ خدمات عر�س �لب�ضائع؛ خدمات تنظيم عرو�س 
�الأزياء لغايات ترويجية؛ خدمات �الإعالن عرب �الإنرتنت على �ضبكة �لكمبيوتر؛ خدمات بطاقات �لهد�يا؛ خدمات �د�رة �العمال؛ 
خدمات توجيه �الأعمال؛ خدمات تفعيل �لن�ضاط �ملكتبي؛ خدمات توزيع �لعينات؛ خدمات �إعد�د مناذج �لدعاية و�الإعالن �أو 

ترويج �ملبيعات. . و�مل�ضنفة بالفئه )35(
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)�ضيمانو �نك.(

 
�جلغر�فية  و�ملوؤ�ضر�ت  �لتجارية  �لعالمات  لقانون  وفقًا  )2018/10/15م(.  وبتاريخ:  برقم)87065(  �لطلب  قبول  مت  وقد 
للدر�جات  يدويًا  �مل�ضغلة  �ليدوية  و�الأدو�ت  �لعدد  يدويًا؛  و�مل�ضغلة  يدويا  �ملحمولة  و�الأدو�ت  �لعدد  على:  �لعالمة  وتو�ضع 
�ليدوية لرتكيب  و�لعدد  �الأذرع  �أعمدة  و�إز�لة  �ليدوية لرتكيب  و�لعدد  �أوتاد  بدون  �الأعمدة  م�ضتخرجات  وتت�ضمن  �لهو�ئية 
و�إز�لة حماور �لدو��ضات و�لعدد �ليدوية لرتكيب و�إز�لة �الأقو��س �ل�ضفلية وقطاعات �لكو�بل و�لعدد �ليدوية لرتكيب و�إز�لة 
حلقات �لقفل وعدد تثبيت م�ضننات �لعجالت �مل�ضغلة يدويًا الإز�لة حلقات �لقفل و�لعدد �ليدوية لرتكيب و�إز�لة �لعجلة غري 
�ملثبتة و�لعدد �ليدوية لقطع وتو�ضيل �ل�ضال�ضل وعدد تثبيت و�ضبط �ملحور ومزيالت م�ضننات �لعجالت ومفاتيح �ضد �لرب�غي 
و�لعدد �ليدوية لت�ضليح و�ضيانة �لدر�جات �لهو�ئية؛ �لعدد و�الأدو�ت �ملحمولة يدويًا و�مل�ضغلة يدويا ل�ضيد �الأ�ضماك وتت�ضمن 

�ضكاكني �ضيد �الأ�ضماك ومق�ضات �ضيد �الأ�ضماك وقطاعات �ضيد �الأ�ضماك. . و�مل�ضنفة بالفئه )8(

)��س �ضي تي لوبريكانت�س ليمتد( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)83917( وبتاريخ: )2018/3/27م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
م�ضتح�ضر�ت  و�لك�ضط؛  �لفرك  م�ضتح�ضر�ت  و�لتلميع  �لتنظيف  م�ضتح�ضر�ت  و�لتنظيف؛  �لغ�ضيل  م�ضتح�ضر�ت  على:  �لعالمة 
�لتنظيف للمحركات �مللطخة بالزيت و�الأج�ضام �ل�ضناعية �ملت�ضخة �الأخرى ؛ م�ضتح�ضر�ت �لتنظيف الأنابيب �لوقود و�أنظمة 
�حلقن للمحركات حتديد� ملحركات �ل�ضيار�ت؛ منتجات �لعناية بال�ضيار�ت حتديد� �لعو�مل �حلافظة للغ�ضيل ومنتجات تنظيف 
�لدهان و منتجات تنظيف �لدهان على �ضكل معاجني و�ضو�ئل؛ �ضمع �لدهان؛ �ضامبو �لغ�ضيل؛ م�ضتح�ضر�ت �لغ�ضيل ملعد�ت غ�ضيل 
�ملركبات؛ م�ضتح�ضر�ت �لغ�ضيل وما قبل �لغ�ضيل على �ضكل م�ضاحيق و�ضو�ئل للمعّد�ت �لعاملة بالنفث �لبخاري ومعّد�ت �لتنظيف 
�لعاملة بال�ضغط �لعايل؛ �لعو�مل �مل�ضاّدة للماء ملعّد�ت غ�ضيل �ملركبات؛ منتجات �لعناية بالكروم؛ منتجات تنظيف �لبال�ضتيك؛ 
عو�مل �لنقع وم�ضتح�ضر�ت �لتنظيف الأ�ضقف �ل�ضيار�ت �لقابلة للطي؛ منتجات �لعناية بالبال�ضتيك؛ منتجات �لعناية بالتنجيد؛ 

م�ضتح�ضر�ت تنظيف دو�ليب �ل�ضيار�ت �ملعدنية؛ �ل�ضابون.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(
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)كابيو�ضيكي كاي�ضا كوبي �ضيكو �ضو وتتاجر �أي�ضًا با�ضم كوبي �ضتيل، ليمتد( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)87708( وبتاريخ: )2018/11/26م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 

�لعالمة على: منتجات �حلديد و�لفوالذ؛ فوالذ مقاوم لل�ضد�أ؛ حديد �ضبائكي؛ �ضبائك فوالذ؛ حديد زهر؛ فوالذ يف �ضورة �ضفائح، 

و�ألو�ح، ورقائق وبكر�ت؛ فوالذ يف �ضورة �ضفيحة، �أو ع�ضا، �أو ق�ضيب �أو �ضبيكة؛ �ألو�ح و�ضفائح فوالذية؛ �ضفائح فوالذية جملفنة؛ 

�ضريط فوالذي؛ ع�ضيان فوالذية؛ ق�ضبان فوالذية؛ �ضلك فوالذي؛ �أنابيب وقنو�ت فوالذية؛ �أنابيب من �لفوالذ �ملقاوم لل�ضد�أ؛ حديد 

مكور؛ كر�ت فوالذية؛ بكر�ت م�ضنوعة من �ملعدن؛ لوحات حديدية؛ فوالذ م�ضبوك؛ ت�ضكيالت �لفوالذ؛ حد�ئد ز�وية م�ضنوعة من 

�ألو�ح وت�ضكيالت معدنية لعزل �ل�ضوت،  �أو فوالذ؛ معادن غري نفي�ضة و�ضبائكهم؛ �ضر�ئط م�ضنوعة من �ملعدن؛  �ملعدن؛ ُدقاق حديد 

من  �مل�ضنوعة  تلك  على  ت�ضتمل  و�لتي  �ملعدن،  من  م�ضنوعة  �ألو�ح  نفي�س؛  غري  ملعدن  قو�لب  �الهتز�ز؛  تقليل  و/�أو  �ل�ضو�ضاء  تقليل 

لة(؛ �أنابيب معدنية وقطع  �ضبائك فوالذ وتيتانيوم؛ �ضفائح و�ألو�ح م�ضنوعة من �ملعدن؛ معادن غري نفي�ضة يف �ضورة رقائق )�ضبه ُم�ضكَّ

تركيب �الأنابيب؛ �ضبكة �أنابيب م�ضنوعة من �ملعدن، و�لتي ت�ضتمل على تلك �مل�ضنوعة من �ضبائك فوالذ وتيتانيوم؛ �أنابيب وو�ضالت 

�الأنابيب م�ضنوعة من �ملعدن لالأنابيب �ملف�ضلية و�لطرفية؛ كابالت و�أ�ضالك غري كهربائية م�ضنوعة من �ملعدن غري نفي�س؛ فوالذ 

م�ضبق �ل�ضغط يف �ضورة �أ�ضالك و�أ�ضالك جمدولة لت�ضنيع خر�ضانة م�ضبقة �ل�ضغط؛ �ضلك �أحادي �جلديلة غري كهربائي؛ �ضلك عديد 

�جلد�ئل غري كهربائي؛ معدن يف �ضورة م�ضحوق؛ م�ضبوكات معدنية؛ ع�ضيان م�ضنوعة من �ملعدن للتق�ضية و�للحام، و�لتي ت�ضتمل على 

تلك �مل�ضنوعة من �ضبائك �لفوالذ و�لتيتانيوم؛ �ضلك حلام؛ دريئات ر�س كاثودي م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ألومنيوم و�ضبائكه؛ م�ضبوكات، 

ل �أو  رقائق، م�ضحوق الأدو�ت �ضبه م�ضغولة ملفوفة، �أو م�ضحوبة �أو منبثقة من �الألومنيوم �أو �ضبائكه؛ �ضبائك نحا�س؛ نحا�س، غري ُم�ضكَّ

ل؛ �ضلك نحا�ضي، غري معزول؛ �أنابيب نحا�ضية؛ �أنابيب من �ضبائك نحا�ضية؛ م�ضبوكات، رقائق، م�ضحوق الأدو�ت �ضبه م�ضغولة  �ضبه ُم�ضكَّ

�أو �ضبائكه؛ تيتانيوم و�ضبائك منه؛ نيكل و�ضبائك منه؛ ماغن�ضيوم و�ضبائك منه؛ زنك  �أو منبثقة من �لنحا�س  �أو م�ضحوبة  ملفوفة، 
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و�ضبائك منه؛ خامات م�ضنوعة من �ملعدن؛ مو�د معدنية للبناء و�لت�ضييد؛ تركيبات م�ضنوعة من �ملعدن للبناء؛ مو�د تدعيم م�ضنوعة 

من �ملعدن للبناء؛ �أنابيب متفرعة م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضالك تهوية م�ضنوعة من �ملعدن؛ و�ضالت متدد معدنية لالأنابيب و�مل�ضالك؛ 

�ضد�د�ت  �ملعدن؛  من  م�ضنوعة  ��ضطد�م  حو�جز  �مل�ضغوط؛  �لهو�ء  خلطوط  �ملعدن  من  م�ضنوعة  تركيبات  معدنية؛  �أنابيب  دعامات 

طرق م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضبكات �أ�ضالك حلجز �النزالقات �ل�ضخرية؛ فوهات م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضامري تثبيت؛ ق�ضبان لق�ضبان 

�ل�ضكك �حلديدية �ملعدنية؛ �ضر�ئح م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضابك م�ضنوعة من �ملعدن؛ مو�د تدعيم، م�ضنوعة من �ملعدن، للخر�ضانة؛ 

هيكل م�ضنوع من �ملعدن للبناء؛ �ألو�ح بناء م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ألو�ح جد�رية م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضلك �ضائك؛ م�ضاريع م�ضنوعة من 

�ملعدن؛ در�بزينات م�ضنوعة من �ملعدن؛ �أنظمة �أ�ضقف معلقة معدنية م�ضتملة على �ألو�ح؛ دعامات �أ�ضقف م�ضنوعة من �ملعدن؛ �أعمدة 

م�ضنوعة من �ملعدن؛ �أ�ضعة م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ألو�ح �ضياج م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضياج م�ضنوعة من �ملعدن؛ �أ�ضو�ر حر��ضة م�ضنوعة 

من �ملعدن؛ �ضفائح تثبيت؛ �ألو�ح �أر�ضية م�ضنوعة من �ملعدن؛ جمموعة �ألو�ح ت�ضتخدم يف �لعبور م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضقالة م�ضنوعة 

�لزنانري م�ضنوعة من  �لكابالت وممطالت  �ملعدن؛ ممطالت  �مل�ضبك م�ضنوعة من  �لتجهيز؛ قو�لب  �ضابقة  �ملعدن؛ مباين معدنية  من 

�ملعدن )و�ضالت كالبية(؛ من�ضات نقالة للتحميل و�إز�لة �لتحميل م�ضنوعة من �ملعدن؛ حاويات م�ضنوعة من �ملعدن لتخزين ونقل 

�لب�ضائع؛ �ضعاب �أ�ضماك �ضناعية م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضائد للحيو�نات �لربية؛ �أقفا�س م�ضنوعة من �ملعدن؛ �أك�ضاك ر�س �لطالء 

م�ضنوعة من �ملعدن؛ �أ�ضكال �ضب معدنية للخر�ضانة؛ قو�لب ثلج م�ضنوعة من �ملعدن؛ جتهيز�ت �أماكن �إيقاف �لدر�جات م�ضنوعة من 

للماكينات؛  لي�ضت  �ملعدن،  بكر�ت م�ضنوعة من  �ملاكينات(؛  م�ضتملة على عنا�ضر  وزنربكات و�ضمامات معدنية )غري  بكر�ت،  �ملعدن؛ 

م�ضقوقة  م�ضامري  �ملعدن؛  من  م�ضنوعة  كابالت  و�ضالت  جلبات  لالأنابيب؛  �ملعدن  من  م�ضنوعة  و�ضالت  معدنية(؛  )مكونات  زنربكات 

معدنية؛ خر�طيم معدنية �ضناعية؛ الفتات معدنية غري م�ضيئة وغري ميكانيكية؛ حاويات تخزين معدنية؛ حاويات تخزين غاز�ت 

م�ضنوعة من �ملعدن؛ دو�ر�ت �لرياح م�ضنوعة من �ملعدن؛ كابالت �لعربات �ملعلقة )�لتلفريك(؛ مرتكز�ت؛ �ضنادين؛ مكونات معدنية؛ 

�أربطة م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضامري م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضامري غلق؛ �ضو�ميل م�ضنوعة من �ملعدن؛ ورد�ت )حلقات( م�ضنوعة من 

�ملعدن؛ م�ضامري �لرب�ضام، وُكالبات وم�ضامري م�ضنوعة من �ملعدن؛ م�ضابك م�ضنوعة من �ملعدن للكابالت و�الأنابيب؛ و�ضالت �لكابالت 

م�ضنوعة من �ملعدن، غري كهربائية؛ كالليب �لكابالت م�ضنوعة من �ملعدن؛ حلقات �لكابالت م�ضنوعة من �ملعدن؛ حلمات �لت�ضحيم؛ 

�أقفال معدنية ومفاتيحها؛ حبل �ضلكي؛ �أربطة م�ضنوعة من �ملعدن الأغر��س �لربط؛ �ضبكات و�أن�ضجة �ضلكية؛ حاويات تعبئة �ضناعية 

م�ضنوعة من �ملعدن؛ حاويات تخزين م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضناديق م�ضنوعة من �ملعدن؛ علب م�ضنوعة من �ملعدن؛ حاويات م�ضنوعة 

�لقدور م�ضنوعة من  للحاويات؛ م�ضاكات  �ملعدن  �أغطية م�ضنوعة من  و�ل�ضو�ئل؛  �مل�ضغوطة  و�لغاز�ت  �لكيميائية،  للمو�د  �ملعدن  من 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87708(
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�ملعدن؛ مقاب�س �أحو��س �ال�ضتحمام م�ضنوعة من �ملعدن؛ لوحات هوية م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضاريات �لعلم حتمل باليد م�ضنوعة من 

�ملعدن؛ �ضال�ضل �ملا�ضية؛ �ضالمل نقالة و�ضالمل من �ملعدن؛ �ضناديق بريد م�ضنوعة من �ملعدن؛ �ضماعات �ملالب�س �مل�ضنوعة من �ملعدن؛ 

خز�نات �ملياه �مل�ضنوعة من �ملعدن الأغر��س منزلية؛ �ضناديق �الأدو�ت �مل�ضنوعة من �ملعدن، �لفارغة؛ موزعات �ملنا�ضف �مل�ضنوعة من 

�ملعدن؛ ملحقات �لرتكيبات �خل�ضبية �مل�ضنوعة من �ملعدن؛ حو�مل �لرب�ميل �مل�ضنوعة من �ملعدن؛ �خلز�ئن؛ �الأعمال �لفنية �مل�ضنوعة 

من معدن غري نفي�س؛ �ضتائر خارج �ملنزل م�ضنوعة من �ملعدن؛ لوحات �الإ�ضار�ت �مل�ضنوعة من �ملعدن؛ دفيئات قابلة للنقل م�ضنوعة 

من �ملعدن لال�ضتخد�م �ملنزيل؛ �ألو�ح تذكارية م�ضنوعة من �ملعدن؛ عالمات �ملقابر �مل�ضنوعة من معدن غري نفي�س؛ �ضماعات �الأحذية 

�مل�ضنوعة من �ملعدن؛ حلقات من �ملعدن للع�ضي �ملوجهة للحركة ولع�ضي �ل�ضري؛ مهاميز؛ حلقات ت�ضلق من �ملعدن؛ الفتات م�ضنوعة من 

�ملعدن؛ منحوتات من �ملعدن؛ �ألو�ح مركبة م�ضنوعة من معدن غري �حلديد؛ قو�لب معدنية ل�ضب �ملعادن؛ غرف كتم �لتفجري م�ضنوعة 

من �ملعدن لكتم تفجري �ملو�د �لكيميائية و�لذخائر �لتقليدية. .. و�مل�ضنفة بالفئه )6( مع �ملطالبة بحق �ال�ضبقية: رقم �ال�ضبقية: 

83498-2018 تاريخ �ال�ضبقية : 2018/6/26م بلد �ال�ضبقية: �ليابان

)عبده �أحمد لطف �لذيب( 

وقد مت قبول �لطلب برقم)88194( وبتاريخ: )2019/1/1م(. وفقًا لقانون �لعالمات �لتجارية و�ملوؤ�ضر�ت �جلغر�فية وتو�ضع 
�لعالمة على: عطور�ت وزيوت عطرية، كولونيا، عوده وعود �لند، بخور، مزيالت �لبقع، كرميات وم�ضتح�ضر�ت �لعناية وجتميل 
�لب�ضرة و�لوجة و�ل�ضعر و�جل�ضم، م�ضتح�ضر�ت جتميل، زيوت ودهانات �ل�ضعر، بودرة جتميليه، �ل�ضامبو، م�ضتح�ضر�ت �ل�ضامبو، 
غ�ضول)لو�ضن( لل�ضعر، حمام زيت لل�ضعر، م�ضتح�ضر�ت فرد وجتعيد وت�ضريح �ل�ضعر، �حلناء و�حلناء �ل�ضعبي، �قماع حناء، نق�ضة 
�أخرى  ومو�د  �الأقم�ضة  تبيي�س  م�ضتح�ضر�ت  �ل�ضامبو،  جتميلية،  بودرة  �ضعر،  ملونات  للج�ضمو�ل�ضعر،  جتميلية  ��ضباغ  حناء، 
ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي �ملالب�س، منظفات، م�ضتح�ضر�ت تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، �ضابون و�ضابون طبي، كحل للعني، بودرة 
�لرمو�س ورمو�س م�ضتعاره  ��ضا�س، مكياجات،م�ضكره، وم�ضتح�ضر�ت جتميل  �طفال، مزيل عرق، عد�ضات عيون جتميليه، كرمي 
من  �لوقاية  م�ضتح�ضر�ت  )جل(  دهان  �ظافر،  وملمعات  لالظافر  ��ضباغ  �ضفاه،  �حمر  حو�جب،  �قالم  �ضعر،  مزيل  �ضعر،  مثبت 
لت�ضقق �الرجل، ملمعات  و�لنم�س، كرمي  و�لكلف  �لتجاعيد  ملو�جهه  �لب�ضره وكرميات  لتبيي�س  �ل�ضم�س، م�ضتح�ضر�ت وكرميات 

لالحذية، �قنعه جتميليه، معاجني �أ�ضنان.. و�مل�ضنفة بالفئه )3(  

�ضفحة 3 تابع طلب ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية رقم )87708(


