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)عبدامللك من�صور ابراهيم زيد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90264( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/4/6م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ال�صل�صة.. وامل�صنفة بالفئه 

)30(

)حممد عبداهلل حممد عليوة // حبان لال�صترياد والت�صدير(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90447( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/5/5م(. 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صتخل�صة  م�صروبات   ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�صتح�صرات  �صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من 

لتح�صري امل�صروبات . وامل�صنفة بالفئه )32(

)�صركة وليد دعبول واخوانة - مدار للكيماويات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96494( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات 
 ، ال�صورالفوتوغرافية  الكتنب  ، مواد جتليد  املطبوعات  اخرى 
لغايات  او  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  لل�صق  مواد   ، القرطا�صية 
الفئات  يف  ال��واردة  البال�صتيكية)غري  التغليف  مواد   ، منزلية 
بالفئه  وامل�صنفة   . واحلفاظات  الورقية  املناديل   ، االخ��رى 

 )16(

)�صركة وليد دعبول واخوانة - مدار للكيماويات(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96479( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات 
 ، ال�صورالفوتوغرافية  الكتنب  ، مواد جتليد  املطبوعات  اخرى 
لغايات  او  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  لل�صق  مواد   ، القرطا�صية 
الفئات  يف  ال��واردة  البال�صتيكية)غري  التغليف  مواد   ، منزلية 
بالفئه  وامل�صنفة   . واحلفاظات  الورقية  املناديل   ، االخ��رى 

)16(
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)حممد عبداهلل حممد عليوة // حبان لال�صترياد والت�صدير(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90520( وب���ت���اري���خ: 
)2019/5/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وحلوم  واالأ�صماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اللحوم،االطعمة  وم�صتخرجات  خال�صات   ، وال�صيد  الدواجن 
 ، البي�ض واللنب   ، الفواكه واخل�صروات املحفوظة   ، املحفو�صة 
ومنتجات االلبان ، املربى،الزيوت والدهون . وامل�صنفة بالفئه 

)29(

)علي اأحمد علي زنيم(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92436( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات 
امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات 
القرطا�صية   ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ،
 ، منزلية  لغايات  اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  م��واد   ،
الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  فرا�صي   ، الفنانني  ومواد 
والتدري�ض  التوجيه  مواد   ، االأث��اث(  )عدا  املكتبية  واللوازم 
)عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري الواردة يف 
االأكلي�صيهات)الرا�صمات(..   ، الطباعة  ، حروف  اأخرى(  فئات 

وامل�صنفة بالفئه )16(

)احمد حممد قائد احلبابي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93834( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/12/29م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: �صخانات �صم�صية 
- �صخانات ماء)اجهزة(- من�صات توريد املياه - �صبكات تو�صيل 
�صحب  اجهزة   - م��اء  �صخانات   - املياه  توزيع  �صبكات   - املياه 
املياه - مواقد ) اجهزة ت�صخني( - افران �صم�صية _ جممعات 
للحمامات(.  �صخانات   - ت�صخني  اجهزة  )للت�صخني(-  �صم�صية 

وامل�صنفة بالفئه )11(

)�صيف اهلل حم�صن �صيف اهلل �صربة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94799( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
و  املقوى  ال��ورق  و  ال��ورق  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املنتجات امل�صنوعة من هذة املواد و غري واردة يف فئات اخرى ، 
املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، املواد 
 ، القرطا�صية   ، الر�صمية  االوراق  و  املطبوعات  و  الدعائية 
مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية او لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�صي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة و اللوازم 
حروف   ، البال�صتيكية  التغليف  مواد  التوجيه  مواد   ، املكتبية 

الطباعة الكلي�صيهات )الرا�صمات(. . وامل�صنفة بالفئه )16(
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)�صيف اهلل حم�صن �صيف اهلل �صربه(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94807( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اوعية  و  اواين  و  ادوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
او  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  للمطبخ  و  املنزيل  لال�صتعمال 
مطلية بها( ام�صاط و ا�صفنج ، فرا�صي )اطباق واغطية �صحون 
و مما�صح للتنظيف و ام�صاط واكواب و الواح تقطيع( ، فرا�صي 
و  و�صالل  ودب��ات  اباريق   ، للفواكه  اك��واب   ، تنظيف  ادوات   ،
و  مالب�ض  عالقية   ، الغيار  قطع   ، نفايات  �صناديق   ، قوارير 
كا�صات جميعها من البال�صتيك ، االدوات واالوعية املنزلية. . 

وامل�صنفة بالفئه )21(

)�صيف اهلل حم�صن �صيف اهلل �صربة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94809( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، معدنية(  )غري  بناء  مواد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأنابيب قا�صية غري معدنية للمباين ، اأ�صفلت وزفت وقار ، مباين 
غري معدنية قابلة للنقل ، )جم�صمات( غري معدنية ، اال�صمنت 
، موا�صري متفرعة غري  ، والبلك )طوب(  ، والبالط  ، واجلب�ض 

معدنية. . وامل�صنفة بالفئه )19(

)�صيف اهلل حم�صن �صيف اهلل �صربة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94815( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: انابيب بال�صتيكيه ، �صناديق ، 
براميل بال�صتيكيه ، االثاث و املرايا و اطارات ال�صور ، املنتجات 
)غري الواردة يف فئات اخرى( امل�صنوعة من اخل�صب او الفلني او 
الغاب او اخليزران او ال�صف�صاف او القرون او العظام او العاج 
املر�صوم  او  املحار  او  الكهرمان  او  ال�صدف  او  احلوت  عظم  او 
 . البال�صتيكية.  املواد  من  او   ، املواد  لكل هذه  البديلة  املواد  و 

وامل�صنفة بالفئه )20(

)عبداهلل حممد �صالح داود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95063( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
العلكة..   ، الطحينية  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )30(
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)�صامل عبد القادر عبدربه عذبان(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95125( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: رقائق بطاطا �صب�ض ت�صايل 

.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)عمار عبد اهلل حممد املري(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95274( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
الكريهه  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
بخالف ماهو لال�صتخدام ال�صخ�صي ، ل�صقات طبية ومواد �صماد 
، مطهرات ، م�صتح�صرات البادة احل�صرات واحليوانات ال�صارة 
م�صتح�صرات   ، منظفات   ، اع�صاب  ومبيدات  فطريات  مبيدات   ،
تلطيف اجلو ، لو�صن اطفال ، م�صتح�صرات عالج احلروق ، قطن 

معقم ، غ�صوالت )لو�صن(.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)علي �صعيد مكرد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95319( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
�صيدلية  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
حمية  مواد   ، طبية  لغايات  �صحية  م�صتح�صرات   ، وبيطرية 
ل�صقات   ، للر�صع واالطفال  ، واغذية  الطبي  معدة لال�صتعمال 
طبية ومواد �صماد ، مواد ح�صو اال�صنان و�صمع طب اال�صنان ، 
ال�صارة  واحليوانات  احل�صرات  البادة  م�صتح�صرات   ، مطهرات 
�صل�ض  ملر�صى  حفاظات   ، اع�صاب  ومبيدات  فطريات  مبيدات   ،

البول ، �صراويل �صحية ن�صائية.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صامل عبد اهلل �صالح باحاج(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95365( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املناديل الورقية.. وامل�صنفة 

بالفئه )16(
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)�صامل عبد اهلل �صالح باحاج(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95369( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املناديل الورقية .. وامل�صنفة 

بالفئه )16(

)�صامل عبد اهلل �صالح باحاج(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95370( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املناديل الورقية .. وامل�صنفة 

بالفئه )16(

)�صامل عبد اهلل �صالح باحاج(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95371( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املناديل الورقية.. وامل�صنفة 

بالفئه )16(

)�صامل عبد اهلل �صالح باحاج(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95373( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املناديل الورقية .. وامل�صنفة 

بالفئه )16(
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)عبده احمد �صعد املو�صلي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95390( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: احليوانات احلية ) الدواجن( 
، املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات ، مواد غذائية للحيوانات 
، بقول طازجة ، طعام للطيور ، م�صتح�صرات لت�صمني احليوانات 

، غالل اال�صتهالك احليواين.. وامل�صنفة بالفئه )31(

)رودينا لال�صترياد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95510( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: النب ، ال�صاي ، ال�صكر ، االرز 
 ، ال�صكالته   ، الفطائر   ، الب�صكويت   ، النحل  ع�صل   ، ال�صل�صة   ،
 ، اخلمرية   ، ال�صل�صة   ، احللويات   ، امللح   ، احلبوب   ، الدقيق 

املكرونة ، ال�صعريية ، البهارات.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)ح�صن علي �صالح اخلمي�صي - موؤ�ص�صة اخلمي�صي التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95636( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة   .. نارية  العاب  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )13(

)ح�صن علي �صالح اخلمي�صي - موؤ�ص�صة اخلمي�صي التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95639( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وقطع  و�صياكل  موتورات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

غيارها واطارات ال�صياكل واملوترات.. وامل�صنفة بالفئه )12(
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)ح�صن علي �صالح اخلمي�صي - موؤ�ص�صة اخلمي�صي التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95641( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: التبغ اخلام و امل�صنع ، ادوات 

املدخنني والكربيت ) الثقاب ( .. وامل�صنفة بالفئه )34(

)وليد احمد عبده �صامل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95730( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
بالفئه  وامل�صنفة  الربالت.  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

)12(

)عبده احمد �صعد املو�صلي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95809( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
الدواجن  احلية  احليوانات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
، املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات ، ال�صعري ، مواد غذائية 
للحيوانات ، بقول طازجة ، توت ، فواكة طازجة ، طعام للطيور 
، ثفل الفول ال�صوداين للحيوانات ، بذور حبوب غري معاجلة ، 
ا�صجار خم�ص�صة لعيد امليالد ، حم�صيات ، حبوب كاكاو خام ، 
لت�صمني  ، م�صتح�صرات  النارجيل   ، الكواللب  ، جوز  الهند  جوز 
احليوانات ، زهور جمففة للتزين ، زهور طبيعية ، غالل)جميع 
انواع احلبواب ( ، غالل لال�صتهالك احليواين ، ليمون ، عد�ض 
 ، ال�صكر  ق�صب   ، قرع   ، �صم�صم   ، لالكل  �صاحلة  ج��ذور   ، ط��ازج 

خ�صروات طازجة ، قمح .. وامل�صنفة بالفئه )31(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96093( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
خدمات  جميع  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املالب�ض  ، تعديل  الهواء  اأجهزة تكييف  تاأجري   ، املواد  معاجلة 
، ذبح احليوانات ، جتميع املواد ح�صب الطلب ، اعمال الطالء ، 
جتليد الكتب ، النحا�صة ، تف�صيل املالب�ض وخياطتها ، التنجيد 
، طحن الدقيق والبذور ، ع�صر الفواكه ، �صباغة الفراء واجللد 
خدمات   ، الطباعة  خدمات   ، باملعادن  الطلي   ، املعادن  �صبك   ،
اتالف   ، الدباغة   ، اخلياطة   ، املولدات  تاأجري   ، الطاقة  انتاج 
وحرق النفايات والف�صالت ، النجارة ، تاأطري االعمال الفنية ، 

اعمال الديكور . . وامل�صنفة بالفئه )40(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96096( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: منتجات التبغ ، جميع ادوات 
 ، نفي�صة  لي�صت من معادن  �صجائر  ، مناف�ض  الثقاب   ، املدخنني 
 ، �صجائر  مبا�صم   ، �صجائر   ) فالتر   ( مر�صحات   ، �صيجار  علب 
لوالعات  اوعية غازات   ، النار  ، حجارة  �صجائر  ورق   ، �صجائر 
 .  . تبغ  اكيا�ض   ، تبغ   ، �صعوط   ، مدخنني  قداحات   ، ال�صجائر 

وامل�صنفة بالفئه )34(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96098( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
االطعمة  توفري  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
، مكاتب تاأمني االقامة  وامل�صروبات ، وخدمات االيواء املوؤقت 
املباين  تاأجري   ، النزل  حجر   ، النزل   ، االقامة  اأماكن  تاأجري   ،
خميمات  خدمات   ، املطاعم   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املتنقلة 
العطالت ، اأماكن اقامة ال�صياح ، احلجز يف الفنادق ، الفنادق 
، تاأجري اخليم ، مطاعم اخلدمة الذاتية . . وامل�صنفة بالفئه 

)43(

) �صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96103( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من 
لعمل  اأخرى  وم�صتح�صرات  �صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه 
امل�صروبات غري الكحولية ، م�صتح�صرات لتح�صري املياه الغازية 
م�صروبات   ، كحولية  غري  فواكه  خال�صات   ، فواكة  رحائق   ،
ع�صائر فواكة غري كحولية ، ع�صري بندوره ، ع�صائر خ�صروات 

، ماء الليتيا ، ماء معدين فوار .. وامل�صنفة بالفئه )32(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96106( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املعادن النفي�صة وكل خليط 
منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو مطلية بها ، غري 
الوارد يف فئات اأخرى ، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات 
قيا�ض ، اأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة ، �صاعات وقطع غيارها ، 
متائم ، عقيق ، جموهرات ، جموهرات مقلدة ، اوعية من معادن 

نفي�صة. وامل�صنفة بالفئه )14(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96109( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
)تدار  يدوية  واأدوات  عدد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأ�صلحة   ، واملالعق(  وال�صكاكني  )ال�صوك  قطع  اأدوات   ، باليد( 
 ، �صحج  عدد   ، حالقة  و�صفرات  ادوات   ، وم�صتلزماتها  بي�صاء 
معدات زراعية تدار باليد ، مثاقب ، فوؤو�ض ، ق�صبان ، عدد ل�صن 
ال�صفرات ، �صفرات ، مطارق ، ازاميل ، عتالت ، ادوات كهربائية 
اطقم   ، كما�صات   ، حفارات   ، ال�صعر  الزال��ة  كهربائية  وغ��ري 
العناية باأظافر اليدين ، هراوات ، ادوات �صقل ، ادوات ا�صعال ، 

مفكات .. وامل�صنفة بالفئه )8(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96116( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
ومنتجات  املن�صوجات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اغطية  ان��واع  جميع   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غري  الن�صيج 
مانعة  ان�صجة   ، باحلرارة  ال�صقة  ان�صجة   ، واملوائد  اال�صرة 
اغطية   ، لال�صرة  واغطية  بطانيات   ، للمناطيد  الغازات  لنفاذ 
لال�صرة ، اغطية من البال�صتيك لالثاث ، ك�صوة مف�صلة الغطية 
املراحي�ض ، قما�ض دمق�ض ، اقم�صة من الياف زجاجية ت�صتخدم 
يف ن�صيج ، �صا�ض ، ن�صيج القنب ، بيا�صات مقلمة ، مناديل الزالة 
اغطية   ، نامو�صيات   ، للغ�صيل  قفافيز   ، التجميل  م�صتح�صرات 

واكيا�ض للمخدات ، مالءات ، اكفان .. وامل�صنفة بالفئه )24(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96117( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: جميع اأنواع اخليوط والغزل 
واخليوط امل�صتخدمة يف الن�صيج ، خيوط �صنيل ، قطن مغزول 
، حرير مغزول ، خيوط وحبال �صغرية مغزولة ، �صوف مغزول 
غزل..   ، الن�صيج  يف  م�صتخدمة  بال�صتيكية  مواد  من  خيوط   ،

وامل�صنفة بالفئه )23(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96120( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: احلبال واخليوط وال�صبكات 
 ، واالكيا�ض  والغرارات  واالأ�صرعة  وامل�صمع  واملظالت  واخليام 
مواد التبطني واحل�صو ، مواد ن�صيج من االلياف اخلام ، مظالت 
من الن�صيج ، اكيا�ض الربيد ، اكيا�ض النقل والتخزين ، ا�صرطة 
اغطية   ، معدنية  غري  كابالت   ، العمودية  لل�صتائر  وربط  �صد 
زغب   ، قطن  ن�صالة   ، خ��ام  قطن   ، للتمويه  �صباك   ، للتموية 
وخيوط  حبال   ، �صيد  �صباك   ، احلرير  من  ح�صوات  )ري�ض( 
للحزم ، كتان خام ، �صوف خام او معالج ، حرير خام ، حبال ، 

�صوف خ�صب ، �صوف للتنجيد.. وامل�صنفة بالفئه )22(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96121( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: جميع اأنواع ال�صجاد والب�صط 
واحل�صر ومفار�ض احل�صري وم�صمع فر�ض االأر�صيات ومواد اأخرى 
 ، اجل��دران  على  تعلق  ومطرزات  القائمة  االأر�صيات  لتغطية 
اأو  ح�صر   ، اأرج��ل  مم�صحات   ، �صجاد  بطائن   ، حمام  مدا�صات 
اأغطية   ، اإ�صطناعية  اأع�صاب  طبقات   ، مدا�صات  اأو  مفار�ض 

اأر�صيات من الفينيل ، ورق جدران .. وامل�صنفة بالفئه )27(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96122( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
)ال��ب��وي��ات(  ال��ده��ان��ات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
حفظ  وم��واد  ال�صداأ  من  الوقاية  مواد   ، والالكيه  والورني�ض 
اخل�صب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت االألوان ، راتنج 
االإ�صتخدام  م�صحوق  اأو  رقائق  �صكل  يف  معادن   ، خام  طبيعي 
مثبتات   ، والفنانني  الطباعة  وعمال  الديكور  وفنيي  الدهانني 
اال�صباغ   ، امللونات   ، للدهانات  مثبتة  م�صتح�صرات   ، للدهانات 
م�صحوق  �صكل  على  معادن   ، الكيه   ، للنار  مقاومة  دهانات   ،
ال�صتخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني 
اإزالة ورق اجلدران ، طالء  ، طالءات تاأ�صي�صية ، م�صتح�صرات 

جريي مائي ، . طالءات اخل�صب. . وامل�صنفة بالفئه )2(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96126( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
خدمات   ، طبية  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
الب�صرية  الكائنات  وجمال  ب�صحة  العناية  خدمات   ، بيطرية 
خدمات   ، والغابات  والب�صتنة  الزراعة  خدمات   ، واحليوانات 
دور   ، الطبية  العيادات   ، التجميل  �صالونات   ، ال��دم  بنوك 
 ، احلدائق  زراع��ة   ، الزهور  تن�صيق   ، االأ�صنان  طب   ، النقاهة 
الرعاية ال�صحية ، الب�صتنه ، دور التمري�ض ، امل�صاعدة الطبية 
 ، البيطرية  امل�صاعدة   ، امل�صحات   ، امل�صاتل   ، الطبيعي  العالج   ،
، خدمات  الب�صريات  فني  ، خدمات  العجزة  دور   ، امل�صت�صفيات 

�صيدالنية.. وامل�صنفة بالفئه )44(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96153( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغوتابر�صا  امل��ط��اط  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
هذه  من  امل�صنوعة  واملنتجات  وامليكا  واال�صب�صتو�ض  وال�صمغ 
املواد وغريها واردة يف فئات اخرى ، مواد بال�صتيكية مت�صكلة 
بالبثق لال�صتعمال يف الت�صنيع ، مواد التغليف واحل�صو والعزل ، 
انابيب مرنه غري معدنية ، ا�صرطة ال�صقة ، ا�صب�صتو�ض واليافه 
 ، للكابالت  عوازل   ، اكيا�ض   ، منه  م�صنوع  ماهو  وكل  وان�صجته 
، اطواق وموادومركبات  ، عوازل كهربائية  ال�صقوق  ل�صد  مواد 
 ، عازله  زي��وت   ، عازله  م��واد   ، ري  خراطيم   ، للت�صريب  منع 
دهانات عازلة ، ،  �صوف زجاج للعزل ، انابيب مرنه غري معدنية 

.. وامل�صنفة بالفئه )17(



15

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96156( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: امل��خ��رم��ات وامل��ط��رزات 
واال�صرطة واجلدائل ، االزرار والكابالت والعراوي والدبابي�ض 
اكاليل   ، ا�صطناعية  فواكة   ، اال�صطناعية  والزهور  واالب��ر 
زهور ا�صطناعية ، �صحابات للحقائب زمامات انزالقية ، �صارات 
�صعر  دبابي�ض   ، طيور  ري�ض   ، �صعر  وم�صابك  اربطة   ، للمالب�ض 
 ، للمالب�ض  عراوي   ، للمالب�ض  م�صابك   ، ازرار   ، خياطة  علب   ،
و�صعر  و�صوارب  حلي   ، للنطريز  حبك  �صنارات   ، مرنة  ا�صرطة 
م�صتعار ، م�صابك مالب�ض ، �صحابات ، ك�صاك�ض للمالب�ض ، اربطة 
�صعر ، حلي لل�صعر ، كالبات احذية ، كالبات للم�صدات ، احرف 

وارقام لو�صم الكتان .. وامل�صنفة بالفئه )26(

)كامل �صالم �صيف احلمادي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96273( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/8م(. 
وامل��ح��والت  البطاريات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
والقيا�ض  الوزن  وادوات   ، ثري  بي  وام  وامل�صجالت  واخلازنات 
اأجهزة   ، والتعليم  واالنقاذ  اال�صراف(  واملراقبة)  واال�صارة 
اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�صل  واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  لت�صجيل  اأجهزة   ، الكهربائية  الطاقة  التحكم يف 
اأو ال�صور ، حامالت بيانات مغناطي�صية ، اأقرا�ض  ن�صخ ال�صوت 
ت�صجيل ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، 
اآالت ت�صجيل النقد ، اآالت حا�صبة ، معدات واأجهزة احلوا�صب 
بالفئه  وامل�صنفة  اإطفاء احلرائق..  اأجهزة   ، البيانات  ملعاجلة 

)9(

)علي علي نا�صر علي مر�صد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96330( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والورق  بال�صتيكية  اكيا�ض  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
يف  واردة  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  من  امل�صنوعة  واملنتجات  املقوى 
فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد التغليف البال�صتيكية ، اكيا�ض 

املهمالت.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)�صركة اخوان ال�صفا للتجارة العامة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96358( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/3م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ال�صابون ، البخور ، الكرميات 
، زيوت عطرية ، احلناء ، �صبغات ال�صعر ، دهان ال�صعر ، منظفات 
م�صتح�صرات   ، جتميل  م�صتح�صرات   ، تنظيف  م�صتح�صرات   ،
غ�صول   ، ا�صنان  منظفات   ، �صفايف  حامورة   ، بال�صعر  العناية 
ا�صنان ، منظفات لغ�صيل ال�صحون ، منظفات اال�صتخدام املنزيل 
االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات   ، الطبخ  ا�صتخدام  منظفات   ،
 ، االظافر  ط��الء   ، املعطرة  االن�صجة   ، املنزيل  واال�صتخدام 
م�صادات العرق ، العطور ، لو�صن غ�صول ، ن�صاء الغرا�ض الغ�صيل 

، قطرة احلناء ، املكياجات. . وامل�صنفة بالفئه )3(
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)يحيى حممد حممد ع�صيد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96436( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: زجاجات امل�صابيح واللمبات 
 ، ثريات   ، تكييف  اجهزة   ، كهربائية  م��راوح   ، الكهربائية 
 ، للحمام  �صخانات   ، كهربائية  م�صابيح   ، هوائية  �صفاطات 
 ، كهربائيا  يدفا  �صجاد   ، القو�صية  للم�صابيح  كربون  اعمدة 
ا�صواء كهربائية ل�صجرة عيد امليالد ، مكنات كهربائية ل�صنع 
ال�صقف  ا�صواء   ، للقهوة  )اباريق(كهربائية  راووقات   ، القهوة 
 ، ال�صخ�صي  لال�صتخدام  كهربائية  م��راوح   ، للغو�ض  ا�صواء   ،

ا�صواء �صحرية للتزيني يف احلفالت.. وامل�صنفة بالفئه )11(

)قائد �صالح را�صد البعداين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96439( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: امل�صابيح ال�صوئية ، قناديل 
لال�صاءة ، الواح الطاقة ال�صم�صية ، الثالجات ، املكيفات ، املراوح 
 ، وال�صم�صية  الكهربائية  ال�صخانات   ، طبخ  افران   ، الدفايات   ،
املاء  لتنقية وتر�صيح  ، فالتر  لل�صعر  ، كاويات  ال�صعر  جمففات 
مطابخ  احوا�ض   ، �صيفونات   ، يدوية  ك�صفات   ، غاز  والع��ات   ،
خالطات   ، �صفاطات   ، �صيفونات   ، حمامات  كرا�صي   ، وحمامات 
مطابخ وحمامات ، حنفيات ، اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد 
املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار 

ولالغرا�ض والرتكيبات.. وامل�صنفة بالفئه )11(

)�صركة وليد دعبول واخوانة - مدار للكيماويات(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96475( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات 
 ، ال�صورالفوتوغرافية  الكتنب  ، مواد جتليد  املطبوعات  اخرى 
لغايات  او  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  لل�صق  مواد   ، القرطا�صية 
الفئات  يف  ال��واردة  البال�صتيكية)غري  التغليف  مواد   ، منزلية 
الفئة  يف  وامل�صنفة  واحلفاظات  الورقية  املناديل   ، االخ��رى 

16.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)�صركة وليد دعبول واخوانة - مدار للكيماويات(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96493( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
�صيدلية  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
حمية  مواد   ، طبية  لغايات  �صحية  م�صتح�صرات   ، وبيطرية 
ل�صقات   ، واالطفال  للر�صع  واغذية  الطبي  لال�صتعمال  معده 
طبية ومواد �صماد ، مواد ح�صو اال�صنان و�صمع طب اال�صنان ، 
 ، ال�صارة  واحليوانات  احل�صرات  البادة  م�صتح�صرات  مطهرات 
مبيدات فطريات ومبيدات اع�صاب ، �صراويل ملر�صى �صل�ض البول 

، �صراويل �صحية ن�صائية... وامل�صنفة بالفئه )5(
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)عبد ال�صالم علي �صالح عامر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96495( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: اغطية الفر�ض ، البطانيات ، 

املفار�ض.. وامل�صنفة بالفئه )24(

)ر�صوان يحيى علي الثاليا(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96499( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/6م(. 
بالفئه  . وامل�صنفة  اكيا�ض.  العالمة على:  اجلغرافية وتو�صع 

)16(

)�صركة اخوان �صرب للتجارة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96554( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 . وجافة.  �صائلة  بطاريات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )9(

)عبدالكرمي �صالح علي حممد اجلرادي(

ب���رق���م)96563(  الطلب  ق��ب��ول  مت  وق��د 
لقانون  وبتاريخ: )2020/6/24م(. وفقًا 

العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات 
على: كرميات وم�صتح�صرات العناية وجتميل الب�صرة والوجه 
و ال�صعر ، م�صاحيق املكياج والبودرة وتبيي�ض الب�صرة ، كرميات 
كرميات   ، عطرية  زيوت   ، جتميلية  اقنعة   ، جتميلية  ا�صباغ 
كرميات   ، وت�صريحة  وت�صفيفة  ال�صعر  جتعيد  وم�صتح�صرات 
بعناية  خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض  من  الوقاية  وم�صتح�صرات 
وتنظيف الب�صرة وال�صعر ، حناء ع�صبي ، م�صتح�صرات تبيي�ض 
االقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، منظفات 
عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  وم�صتح�صرات 
، م�صتح�صرات جتميل ، زيوت ال�صعر ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، 

معاجني ا�صنان.. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)�صالح علي حممد اجلرادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96564( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وم�صتح�صرات  كرميات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املكياج  م�صاحيق   ، ال�صعر  و  والوجه  الب�صرة  وجتميل  العناية 
اقنعة   ، ا�صباغ جتميلية  ، كرميات  الب�صرة  وتبيي�ض  والبودرة 
جتميلية ، زيوت عطرية ، كرميات وم�صتح�صرات جتعيد ال�صعر 
من  الوقاية  وم�صتح�صرات  كرميات   ، وت�صريحة  وت�صفيفة 
 ، وال�صعر  الب�صرة  وتنظيف  بعناية  خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض 
اخرى  وم��واد  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات   ، ع�صبي  حناء 
ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، منظفات وم�صتح�صرات تنظيف 
جتميل  م�صتح�صرات   ، عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل 
ا�صنان..  معاجني   ، لل�صعر  )لو�صن(  غ�صول   ، ال�صعر  زي��وت   ،

وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صالح علي حممد اجلرادي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96565( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وم�صتح�صرات  كرميات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املكياج  م�صاحيق   ، ال�صعر  و  والوجه  الب�صرة  وجتميل  العناية 
اقنعة   ، ا�صباغ جتميلية  ، كرميات  الب�صرة  وتبيي�ض  والبودرة 
جتميلية ، زيوت عطرية ، كرميات وم�صتح�صرات جتعيد ال�صعر 
من  الوقاية  وم�صتح�صرات  كرميات   ، وت�صريحة  وت�صفيفة 
 ، وال�صعر  الب�صرة  وتنظيف  بعناية  خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض 
اخرى  وم��واد  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات   ، ع�صبي  حناء 
ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، منظفات وم�صتح�صرات تنظيف 
جتميل  م�صتح�صرات   ، عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل 
ا�صنان..  معاجني   ، لل�صعر  )لو�صن(  غ�صول   ، ال�صعر  زي��وت   ،

وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صركة ال�صرق للتجارة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96566( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
و  )البويات(  الدهانات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
حفظ  مواد   ، ال�صداء  من  الوقاية  مواد   ، والالكيه  الورني�ض 
اخل�صب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، رانتج 
ال�صتخدام  م�صحوق  او  رقائق  �صكل  يف  معادن   ، خ��ام  طبيعي 

الدهانني . . وامل�صنفة بالفئه )2(

)�صالح علي حممد اجلرادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96567( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وم�صتح�صرات  كرميات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املكياج  م�صاحيق   ، ال�صعر  و  والوجه  الب�صرة  وجتميل  العناية 
اقنعة   ، ا�صباغ جتميلية  ، كرميات  الب�صرة  وتبيي�ض  والبودرة 
جتميلية ، زيوت عطرية ، كرميات وم�صتح�صرات جتعيد ال�صعر 
من  الوقاية  وم�صتح�صرات  كرميات   ، وت�صريحة  وت�صفيفة 
 ، وال�صعر  الب�صرة  وتنظيف  بعناية  خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض 
اخرى  وم��واد  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات   ، ع�صبي  حناء 
ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، منظفات وم�صتح�صرات تنظيف 
جتميل  م�صتح�صرات   ، عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل 
ا�صنان..  معاجني   ، لل�صعر  )لو�صن(  غ�صول   ، ال�صعر  زي��وت   ،

وامل�صنفة بالفئه )3(
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)�صالح علي حممد اجلرادي(

وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب���رق���م)96568( 
لقانون  وفقًا  )2020/6/24م(.  وبتاريخ: 

العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات 
على: كرميات وم�صتح�صرات العناية وجتميل الب�صرة والوجه 
و ال�صعر ، م�صاحيق املكياج والبودرة وتبيي�ض الب�صرة ، كرميات 
كرميات   ، عطرية  زيوت   ، جتميلية  اقنعة   ، جتميلية  ا�صباغ 
كرميات   ، وت�صريحة  وت�صفيفة  ال�صعر  جتعيد  وم�صتح�صرات 
بعناية  خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض  من  الوقاية  وم�صتح�صرات 
وتنظيف الب�صرة وال�صعر ، حناء ع�صبي ، م�صتح�صرات تبيي�ض 
االقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، منظفات 
عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  وم�صتح�صرات 
، م�صتح�صرات جتميل ، زيوت ال�صعر ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، 

معاجني ا�صنان.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صالح علي حممد اجلرادي(

برقم)96571(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وفقًا  )2020/6/24م(.  وب��ت��اري��خ: 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون 
العالمة على: كرميات وم�صتح�صرات العناية وجتميل الب�صرة 
والوجه و ال�صعر ، م�صاحيق املكياج والبودرة وتبيي�ض الب�صرة 
 ، زيوت عطرية   ، اقنعة جتميلية   ، ا�صباغ جتميلية  ، كرميات 
 ، وت�صريحة  وت�صفيفة  ال�صعر  جتعيد  وم�صتح�صرات  كرميات 
خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض  من  الوقاية  وم�صتح�صرات  كرميات 
بعناية وتنظيف الب�صرة وال�صعر ، حناء ع�صبي ، م�صتح�صرات 
تبيي�ض االقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، 
، �صابون  منظفات وم�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، عطور ، م�صتح�صرات جتميل ، زيوت ال�صعر ، غ�صول )لو�صن( 

لل�صعر ، معاجني ا�صنان.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)حممد احمد حممد ال�صاعر - ال�صاعر ع�صاف للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96610( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 .. ف��ل��رتات   ، غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )12(

)عبد الرحمن �صيف احمد �صالم �صويد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96614( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، لالكل  ال�صاحلة  الزيوت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اللحم  ، خال�صات  وال�صيد  الدواجن  واال�صماك وحلوم  اللحوم 
 ، مربيات   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  وخ�صروات  فواكه   ،
وال�صمن  والدهون  الزيوت   ، االلبان  ومنتجات  اللنب   ، البي�ض 
املعدة لالكل ، االغذية املحفوظة ، زيت ال�صم�صم ، زيوت طبخ ، 
�صردين ، زبدة ، دهن جوز الهند ، فواكة مثلجة ، �صلطات فواكة 
زيت   ، حمفوظ  زيتون   ، نباتي  �صمن   ، حم�ض   ، معلبة  فواكة   ،
 ، ، رقائق بطاطا  الزيتون  ، زيت  الفواكة  ، لب  للطعام  النخيل 
وامل�صنفة  الق�صطة..   ، الزبادي   ، احلليب   ، طماطم  معجون 

بالفئه )29(
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املنزلية  لتجارة االدوات  الكاهلي   - الكاهلي  )فايز �صغري علي 
واملفرو�صات(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96631( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
 ، ال�صوك   ( قطع  ادوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، )�صكاكني(  قطاعات   ، املائدة  ادوات   ،  ) املالعق   ، ال�صكاكني 
�صكاكني ق�صط ، �صكاكني حلم )عدد دوية( ، �صكاكني و�صواطري 
اللحم بانواعها ، �صكاكني لتقليب ، فرامات اللحم )عدد يدوية( 
لذبح  اجلزارين  وعدد  ادوات   ، احليوانات  �صلخ  وعدد  ادوات   ،
و�صلخ احليوانات ، قطاعات اخل�صار ، �صكاكني اخل�صار ، ق�صارات 
ك�صاطات   ، اخل�صار  م�صرجات   ، اخل�صار  مق�صات   ، لبطاط 
، ك�صاطات بانواعها ، حجارة  ال�صكاكني  ، ادوات �صحذ  اخل�صار 

�صن)�صحذ( ، حامالت امل�صنات. . وامل�صنفة بالفئه )8(

)عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96657( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
ادوات   ، وبخور   ، عطور  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

جتميل. وامل�صنفة بالفئه )3(

)حمود عبده �صنان ناجي احلامتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96678( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/6م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ال�صمعدان بانواعه ، اللمبات 
، ال�صخانات والك�صافات ومراوج ال�صفط ،  ، املرواح  الكهربائية 
اجهزة التكييف والتربيد ، جمففات �صعر ، مراوح لال�صتخجام 
ال�صخ�صي ، ا�صواء ال�صقف ، م�صابيح �صينية وفواني�ض ، م�صابيح 
غاز ، م�صابيح ال�صالمه ، ب�صيالت م�صابيح ، اجهزة تنقية املاء 
، م�صابيح جيب كهربائية  �صوارع  ، م�صابيح  ، ك�صافات بطارية 
اعادة  اجهزة   ، كهربائية  مطابخ  �صفاطات   ، تهوية  اغطية   ،
 ، تكييف  اجهزة   ، م�صابيح  مواقد   ، واحلرارة  الكهرباء  توليد 

م�صابيح ملبات .. وامل�صنفة بالفئه )11(

للتنميه  امل�صوري   – امل�صوري  اهلل  عبد  حممد  الكرمي  )عبد 
الزراعية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96679( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات زراعية.. وامل�صنفة 

بالفئه )5(
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)حمود عبده �صنان ناجي احلامتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96680( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/6م(. 
كهربائية  وبالكات  مفاتيح  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اال���ص��الك  ان���واع  وك��اف��ة  ال��ك��رتون��ي��ة  ق��ل��وب  م�صتلزماتها  م��ع 
للتيار  ومقوي  املاء  الطاقة  وع��دادات  الكهربائية  والكابالت 
الفتح  او  التو�صيل  ادوات  وجميع  ار�صية  وهواتف  ومنظم 
وحموالت  منظمات   ، وم�صتلزماتها  �صم�صية  الطاقة  ال��واح   ،
وكمبيوترات  ب��ط��اري��ات   ، وم�صتلزماتها  م�صطح  و���ص��ا���ص��ات 
وقواطع  ت��وزي��ع  ول��وح��ات  بانواعها  وف��ي��وزات  وم�صتلزماتها 
حامالت   ، كهرباء  عدادات   ، كهربائية  وتوماتيكات  كهربائية 
، م�صجالت  ، تلفزيونات  ، اقرا�ض ت�صجيل  بيانات مغناطي�صية 
مقاب�ض   ، وطبالني  علب   ، ثري  بي  ام   ، ايبادات   ، ر�صيفرات   ،

امل�صابيح .. وامل�صنفة بالفئه )9(

�صامل  حممد  من�صور   ( االن�صائية  امل���واد  لتجارة  )امل�صيلة 
العامري((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96682( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�صتعملة يف القرطا�صية  الل�صق  ، مواد  القرطا�صية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�صي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�صتيكية  التغليف  م��واد   ، االأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�ض 
اللعب  ، ورق  اأخرى( ، حروف الطباعة  الواردة يف فئات  )غري 
اأكيا�ض   ، وال�صليوز  ال��ورق  من  امل�صنوعة  االأطفال  حفا�صات   ،

املهمالت. وامل�صنفة بالفئه )16(

�صامل  حممد  من�صور   ( االن�صائية  امل���واد  لتجارة  )امل�صيلة 
العامري((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96684( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
 ، معدنية(  )غري  بناء  مواد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأنابيب قا�صية غري معدنية للمباين ، اأ�صفلت وزفت وقار ، مباين 
 ، معدنية  غري  )جم�صمات(  ن�صب   ، للنقل  قابلة  معدنية  غري 
واجلب�ض  واجلري  اال�صمنت   ، وال�صناعية  الطبيعية  االأحجار 
بال�صتيكيه  موا�صري   ، واال�صمنت  القار  من  م�صنوعة  موا�صري   ،
لنقل املياه ودعائم غري معدنية ، اعمده غري معدنية خلطوط 
الطاقة الكهربائيه ، موا�صري مياه غري معدنيه ، موا�صري �صلبه 
غري معدنية ، موا�صري غري معدنية املجاري الت�صريف ، موا�صري 
الطاقة  خلطوط  معدنية  غري  اعمده   ، معدنيه  غري  متفرعه 

الكهربائية. وامل�صنفة بالفئه )19(

للتنميه  امل�صوري   – امل�صوري  اهلل  عبد  حممد  الكرمي  )عبد 
الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96685( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(
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للتنميه  امل�صوري   – امل�صوري  اهلل  عبد  حممد  الكرمي  )عبد 
الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96688( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(

)عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96691( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ال�صنط .. وامل�صنفة بالفئه 

)18(

للتنميه  امل�صوري   – امل�صوري  اهلل  عبد  حممد  الكرمي  )عبد 
الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96694( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(

االدوات  لتجارة  الكاهلي  حمالت   - الكاهلي  علي  �صغري  )فايز 
املنزلية واملفرو�صات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96695( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/6م(. 
واوعية  واواين  ادوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اطفال  ط�صوت   ، وللمطبخ  امل��ن��زيل  لال�صتعمال  بال�صتيكية 
االط��ف��ال  ا�صتحمام  اح��وا���ض   ، البال�صتيك  م��ن  م�صنوعة 
 ، �صجاد  ومكان�ض  مكان�ض   ، م��اء(  )�صطول  دالء   ، )حممولة( 

ادوات التنظيف )يدوية( .. وامل�صنفة بالفئه )21(
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االدوات  لتجارة  الكاهلي  حمالت   - الكاهلي  علي  �صغري  )فايز 
املنزلية واملفرو�صات (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96698( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/6م(. 
زمزميات   ، ال�صاي  ثالجات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
، اباريق ال�صاي  املاء ، اوعية حلفظ و�صكب ال�صاي من الزجاج 
، اطقم ال�صاي ، او عية ل�صكب ال�صاي ، غاليات ، اطقم واباريق 
ال�صاي والقهوة )غري كهربائية( ، كوؤو�ض واقال�ض زجاجية .. 

وامل�صنفة بالفئه )21(

للتنميه  امل�صوري   – امل�صوري  اهلل  عبد  حممد  الكرمي  )عبد 
الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96699( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(

االدوات  لتجارة  الكاهلي  حمالت   - الكاهلي  علي  �صغري  )فايز 
املنزلية واملفرو�صات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96700( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/6م(. 
زمزميات   ، ال�صاي  ثالجات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
، اباريق ال�صاي  املاء ، اوعية حلفظ و�صكب ال�صاي من الزجاج 
، اطقم ال�صاي ، اوعية ل�صكب ال�صاي ، غاليات واطقم واباريق 
ال�صاي والقهوة )غري كهربائية( ، كوؤو�ض واقال�ض زجاجية .. 

وامل�صنفة بالفئه )21(

)�صالح علي حممد اجلرادي(

وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب����رق����م)96715( 
لقانون  وفقًا  )2020/6/29م(.  وبتاريخ: 
اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات 
وتو�صع العالمة على: كرميات وم�صتح�صرات 

املكياج  م�صاحيق   ، وال�صعر  والوجه  الب�صرة  وجتميل  العناية 
اقنعة  جتميلية  ا�صباغ  كرميات   ، الب�صرة  وتبيي�ض  والبودرة 
جتعيد  وم�صتح�صرات  ك��رمي��ات   ، عطرية  زي��وت   ، جتميلية 
الوقاية  وم�صتح�صرات  كرميات   ، وت�صريحه  وت�صفيفه  ال�صعر 
الب�صرة  وتنظيف  بعناية  خا�صة  منتجات   ، ال�صم�ض  م��ن 
، م�صتح�صرات تبيي�ض االأقم�صة ومواد  ، حناء ع�صبي  وال�صعر 
م�صتح�صرات   ، املالب�ض،منظفات  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخرى 
تنظيف و�صقل وجلي وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية 
، م�صتح�صرات جتميل ، زيوت ال�صعر ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، 

معاجني اأ�صنان.. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96720( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
اغطية   ، بناء  اح��ج��ار  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ا�صمنتية واقية من النار ، اغطية غيال معدنية ، مواد ت�صقيف 
 ، معدنية  غري  مباين   ، للبناء  معدنية  غري  مواد   ، معدنية  غري 
زجاج بناء م�صغوالت فنية من االحجار او اخلر�صانه او الرخام 

.. وامل�صنفة بالفئه )19(

)خالد عبدالواحد �صعيد عبده جماهد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96729( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�صتعملة يف القرطا�صية  الل�صق  ، مواد  القرطا�صية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�صي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�ض )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري 
اأخرى( ، حروف الطباعة. وامل�صنفة بالفئه  الواردة يف فئات 

)16(

)خالد عبدالواحد �صعيد عبده جماهد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96730( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
املقوى  وال���ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�صتعملة يف القرطا�صية  الل�صق  ، مواد  القرطا�صية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�صي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�ض )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري 
الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة . وامل�صنفة بالفئه 

)16(

)خالد عبدالواحد �صعيد عبده جماهد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96731( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
املقوى  وال���ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�صتعملة يف القرطا�صية  الل�صق  ، مواد  القرطا�صية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�صي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�صتيكية.  التغليف  م��واد   ، االأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�ض 

وامل�صنفة بالفئه )16(
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)خالد عبدالواحد �صعيد عبده جماهد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96732( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
املقوى  وال���ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�صتعملة يف القرطا�صية  الل�صق  ، مواد  القرطا�صية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�صي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�ض )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري 
الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة . وامل�صنفة بالفئه 

)16(

)�صركة وجبات للتجارة االلكرتونية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96736( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
الوجبات  وتوزيع  ت�صويق  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
الغذائية عرب املن�صات واملواقع االلكرتونية.. وامل�صنفة بالفئه 

)35(

)عبدالرحمن علي مهدي املطحني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96765( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املالب�ض مبا يف ذلك االحذية 
واغطية الرا�ض واملالب�ض اخلارجية الثقيلة واخلفيفة للرجال 
والن�صاء واالطفال ، اغطية وجة)خمار او حجاب( عباءات ، 
ف�صاتني   ، جلدية   ، ال�صباحة  بدالت   ، العنق  ربطات  االحزمة 
االحذية   ، ال�صيالن   ، اجل���وارب   ، اليد  ق��ف��ازات   ، االع��را���ض 
واجلزمات ، املالب�ض الريا�صية ، املعاطف الريا�صية ، املعاطف 
فوق  تو�صع  التي  الو�صاحات   ، املالب�ض  ف��وق  ت��رت��دي  التي 

الكتفني.. وامل�صنفة بالفئه )25(

)عبد اهلل زيد علي ال�صهاري(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96786( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/7م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املن�صوجات ومنتجات الن�صيج 
 ، ا�صفنج  عربية  �صغط  جمال�ض   ، املنزيل  واال�صفنج  اال�صفنج   ،
فر�ض   ، ا�صفنج  وم�صاند  مداكي   ، ا�صفنج  �صغط  دي��وان  جمل�ض 
ا�صفنج ، مرتبة ا�صرة ا�صفنج ، مرتبات ، اغطية الفر�ض واملوائد 
�صرا�صف   ، اال�صرة  ل��وازم   ، واملفار�ض  والبطانيات  االقم�صة   ،
حرير   ، �صويف  قما�ض  �صتائر   ، للمخدات  اغطية   ، اقم�صة 

)اقم�صة( من�صوجات قطنية . . وامل�صنفة بالفئه )24(
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)جلوب جرنت لالنظمة والربامج االلكرتونية والنقل(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96788( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2020/7/11م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: خدمات التو�صيل 
النارية  والدراجات  ال�صيارات  وت�صغيل  وتاجري  االلكرتونية 
والنقل والتجارة االلكرتونية والعدادات الذكية وامل�صرتيات . 

. وامل�صنفة بالفئه )39(

)جلوب جرنت لالنظمة والربامج االلكرتونية والنقل(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96790( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2020/7/11م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: خدمات التو�صيل 
النارية  والدراجات  ال�صيارات  وت�صغيل  وتاجري  االلكرتونية 
والنقل والتجارة االلكرتونية والعدادات الذكية وامل�صرتيات . 

. وامل�صنفة بالفئه )39(

)يو�صف حممد عبده احلبي�صي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96800( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املنتجات الزراعية ومنتجات 
 ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غري  وال��غ��الل  والغابات  الب�صاتني 
البذور   ، الطازجة  واخل�صروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات 
اخلا�صة  الغذائية  امل���واد   ، الطبيعية  وال��زه��ور  والنباتات 

باحليوانات. وامل�صنفة بالفئه )31(

)عبدالوا�صع عبد الويل قا�صم العامري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96823( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
وامل�صروبات  املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صتح�صرات   ، الفواكة  من  امل�صتخل�صة  وامل�صروبات  الغازية 
لتح�صري املياة املعدنية ، خال�صات فواكة غري كحولية ، م�صروب 
ع�صري فواكة غري كحولية ، ع�صري بندورة ع�صائر خ�صروات ، 
ماء معدين فوار ، املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات 

الغري كحولية.. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)عبدالوا�صع عبدالويل قا�صم العامري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96825( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
ال�صاحلة  والدهون  الزيوت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
االلبان  ومنتجات  واللنب  احلليب  ومنتجات  احلليب   ، لالكل 
الفواكة  وجميع  والتفاح(  واخلوخ  املعلبة)االنانا�ض  والفواكة 
و�صلطات  امل���ربدة  وال��ف��واك��ة  وامل��خ��ل��الت  واملحفوظة  املعلبة 
وال�صيد  الدواجن  وحلوم  واال�صماك  واللحوم  لالكل  الفواكة 
واملجففة  املحفوظة  اخل�صروات   ، والتونة  اللحوم  خال�صات   ،
مربيات  هالميات)جيلي(  بازليا(   ، فا�صوليا   ، فول  واملطهوة) 
 ، وم�صتقاتة  واالج��ب��ان  البي�ض   ، بال�صكر  مطبوخة  وفواكة 

معجون طماطم.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)احمد القدميي للتجارة - احمد حممد القدميي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96826( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املعدة  الدهون   - الزيوت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
خ�صروات  ع�صري   - واملخلالت  املحفوظة  االغ��ذي��ة   - لالكل 

للطبخ - زبدة - كرمية. . وامل�صنفة بالفئه )29(

)عبدالرحمن علي مهدي املطحني(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96834( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املالب�ض مبا يف ذلك االحذية 
الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملالب�ض  ال��را���ض  واغطية 
واخلفيفة للرجال والن�صاء واالطفال ، اغطية وجة)خمار او 
حجاب( عباءات ، االحزمة ربطات العنق ، بدالت ال�صباحة ، 
، اجلوارب ،  اليد  ، قفازات  ، ف�صاتني االعرا�ض  مالب�ض جلدية 
املعاطف   ، الريا�صية  املالب�ض   ، ، االحذية واجلزمات  ال�صيالن 
الو�صاحات   ، املالب�ض  فوق  ترتدي  التي  املعاطف   ، الريا�صية 

التي تو�صع فوق الكتفني. وامل�صنفة بالفئه )25(

)فارما مار ، ا�ض. ايه.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96857( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
وم�صتح�صرات  منتجات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وامل�صنفة  االأورام..  عالج  يف  امل�صتخدمة  وبيطرية  �صيدالنية 

بالفئه )5(
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)ا�ض. ايه. فيكي كاتاالن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96860( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
الفواكه  اأ�صا�صها  م�صروبات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
بالفئه  وامل�صنفة  الفواكه؛ م�صروبات غري كحولية..  وع�صائر 

)32(

)ب�صام عبد اهلل عبد اهلل الورقاء(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96868( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اط��ارات   ، نارية  درج��ات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اغطية   ، النارية  الدراجات  غيار  قطع   ، النارية  الدراجات 

املقاعد للدرجات النارية.. وامل�صنفة بالفئه )12(

املنزلية  االدوات  لتجارة  )الكاهلي  الكاهلي  علي  �صغري  )فايز 
واملفرو�صات((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96871( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأواين   ، ا�صكالهاوانواعها  بجميع  وللمطبخ  املنزيل  لال�صتعمال 
واأواين  اأدوات   ، خزفية  واأواين  �صيني  خزف  واأواين  زجاجية 
واأواين  اأدوات   ، واملطبخ  املنزيل  لال�صتعمال  معدنية  واأوعية 
الطهي  ، قدور  واملطبخ  املنزيل  لال�صتعمال  واأوعية بال�صتيكية 
اال�صتيل ، اوعية واواين وقوالب واأطقم الطهي ، طناجر )غري 
ال�صاي  واباريق  ، غاليات واطقم  ا�صتيل  ، جزوات   ) كهربائية 

والقهوة )غري الكهربائية(. وامل�صنفة بالفئه )21(

املنزلية  االدوات  لتجارة  )الكاهلي  الكاهلي  علي  �صغري  )فايز 
واملفرو�صات ((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96873( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأواين   ، ا�صكالهاوانواعها  بجميع  وللمطبخ  املنزيل  لال�صتعمال 
واأواين  اأدوات   ، خزفية  واأواين  �صيني  خزف  واأواين  زجاجية 
واأواين  اأدوات   ، واملطبخ  املنزيل  لال�صتعمال  معدنية  واأوعية 
الطهي  ، قدور  واملطبخ  املنزيل  لال�صتعمال  واأوعية بال�صتيكية 
اال�صتيل ، اوعية واواين وقوالب واأطقم الطهي ، طناجر )غري 
ال�صاي  واباريق  ، غاليات واطقم  ا�صتيل  ، جزوات   ) كهربائية 

والقهوة )غري الكهربائية(. وامل�صنفة بالفئه )21(
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)ب�صام عبد اهلل عبد اهلل الورقاء(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96885( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اط��ارات   ، نارية  دراج��ات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اغطية   ، النارية  الدراجات  غيار  قطع   ، النارية  الدراجات 

املقاعد للدراجات النارية .. وامل�صنفة بالفئه )12(

)ب�صام عبد اهلل عبد اهلل الورقاء(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96887( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اط��ارات   ، نارية  دراج��ات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اغطية   ، النارية  الدراجات  غيار  قطع   ، النارية  الدراجات 

املقاعد للدراجات النارية .. وامل�صنفة بالفئه )12(

)ر�صوان احمد حممد احلبي�صي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96888( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
واحل�صر  والب�صط  ال�صجاد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ومفار�ض احل�صري وم�صمع فر�ض االأر�صيات ومواد اأخرى لتغطية 
االأر�صيات القائمة ، ومطرزات وما يعلق على اجلدران لتزيينها 
)من مواد غري ن�صيجية( ، امل�صمعات االأر�صية ، �صجاد ، مفار�ض ، 
مدا�صات ، ح�صر من الق�صب ، اأغطية ار�صيات ، �صجاد لل�صيارات 
، مدا�صات حمام ، ح�صر غري اإنزالقية ، ح�صر ل�صاالت الريا�صة 

البدنية ، ورق جدران. . وامل�صنفة بالفئه )27(

)ر�صوان احمد حممد احلبي�صي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96889( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
واحل�صر  والب�صط  ال�صجاد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ومفار�ض احل�صري وم�صمع فر�ض االأر�صيات ومواد اأخرى لتغطية 
االأر�صيات القائمة ، ومطرزات وما يعلق على اجلدران لتزيينها 
)من مواد غري ن�صيجية( ، امل�صمعات االأر�صية ، �صجاد ، مفار�ض ، 
مدا�صات ، ح�صر من الق�صب ، اأغطية ار�صيات ، �صجاد لل�صيارات 
، مدا�صات حمام ، ح�صر غري اإنزالقية ، ح�صر ل�صاالت الريا�صة 

البدنية ، ورق جدران. . وامل�صنفة بالفئه )27(
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)ب�صام عبد اهلل عبد اهلل الورقاء(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96890( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اط��ارات   ، نارية  درج��ات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اغطية   ، النارية  الدراجات  غيار  قطع   ، النارية  الدراجات 

املقاعد للدراجات النارية.. وامل�صنفة بالفئه )12(

)حممد �صيف اهلل علي املعمعي العولقي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96895( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
انتاج  وخطوط  معدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

اخلبز.. وامل�صنفة بالفئه )7(

)الدخلي لال�صترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96963( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2020/7/18م(. 
مكابح  موائع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
، �صوائل  ، مائع لناقل احلركة )�صائل اال�صيد(  )�صم الربيك( 
للدارات الهيدرولكية ، مائع للمقود االيل )�صم ال�صكان( ، مائع 
مغنطي�صي لغايات �صناعية ، موائع م�صاعده ت�صتخدم مع مواد 

ال�صنفرة ، كيماويات �صناعية .. وامل�صنفة بالفئه )1(

)حامت احمد ح�صني الهما�صي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97014( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: دينمة ماء ، حمركات ومكائن 

حلام.. وامل�صنفة بالفئه )7(  
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)�صركة �صما �صوفت للربجميات واالنظمة املحا�صبية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96981( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: برجمة حا�صوب. وامل�صنفة 

بالفئه )42(

)�صركة �صما �صوفت للربجميات واالنظمة املحا�صبية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96983( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: برجمة حا�صوب . وامل�صنفة 

بالفئه )42(

)�صركة �صما �صوفت للربجميات واالنظمة املحا�صبية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97003( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: برجمة حا�صوب. وامل�صنفة 

بالفئه )42(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95976( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
.وامل�صنفة  زراعية  ا�صمدة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )1( 
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)ال�صركة اليمنية ل�صناعة االغذية اخلفيفة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92954( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/18م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مقرم�صات، رقائق 

ال�صوفان، رقائق الذرة.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)ال�صركة اليمنية ل�صناعة االغذية اخلفيفة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93174( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/27م(. 
مقرم�صات  بفك،  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 

الذرة، ف�صار.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)ال�صركة اليمنية ل�صناعة االغذية اخلفيفة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92953( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/18م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مقرم�صات، رقائق 

ال�صوفان، رقائق الذرة.. وامل�صنفة بالفئه )30(  

)دابر اإنديا ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96378( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
) جتميل  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
لل�صعر؛  تلوين  مواد  ال�صعر؛  مزيل  م�صتح�صرات  طبية)؛  غري 
جتميل(؛  )م��واد  الوجه  ل��وازم  ال�صعر؛  �صمع  ال�صعر؛  مزيالت 
كرميات وغ�صوالت )لو�صن( تفتيح الب�صرة؛ كرميات؛ بخاخات؛ 
عطرية؛  وم��واد  عطور  التالك؛  وب��ودرة  كولونيا  �صامبوهات؛ 
حليب  �صمع؛  �صرائح  اأ�صنان؛  منظفات  تواليت؛  مواد  �صابون؛ 
�صابهه  وم��ا  زي��ت  ك���رمي؛  �صكل  على  م�صتح�صرات  تنظيف؛ 
معقم  وتبيي�ض؛  تنظيف  م�صتح�صرات  �صعر؛  زيت  للتدليك؛ 

االأيدي؛ �صابون �صائل.. وامل�صنفة بالفئه )3(  
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96016( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة  زراعية.  ا�صمدة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )1(  

)جرين جولد للتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96919( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
بالفئه  وامل�صنفة  ا�صمدة..  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

  )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96009( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ا�صمدة زراعية .. وامل�صنفة 

بالفئه )1(  

)امني احمد احمد املثيل الريا�صي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97060( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
مبيدات   ، زراعية  مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

فطريات ، مبيدات اع�صاب .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)عبداهلل حممد ح�صني اأحمد الديح(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95547( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(. 
ل��الإن��ارة  واأج��ه��زة  ملبات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
والتجفيف  وال��ت��ربي��د  وال��ط��ه��ي  ال��ب��خ��ار  وت��ول��ي��د  والتدفئة 
والتهوية وتوريد املياه واالأغرا�ض ال�صحية. وامل�صنفة بالفئه 

  )11(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96108( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وتقليد  املدبوغة  اجللود  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة 
يف فئات اأخرى، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�صناديق 
ال�صياط  والع�صي،  وال�صما�صي  املظالت  ال�صفرية،  واحلقائب 
بجميع  حقائب   ، حيوانات  جلود  وال�صروج،  احليوانات  واأطقم 
ا�صكالها واحجامها وانواعها ، احزمة جلدية ، اغطية جلدية 
او  للمظالت  ، هياكل  ، اغطية مظلية  ، جلود مدبوغة  لالثاث 
ال�صما�صي ، هياكل حقاب اليد ، زخارف جلدية لالثاث ، فرو ، 
جلد طرق الذهب ، جلد تقليد ، �صروج ، اكيا�ض ت�صوق ، حقائب 

يد وظهر.. وامل�صنفة بالفئه )18(  

حممد  )من�صور  والت�صويق  للتجارة  العامري  حممد  )من�صور 
�صامل العامري((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96686( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
وحلوم  واالأ�صماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ال��دواج��ن وال�����ص��ي��د، خ��ال���ص��ات ال��ل��ح��م، ف��واك��ه وخ�����ص��روات 
وفواكه  ومربيات  جيلي.   . هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة 
الزيوت  االألبان،  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�صكر،  مطبوخة 
وامل��خ��الالت..  املحفوظة  االأغ��ذي��ة  ل��الأك��ل،  املعدة  وال��ده��ون 

وامل�صنفة بالفئه )29(

حممد  )من�صور  والت�صويق  للتجارة  العامري  حممد  )من�صور 
�صامل العامري((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96687( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
والكاكاو  وال�صاي  ال��نب  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وال�صكر واالأرز والتابيوكا وال�صاجو والنب اال�صطناعي، الدقيق 
والب�صكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�صل النحل والع�صل 
والتوابل  البهارات  واخل��ل،  واخل��ردل  امللح  اخلمرية،  االأ�صود، 

وال�صل�صة واملكرونة، الثلج. وامل�صنفة بالفئه )30(  



35

)جنيب حمفوظ �صالح بامقي�صم(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96955( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، وغ��ازي��ة  معدنية  مياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صراب  الفواكه،  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 
، كوكتيالت ع�صري تفاح  امل�صروبات  اأخرى لعمل  وم�صتح�صرات 
حليب   ، �صعري  ماء   ، العنب  ع�صري   ، زجنبيل   ، فواكة  ع�صائر   ،
ع�صري  م�صروبات   ، املعدنيه  املياة  لتح�صري  م�صتح�صرات   ، اللوز 
�صراب   ، الطاقة  �صراب  ال�صعري،  �صراب  اللوز،  �صراب   ، فواكة 
م�صروب   ، بندورة  ع�صري   ، خ�صروات  ع�صري   ، الفوري  الفواكه 
ع�صري كوكتيل ، �صراب زجنبيل ، ع�صري العنب ، اقرا�ض حمالة 
بامل�صروبات الفوارة ، م�صروب م�صل اللنب ، م�صروبات لب املاجنو 

. . وامل�صنفة بالفئه )32(  

)�صركة ا�ص�ض كوم للخدمات التجارية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96972( وب���ت���اري���خ: 
)2020/7/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وتو�صيل..  نقل  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )39(  

)حممد احمد ح�صني �صالح الثالياء(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96766( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: م�صروبات طاقة.. وامل�صنفة 

بالفئه )32(  

)خليل طه حممد علي احلبي�صي( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96779( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: بكرات دهان منزلية ، فرا�صي 

الدهان والتلوين. وامل�صنفة بالفئه )16( 
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)�صركة هايل �صعيد انعم و�صركاه - م�صاهمه مقفله(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95377( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
االت�����ص��االت..  خ��دم��ات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )38(

)�صركة هايل �صعيد انعم و�صركاه - م�صاهمة مقفلة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95379( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوفري 

املياه ولالأغرا�ض ال�صحية.. وامل�صنفة بالفئه )11(

)�صركة هايل �صعيد انعم و�صركاه - م�صاهمة مقفلة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95380( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
واالعالن  الدعاية  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وادارة االعمال واعمال املكاتب.. وامل�صنفة بالفئه )35(

)�صركة هايل �صعيد انعم و�صركاه - م�صاهمة مقفلة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95384( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
العلمية  العالمة على: االجهزة واالدوات  اجلغرافية وتو�صع 
والفوترغرافية  واجهزة  والكهربائية  وامل�صاحية  واملالحية 
والقيا�ض  ال��وزن  وادوات  واجهزة  والب�صرية  وال�صينمائية 
اجهزة   ، والتعليم  واالنقاذ  )اال�صراف(  واملراقبة  واال�صارة 
حوامل   ، وال�����ص��ورة  ال�����ص��وت  وا���ص��رتج��اع  وار���ص��ال  ت�صجيل 
مكائن   ، ت�صجيل  واقرا�ض  وا�صطوانات  للبيانات  مغناطي�صية 
بيع الية ، اليات لالجهزة التي ت�صتغل بالنقود املعدنية ، االت 
البيانات  معاجلة  وجتهيزات  حا�صبة  واالت  النقد  ت�صجيل 
واجهزة الكمبيوتر ، اجهزة اخماد النريان .. وامل�صنفة بالفئه 

)9(
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)اآدم حمود حمود عاطف(

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(.  وبتاريخ:  برقم)94860(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، االرز ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر ، 
ال�صوكوالتة ، احللويات ، العلك ، ال�صكاكر ، احللويات وم�صتح�صرات احللويات بخا�صة امل�صتملة على الب�صكويت والويفر وكعك الوافل 
وال�صوكوالته ، العلك باأنواعها ، ال�صكاكر املثلجة ، ع�صل النحل والع�صل اال�صود ، اخلمرية ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل ، البهارات 
، التوابل ، ال�صل�صة ، املكرونة ، الثلج ، ال�صل�صات باأنواعها ، مواد حمية غذائية غري مهيئة لال�صتخدام الطبي ، الكت�صب ، املايونيز . 

التابيوكا ، ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، املك�صرات بجميع اأنواعها.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)فايز حميد يحيى الطوقي (

وقد مت قبول الطلب برقم)96922( وبتاريخ: )2020/7/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
امل�صنوعة من هذه  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق   ، الكروت   ، امل�صتندات   ، الفواتري   ، الر�صمية  االوراق   ، املطبوعات  العالمة على: 
املواد وغري واردة يف فئات اخرى ، مواد جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية او 
لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�صي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( ، مواد التوجية والتدري�ض 
)عدا االجهزة( ، مواد التغليف )غري الواردة يف فئات اخرى ( ، حروف الطباعة ن ورق اللعب ، حفا�صا االطفال امل�صنوعة من الورق 
، ورق  ، مناديل من الورق للموائد  ، ورق �صحي  ، اكيا�ض البال�صتيكية  ، املناديل  ، اكيا�ض النفايات من الورق او البال�صتيك  وال�صليوز 

تواليت ، اكواب وكا�صات ورقية .. وامل�صنفة بالفئه )16(

)هارون ر�صيد يحيى ر�صيد(

وقد مت قبول الطلب برقم)96442( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�صجيل او ار�صال 
او ن�صخ ال�صوت او ال�صور ، حامالت بيانات مغناطي�صية ، اقرا�ض ت�صجيل ، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد 
، االت ت�صجيل النقد ، االت حا�صبة ، معدات واجهزة احلا�صب االيل ، اجهزة اخماد النريان ، نظارات ، تلفزيونات ، اجهزة وادوات 
لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية وااللواح ال�صم�صية ، منظم الطاقة ، البطاريات ال�صائلة 
واجلافة ، اال�صالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، التلفزيونات والر�صيفرات وامل�صجالت والكمبيوترات .. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96132( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
فرا�صي   ، وا�صفنج  ام�صاط   ، وا�صكالها  واحجامها  انواعها  بجميع  وللمطبخ  املنزيل  لال�صتعمال  واوعية  واواين  ادوات  على:  العالمة 
، اواين زجاجية واواين خزف �صيني  ، زجاج غري م�صغول او زجاج �صبة م�صغول  ، �صلك جلي  ، ادوات تنظيف  ، مواد �صنع الفرا�صي 
واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى ، �صناديق نفايات ، اقفا�ض طيةر ، مكان�ض ، فرا�صي ، خزفيات لالغرا�ض املنزلية ، ادوات 
تنظيف ، ام�صاط ، بردات حممولة ، اواين فخارية ، انية لل�صرب ، زجاج مطلي باملينا ، زجاج لنوافذ املركبات ، اواين زجاج ، غاليات 
غري كهربائية ، اطقم م�صروبات ، اواين من خزف ايطايل ، ادوات الزالة املكياج ، معالف للحيواانات ، �صنابري ومر�صات ، م�صايف لي�صت 
من معادن نفي�صة ، عيدان وفر�ض تنظيف ا�صنان ، احوا�ض غ�صيل ، حتف فنية من اخلزف ال�صيني او الفخار او الزجاج .. وامل�صنفة 

بالفئه )21(

)الدخلي لال�صترياد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96967( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اطارات �صلبة لعجالت املركبات اإطارات لعجالت املركبات ، مدر�صات الإعادة التلبي�ض ، االطارات ، اطارات �صيارات ، 
�صمامات لالإطارات العربات ، ادوات مانعة النزالق اطارات املركبات ، اغلفة خارجية لالإطارات امل�صغوطة ، اإطارات الهواء امل�صغوط 
، اطارات داخلية لالإطارات امل�صغوطة ، اإطارات للدراجات الهوائية ، اإطارات داخلية للدراجات الهوائية ، م�صامري لالإطارات ، حواف 
الإطارات عجالت ال�صكك احلديدية )اطارات( ، اأغطية العجلة االإحتياطية لل�صيارات ، دعامات رغوية لالإطارات ، اإطارات للمحاريث 

الثلجية ، اإطارات بدون اإطار داخلي خمتزن للهواء للدراجات الهوائية.. وامل�صنفة بالفئه )12(

)حممد علي عبده فارع الفقية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96611( وبتاريخ: )2020/6/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني واأواين خزفية غري واردة  العالمة على:  اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ 
واواين  �صيني  خزف  واواين  زجاجية  اواين   ، املنزيل  لال�صتعمال  واوعية  واواين  ادوات   ، ال�صغط  قدور   ، طناجر  اأخرى.  فئات  يف 
خزفية ، اأم�صاط وا�صفنج ، �صلك جلى ، لبادات جلي الغرا�ض املطبخ وا�صفنج جلي لفرك اجللد ومرذات واحوا�ض ا�صتحمامه لالطفال 
والواح  كهربائية  غري  وخالطات  نفايات  و�صناديق  للم�صروبات  حراري  عزل  واوعيه  خفق  ومالعق  و�صالل  واواين  عميقة  واطباق 
للكوي واطباق عميقة واطباق زجاجيه عميقه و�صناديق معدنيه ل�صرف املناديل الورقية ، واوعية لال�صتعمال املنزيل او للمطبخ 
ونفاية قطن للتنظيف وقواعد القوارير اخلل والزيت واكواب للبي�ض واكواب للفواكه واكواب والواح تقطيع للمطبخ وانيه لل�صرب 

وقوارير زجاجيه ذات احجام متعددة.. وامل�صنفة بالفئه )21(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96127( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الرتفيه واالأن�صطة الريا�صية والثقافية ، االكادمييات ، حدائق املالهي ، 
تنظيم وادارة احللقات الدرا�صية ، تنظيم وادارة احلفالت املو�صيقية ، تنظيم وادارة املوؤمترات ، تنظيم وادارة االجتماعات والندوات 
، تنظيم وادارة ور�صات العمل ) تدريب ( ، املدار�ض الداخلية ، ن�صر الكتب ، خدمات النوادي ) للرتفية او التعليم ( ، خدمات الرتبية 
والتعليم ، خدمات النوادي ال�صحية ، �صتديوهات �صناعة االفالم وانتاجها ، خدمات التاليف املو�صيقي واملرئي ، مدار�ض احل�صانة ، 
الرتبية البدنية ، تاأجري املعدات ال�صينمائية ومعدات العر�ض ، انتاج برامج الراديو والتلفزيون ، خدمات الن�صر ، الرتجمة ، التدري�ض 

، التوجيةه املهني.. وامل�صنفة بالفئه )41(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96124( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  احلا�صالت الزراعية ، ومنتجات الب�صاتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى ، احليوانات احلية ، الفواكه 
واخل�صروات الطازجة ، البذور ، والنباتات ، والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات ، ال�صعري والقمح ، مواد غذائية 
للحيوانات ، بقول طازجة ، توت ، فواكه طازجة ، طعام للطيور ، ثفل الفول ال�صوداين للحيوانات ، بذور حبوب غري معاجلة ، اأ�صجار 
خم�ص�صة لعيد امليالد ، حم�صيات ، حبوب كاكاو خام ، جوز الهند ، جوز الكوال ، لب الزجنبيل ، بي�ض خم�ص�ض للتفقي�ض ، م�صتح�صرات 
لت�صمني احليوانات ، �صعري ، �صمندر ، نخالة ، ثفل الزيت ، زهور جمففة للتزيني ، غالل )حبوب( ، غالل )بذور( ، عد�ض طازج ، بقوليات 

طازجة خ�صروات طازجة ، قمح. وامل�صنفة بالفئه )31(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(  

وقد مت قبول الطلب برقم)96128( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واملجففة  املحفوظة  واخل�صروات  الفواكه  جميع   ، اللحوم  خال�صات   ، وال�صيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�صماك  اللحوم  على:   العالمة 
واملطهوة ، هالميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�ض واحلليب وجميع منتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة 
الأكل ، االأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، متور ، هالم جلي الفواكه ، زبيب 
، معجون بندوره وزبده ، ق�صدة خمفوقة ، فواكه مثلجة وجممدة ومطبوخة ، مربيات ، ع�صري خ�صروات للطبخ ، زبدة ، جبنة ، حلوم 
 ، مطبوخة ، زيت الذرة ، زيت جوز الهند ، زيت نباتي ، �صمك ، �صمن نباتي وحيواين ، حليب ، م�صروبات احلليب ، منتجات احلليب 

�صوربات ، ع�صري ومعجون بندورة للطبخ ، خ�صروات.. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96115( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: خدمات ان�صاء املباين واال�صالح ، خدمات الرتكيب او التجميع ، تركيب وا�صالح اجهزة تكييف الهواء ، �صيانة وا�صالح 
الطائرات ، اال�صراف على عزل املباين ، عزل املباين ، تنظيف املباين ، تاجري اجلرافات ، غ�صل ال�صيارات ، تنظيف املالب�ض ، تنظيف 
املركبات ، ا�صالح ال�صاعات ، االن�صاء ، تاجري معدات االن�صاء ، التطهري من اجلراثيم ، حفر االبار ، تركيب االبواب والنوافذ ، التنظيف 
اجلاف ، ا�صالح االجهزة الكهربائية ، ا�صالح امل�صاعد ، ابادة احل�صرات واحليوانات ال�صارة ، �صيانة وجتديد االثاث ، ان�صاء املباين 
، ا�صالح االالت املو�صيقية ، �صباكة املوا�صري ، التج�صي�ض ، تنظيف وتلميع وت�صحيم و�صيانة املركبات ، ان�صاء وا�صالح امل�صتودعات .. 

وامل�صنفة بالفئه )37(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96125( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
، املنتجات )غري الواردة يف فئات اخرى(امل�صنوعة من اخل�صب او الفلني او الغاب او  العالمة على: االثاث واملرايا واطارات ال�صور 
اخليزران او ال�صف�صاف او القرون او العظام او العاج او عظم احلوت او ال�صدف او الكهرمان او املحار او املر�صوم واملواد البديلة لكل 
هذه املواد ، او من املواد البال�صتيكية ، مقاعد وكرا�صي ، ا�صرة ، طاوالت ب ، خزانات خ�صبية ، لوحات عر�ض ، ارفف عر�ض ، كنب ، 
ار�صيات من الواح غري معدنية ، خزانات حفظ امللفات ، اثاث معدين ، اثاث مكاتب ، ا�صرة م�صت�صفيات ، اثاث منازل ، خزانات ، فر�صات 

، اغطية طاوالت ، �صتائر ولوازم غري معدنية للنوافذ ، طاوالت كتابة ، منا�صد للعمل .. وامل�صنفة بالفئه )20(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96123( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
مواد   ، جتبري  ادوات   ، ا�صطناعية  وا�صنان  وعيون  اطراف   ، وبيطرية  ا�صنان  وطب  وطبية  جراحية  وادوات  اجهزة  على:  العالمة 
 ، التحاليل الطبية  ، اجهزة لال�صتعمال يف  ، اجهزة واقنعة تخدير  ابر   ، ، احزمة وكمادات وم�صدات بطن  او درز اجلروح  خياطة 
احذية لغايات طبية ، ق�صاطر ، عكاكيز ، خمدات لغايات طبية ، اجهزة طب اال�صنان ، لهايات اطفال ، اجهزة للتدليل التجميلي ، 
اثاث م�صنوع خ�صي�صًا لغايات طبية ، قفازات لغايات طبية ، �صعر بديل ، ابر حقن ، اجهزة ليزر لغايات طبية ، ادوات متري�ض ، اجهزة 

توليد ، احزمة جتبريية ، اجهزة االنعا�ض والتنف�ض اال�صطناعي ، اغطية معقمة جراحية .. وامل�صنفة بالفئه )10(
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)فايز �صغري علي الكاهلي - الكاهلي لتجارة االدوات املنزلية واملفرو�صات(

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(.  وبتاريخ:  برقم)96625(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، ادوات  ، اواين خزف �صينية واواين خزفية  ، واواين زجاجية  املنزيل وللمطبخ  العالمة على: ادوات واواين واوعية لال�صتعمال 
واواين معدنية لال�صتعمال املنزيل واملطبخ ، وادوات مائدة ، والقدور اال�صتيل والطناجر باأنواعها واحجامها ، ادوات وفرا�صي ولبادات 
و�صفاطات ومما�صح قما�ض وكتان للتنظيف ) يدوية ( ، قفافيز لالأغرا�ض املنزلية )جونتي غ�صيل ( ، ط�صت غ�صيل ، م�صابك ومنا�صر 
جتفيف الغ�صيل ، دالء املاء ، ال�صق جدران ، ليف �صلك مع اال�صفنج ، الواح للكوي ، �صناديق نفايات ، الواح تقطيع للمطبخ ، ق�صارة 
بطاط ، مق�ض اخل�صار ، كوؤو�ض �صراب اقال�ض القهوة واوعية واطقم ال�صرب وامل�صروبات ، �صحون ومقايل ، مالعق و�صوك و�صكاكني 

الطعام ، اوعية الزهور ، مكان�ض باأنواعها )يدوية(. . وامل�صنفة بالفئه )21(

)فايز �صغري علي الكاهلي )الكاهلي لتجارة االدوات املنزلية واملفرو�صات((

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(.  وبتاريخ:  برقم)96628(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: ادوات واواين واوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ بجميع ا�صكالها وانواعها ، واواين زجاجية ، اواين خزف �صينية 
واواين خزفية ، ادوات واواين معدنية لال�صتعمال املنزيل واملطبخ ، وادوات مائدة ، والقدور اال�صتيل والطناجر باأنواعها واحجامها 
، ادوات وفرا�صي ولبادات و�صفاطات ومما�صح قما�ض وكتان للتنظيف ) يدوية ( ، قفافيز لالأغرا�ض املنزلية )جونتي غ�صيل ( ، ط�صت 
غ�صيل ، م�صابك ومنا�صر جتفيف الغ�صيل ، دالء املاء ، ال�صق جدران ، ليف �صلك مع اال�صفنج ، الواح للكوي ، �صناديق نفايات ، الواح 
تقطيع للمطبخ ، ق�صارة بطاط ، مق�ض اخل�صار ، كوؤو�ض �صراب اقال�ض القهوة واوعية واطقم ال�صرب وامل�صروبات ، �صحون ومقايل ، 

مالعق و�صوك و�صكاكني الطعام ، اوعية الزهور . . وامل�صنفة بالفئه )21(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96118( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: جميع االلعاب وادوات اللعب ، جميع االدوات الريا�صية ، االت ت�صلية تعمل اتوماتيكيًا وبالنقد ، ادوات رماية ، الرند 
، طعم ا�صطناعي ل�صيد ال�صمك ، كرات لعب ، بالونات لعب ، م�صارب لاللعاب ، دراجات هوائية للتمارين الريا�صية ، كرات وع�صي و 
روؤوؤ�ض ع�صي البليارد ، طاوالت بليارد ، العاب لوحية ، اجهزة تدريب وبناء االج�صام ، اجهزة واالت بولنغ ، ورق لعب ، رقع واعاب 
ال�صطرجن ، ُدمي بجميع انواعها والعابها ، الواح تزلج ، احذية تزلج ، طائرات ورقية ، العاب منزلية ، مركبات �صغرية ، ارجوحات ، 

طاوالت وم�صارب وكرات و�صبكات تن�ض .. وامل�صنفة بالفئه )28(
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)عبدالوا�صع عبدالويل قا�صم العامري(

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(.  وبتاريخ:  برقم)96832(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: النب ، الكاكاو ، النب اال�صطناعي ، ال�صاي ، ال�صكر ، االرز ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، الب�صكويت 
املثلجة  واحللويات  احللويات   ، اال�صود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، وال�صعريية  املكرونة   ، ال�صوكوالتة   ، والفطائر  واخلبز  والكعك 
وم�صتح�صرات احللويات ، الطاحونية ، امللح ، البهارات واخلردل ، التوابل ، اخلل ، ال�صل�صة ، املايونيز ، كراميل)حلوى( ورقائق الذرة 
وف�صار)حب الذرة( ورقائق �صوفان وكت�صاب ومعجنات ومهلبية وزعفران)التوابل( وعلكة)لبان( ومنكهات �صمع نحل ، دقيق ال�صعري 
وحلوى ووجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب ورقائق)منتجات احلبوب( كاري)بهارات( ك�صرتد ودب�ض ال�صكر ، ن�صاء وكيك ويفر اي�صكرمي 

، �صوكوالتة خام ، �صطة ، خليط كيك ، مرقت دجاج ، البوظه واملثلجات ، �صكاكر . وامل�صنفة بالفئه )30(

)يحيى حممد حممد ع�صيد(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)96435( وبتاريخ: )2020/6/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: مفاتيح كهربائية ، مفاتيح اخلاليا الكهربائية ، مفاتيح قطع و فتح الدورات الكهربائية ، مبدالت التيار الكهربائي ، 
مو�صالت كهربائية واال�صالك الكهربائية ، و�صالت اخلطوط الكهربائية ، حموالت وقارئات وعدادات كهربائية ، مفاتيح االبواب 
 ، ال�صوت  ، قنوات تو�صيل  ، بطاريات كهربائية  اوعية بطاريات   ، �صناديق بطاريات   ، �صائلة وجافة  ، بطايات  واجرا�ض كهربائية 
اجهزة انذار �صوتية ، هوائيات ، ا�صواء وما�صة )ا�صواء ا�صاره( ، اجرا�ض انذار كهربائية ، طنانات كهربائية ، كبالت كهربائية ، 

مفاتيح خاليا )كهرباء( ، كبالت متحدة املحور.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)هارون ر�صيد يحيى ر�صيد(

وقد مت قبول الطلب برقم)96443( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�صجيل او ار�صال 
او ن�صخ ال�صوت او ال�صور ، حامالت بيانات مغناطي�صية ، اقرا�ض ت�صجيل ، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد 
، االت ت�صجيل النقد ، االت حا�صبة ، معدات واجهزة احلا�صب االيل ، اجهزة اخماد النريان ، نظارات ، تلفزيونات ، اجهزة وادوات 
لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية وااللواح ال�صم�صية ، منظم الطاقة ، البطاريات ال�صائلة 
واجلافة ، اال�صالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، التلفزيونات والر�صيفرات وامل�صجالت والكمبيوترات .. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل قاطن( 

وقد مت قبول الطلب برقم)93619( وبتاريخ: )2019/12/1م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واأغذية  الطبي  ، مواد حمية معدة لال�صتعمال  لغايات طبية  ، م�صتح�صرات �صحية  العالمة على: م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية 
، م�صتح�صرات الإبادة احل�صرات  ، مواد ح�صو االأ�صنان و�صمع طب االأ�صنان ، مطهرات  ، ل�صقات طبية ومواد �صماد  للر�صع واالأطفال 
واحليوانات ال�صارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب ، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية ، م�صتح�صرات تلطيف 
اجلو ، �صاي للم�صابني بالربو ، بل�صم لغايات طبية ، م�صتح�صرات اإ�صتحمام طبية ، �صكاكر لغايات طبية ، علكة لغايات طبية ، ل�صقات 
غ�صوالت   ، �صحية  �صراويل   ، للحي�ض  �صراويل   ، ال�صخ�صي  لال�صتخدام  ماهو  بخالف  الكريهه  الروائح  مزيالت   ، الب�صيطة  للجروح 
)لو�صن( لغايات �صيدالنيه ، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت )لو�صن( �صيدالنيه ، االأدوية ، روائح غرف ، معطرات جو ، مزيل الروائح 
الكريهة للمالب�ض واملفرو�صات واالأر�صيات ، املطهرات ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ، زيوت دوائية ، م�صتح�صرات �صحية للعناية 
باجل�صم والوجه والب�صرة والراأ�ض وال�صعر ، مراهم حلروق ال�صم�ض ، غ�صوالت لو�صن طبية ، ل�صقات للجروح ، فازلني طبي ، ل�صقات 
 ، للح�صرات  ، بخور طارد  زيوت ودهانات طبية   ، ، �صمادات  ا�صتحمام طبية  ، م�صتح�صرات  ، حفاظات �صحية  ، بودرة طبية  طبية 
املبيدات ، لوا�صق للذباب ، مراهم ال�صابون ، اأغذية لالأطفال والر�صع ، حليب اأطفال واأغذية طبية ، روائح غرف ، حفاظات �صحية 
ن�صائية ، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت ، مواد حاكة لالأ�صنان ، بخور طارد للح�صرات ، املبيدات ، لوا�صق الذباب ، علكة لغايات طبية 

، ل�صقات للجروح الب�صيطة.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96130( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: منتجات مواد بناء )غري معدنية( ، انابيب قا�صية غري معدنية للمباين ، ا�صفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية قابلة 
للنقل ، )جم�صمات( غري معدنية ، اعمدة لالعالنات ، مرمر بجميع ا�صكاله وانواعه ، حجار ا�صطناعية ، ا�صمنت ا�صب�صتو�ض بجميع 
اأنواعه ، ا�صفلت ، حجارة ر�صف ا�صفلتية ، درابزين ، طالءات قارية للت�صقيف ، منتجات قارية للبناء ، الواح لالر�صيات ، موا�صري ، طوب 
، زجاج للمباين ، ورق للبناء ، حجر للبناء ، خ�صب للبناء ، مباين متنقلة غري معدنية ، طني وحجر جريي ، ابواب غري معدنية ، بالط 
غري معدين لالر�صيات ، ار�صيات غري معدنية ، جرانيت ، جب�ض ، رخام ، مواد حرارية ، زجاج �صالمة ، كوارتز ، زيلوليث .. وامل�صنفة 

بالفئه )19(



44

)فايز حميد يحيى الطوقي(

وقد مت قبول الطلب برقم)97013( وبتاريخ: )2020/7/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات تبيي�ض االأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان ، �صابون م�صاد للعرق ، م�صتح�صرات 
جتميلية لال�صتحمام ، كرميات لالأحذية ، ملمعات لالأحذية ، م�صتح�صرات ازالة االلوان ، كرميات لتبيي�ض الب�صرة ، مزيالت دهون 
بخالف امل�صتخدمة يف العمليات الت�صنيعية ، ملمعات اطقم اال�صنان ، ا�صباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، م�صتح�صرات جتميل احلواجب 
 ، الدهان  ازالة  م�صتح�صرات   ، لل�صعر  ا�صباغ   ، للرمو�ض  جتميل  م�صتح�صرات   ، امل�صتعارة  الرمو�ض  لتثبيت  لوا�صق   ، حواجب  اقالم   ،
حماليل جلي ، �صامبو ، م�صتح�صرات حالقة ، �صابون حالقة ، م�صتح�صرات جتميل للعناية بالب�صرة ، كرميات تبي�ض الب�صرة ، قطع من 
ال�صابون ، �صابون الإزالة الروائح الكريهة ، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت )لو�صن( ، جتميلية كولونيا ، طالء اظافر ، م�صتح�صرات 

ازالة الطالء.. وامل�صنفة بالفئه )3( 

)�صنتوري بيزن�ض هولدينغ �ض.م.ل.(  

وقد مت قبول الطلب برقم)96274( وبتاريخ: )2020/5/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
�صل�صة   ، وال�صائلة  اجلافة  البيتزا  �صل�صة   ، تغمي�ض  �صل�صات   ، �صل�صات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

جافة و�صائلة لل�صلطات ، �صل�صة البي�صتو اجلافة وال�صائلة ، كت�صاب)�صل�صة( �صل�صة بندورة ، �صل�صة فواكة ، �صل�صات مرق اللحم 
، دب�ض  ، كرميا الطراطور الغرا�ض الطبخ ، خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات االيرثية والزيوت العطرية  ، �صل�صة �صويا 
 ، ، �صودا اخلبز  ، فلفل افرجني،م�صحوق اخلبز  ، مقبالت)توابل( منكهات  ، دب�ض ال�صكر  ، مايونيز،خردل  للطعام ، حالوة طحينية 
 ، ، زينة الكرمية للكعكة)مثلجة( م�صتح�صرات احلبوب ، وجبة خفيفة قائمة على احلبوب  عوامل التجليد لالي�ض كرمي ، اخلبز 
، رقائق الذرة ،  قرفة)بهارات( القرنفل)التوابل( ملح الطعام ، ذرة م�صوية ، ذرة املحم�صة ، دقيق الذرة ، وجبة الذرة املطبوخة 
اجللوكوز الغرا�ض الطهي ال�صراب الذهبي ، الع�صل ، مثلجات ، معكرونة ، ماء ماحلة ، مغذيات اللحوم لالغرا�ض املنزلية ، حمليات 
طبيعية ، وجبات جاهزة قائمة على املعكرونة ، �صعريية ، �صريط ال�صعريية ، فطائر ، بيتزا،ف�صار ، دقيق البطاط�ض ، كعك االرز،وجبة 
املاكوالت اجلاهزة   ، القمح  ، دقيق  ، اخلل  ال�صعريية  املعكرونة   ، ال�صاي  الرفيعة(  ا�صباغيتي)املعكرونة   ، االرز  خفيفة قائمة على 

امل�صنوعة من هذه املواد )الواردة يف هذه الفئة( . وامل�صنفة بالفئه )30(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96092( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، االرز ، التابيوكا ، ال�صاغو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�صل النحل والع�صل اال�صود ، اخلمرية وم�صحوق اخلبيز ، امللح واخلردل 
واخلل وال�صل�صة ، التوابل ، البهارات ، الثلج ، املكرونة ، البفك ، ال�صعريية ، الب�صكويت ، ال�صوكوالته ، حالوة الطحينية ، م�صتح�صرات 
منكهه للطعام ، رقائق ذرة ، ف�صار )حب الذرة( ، رقائق ال�صوفان ، كات�صاب ، مايونيز ، دب�ض للطعام ، مهلبية ، زعفران )توابل( ، وجبات 
خفيفة ا�صا�صها احلبوب ، علكه ، جميع انواع املنكهات ، يان�صون ، م�صروبات ا�صا�صها ال�صوكوالته ، خبز بجميع انواعه ، كعك ، التوابل ، 
م�صروبات قهوة مع حليب ، بوظه ، اغذية ن�صوية ، دقيق للطعام ، منتجات طحن الدقيق ، رقائق ودقيق الذرة ، مالتوز ، �صميد ، طحني 

قمح .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)حممد عبد اهلل علي املالحي( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96418( وبتاريخ: )2020/6/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، االأرز ، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر،ال�صوكوالته ، احللويات و احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل االأ�صود ، 
اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صل�صة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�صعريية ، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق 
ذرة ، ف�صار )حب لذرة( ، رقائق ال�صوفان ، كت�صاب ، مايونيز ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل( ، �صل�صة طماطم ، 
منكهات ، �صمع نحل ، دقيق ال�صعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كري )بهار( ، ك�صرتد ، دب�ض 
ال�صكر ، ذرة مطحونة ، ن�صا ، ال�صكرمي ، �صوكالته خام ، �صطة ، خليط كيك ، حلوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �صكاكر ، الويفر ، 
م�صروبات ا�صا�صها �صوكالتة ، ب�صكويت رقيق ه�ض ، منتجات مغطى بال�صوكالتة ، نعنع ، �صوكالتة �صائل ، مليم فواكة ، فانيال )منكهة( 

، جلوكوز للطعام ، يان�صون جنمي.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96129( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: معادن غري نفي�صة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، مواد معدنية خلطوط ال�صكك احلديدية 
، كبالت واأ�صالك غري كهربائية من معادن غري نفي�صة ، م�صنوعات حدادة ، خردوات معدنية �صغرية ، موا�صري واأنابيب معدنية ، خزائن 
حفظ الوثائق واالأ�صياء الثمينة ، منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�صة غري واردة يف فئات اأخرى ، خامات معادن ، اأعمدة معدنية ، 
الواح درعية ، اأجرا�ض ، براغي ربط معدنية ، �صناديق واغطية معدنية ، م�صامري ، مقاب�ض معدنية ، نحا�ض ا�صفر غري م�صكل او م�صكل 
جزئيا ، هياكل والواح بناء معدنية ، لوازم معدنية للمباين ، حديد �صب م�صكل او غري م�صكل ، فوالذ �صب ، �صال�صل معدنية ، اأغطية 
واوعية واعمدة معدنية للمداخن ، حاويت معدنية ، بوابات معدنية ، ف�صة املانية ، جرمانيوم ، هياكل معدنية ، من�صات معدنية ، 
مواد ت�صليح معدنية للخر�صانة ، مباين فوالذية ، بكرات معدنية اأ�صالك من �صبائك املعادن غري النفي�صة عدا �صلك امل�صهر ، ق�صدير ، 

زنك.. وامل�صنفة بالفئه )6(

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96131( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واأغذية  الطبي  ، مواد حمية معدة لال�صتعمال  لغايات طبية  ، م�صتح�صرات �صحية  العالمة على: م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية 
، م�صتح�صرات الإبادة احل�صرات  ، مواد ح�صو االأ�صنان و�صمع طب االأ�صنان ، مطهرات  ، ل�صقات طبية ومواد �صماد  للر�صع واالأطفال 
 ، ، م�صكنات  ، ا�صرطة ولوا�صق لغايات طبية  اأع�صاب ، مواد م�صاعدة لغايات طبية  واحليوانات ال�صارة ، مبيدات فطريات ومبيدات 
احما�ض امينية لغايات طبية وبيطرية ، معقمات ، �صمادات ، ا�صاور لغايات طبية ، م�صتح�صرات لعالج احلروق ، كب�صوالت لغايات 
�صيدلية ، كب�صوالت لالدوية ، م�صتح�صرات كيميائية لغايات طبية ، م�صتح�صرات كيميائية لغايات �صيدالنية ، م�صتح�صرات طبية 
�صراب   ، طبية  لغايات  ت�صخي�ض  م�صتح�صرات   ، اال�صنان  لعالج  لعالج  ومواد  م�صتلزمات   ، طبية  لغايات  كينولني   ، بيطرية  لغايات 
دوائي ، عقاقري لغايات طبية ، انزميات لغايات طبية وبيطرية ، ادوية وغ�صوالت طبية ، مواد وم�صتح�صرات للق�صاء على الذباب ، 
م�صتح�صرات غذائية حميية خم�ص�صة لغايات طبية ، مبيدات فطريات ، غازات لغايات طبية ، مواد دم ، مبيدات اع�صاب ، اع�صاب 
دوائية ، هرمونات لغايات طبية ، ملينات ، كحول دوائي ، ادوية لالغرا�ض الب�صرية ، ادوية لغايات بيطرية.. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)توفيق يحيى احمد امل�صرقي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96928( وبتاريخ: )2020/7/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات تبيي�ض االقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان ، �صابون م�صاد للعرق ، م�صتح�صرات 
جتميلية لال�صتحمام ، كرميات لالحذية ، ملمعات لالحذية ، م�صتح�صرات ازالة االلوان ، كرميات لتبيي�ض الب�صرة ، مزيالت دهون 
بخالف امل�صتخدمة يف العمليات الت�صنيعية ، منظفات ا�صنان ، ملمعات اطقم اال�صنان ، ا�صباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، م�صتح�صرات 
غ�صوالت   ، لل�صعر  ا�صباغ   ، للرمو�ض  جتميل  م�صتح�صوؤات   ، امل�صتعارة  الرمو�ض  لتثبيت  لوا�صق   ، احلواجب  اقالم   ، احلواجب  جتميل 
، زيوت  والروائح  للعطور  ، زيوت  التجميل  ، زيوت الغرا�ض  التنظيف  ، زيوت الغرا�ض  املكياج  ازالة  ، م�صتح�صرات  لل�صعر  )لو�صن( 
الغرا�ض الزينة ، م�صتح�صرات ازالة الدهان ، حماليل جلي ، �صامبو ، م�صتح�صرات حالقة ، �صابون حالقة ، م�صتح�صرات جتميل 
للعناية بالب�صرة ، كرميات تبي�ض الب�صرة ، �صابون ، �صابون م�صاد للعرق ، قطع من ال�صابون ، �صابون الزالة الروائح الكريهة ، مناديل 
ورقية م�صربة بغ�صوالت )لو�صن( جتميلية كولونيا ، طالء اظافر ، م�صتح�صرات الزالة الطالء .. وامل�صنفة بالفئه )3( )توفيق يحيى 

)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

وقد مت قبول الطلب برقم)96090( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: االت وعدد الية ، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارئات الية وعنا�صر نقل احلركة )عدا 
ماكان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا مايدار باليد( ، اجهزة تفقي�ض البي�ض ، االت ت�صنيع امل�صروبات الغازية ، اجهزة 
تهوية ، مكثفات هوائية ، حمركات جوية ، حمركات طائرات ، رافعات واالت زراعية ، مولدات التيار املرتدد ، حمامل العمدة نقل 
، مكائن وحمركات  واملكائن  والناقالت واملحركات  الكهربائية ولالالت  للمولدات  �صيور   ، نفخ  ، االت  ، االت خفق  احلركة ومعداتها 
لقوارب ، اجهزة واالت جتميع الكتب ، حفارات مناجم ، منا�صري ، ازاميل لالالت ، االت لف ال�صجائر ، االت تقطيع الفحم ، مطاحن ، 
خالطات خر�صانة ، مكثفات بخار ، كابالت حتكم لالالت او املكائن او املحركات ، مفاتيح حتكم ، حموالت امل�صنوعة الفوالذية ، االت 
التق�صري واجلر�ض وت�صنيع االلبان ، االت جرف الرتاب ، �صالمل كهربائية ، م�صد�صات غراء ، م�صد�صات لر�ض الدهانات ، االت احل�صاد ، 

تربينات مكائن وحمركات هيدرولية ، م�صاعد ، االت تعبئة وتغليف ، مكاب�ض ، االت طباعة .. وامل�صنفة بالفئه )7(
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)عبداهلل حممد �صالح داود(

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/4م(.  وبتاريخ:  برقم)96811(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: فواكة وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، التونة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكة مطبوخة بال�صكر ، البي�ض 
، احلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة لالكل ، اللحوم واال�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم ، التونة ، 
االغذية املحفوظة واملخلالت ، رقائق بطاطا ، زبيب ، بندورة ، زيت �صم�صم ، �صفار البي�ض ، �صردين ، زبدة ، جنربي ، �صلطات خ�صار ، 
متور ، دهن جوز الهند ، بي�ض حلزون ، فواكة مثلجة ، �صلطات فواكة ، فواكة معلبة ، حم�ض ، مربيات ، �صمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون 
حمفوظ ، فول �صوداين ، زيت نخيل للطعام ، بي�ض م�صحوق ، لب الفواكه ، فطور حمفوظ زيت زيتون ، زيوت طبخ ، الزبادي ، الق�صطة 
، اجلنب ، زيت نخيل للطعام ، ال�صوربة ، �صل�صة ال�صلطة واملخلالت ، احلليب وم�صتقاته ، انانا�ض ، خوخ ، �صيب�ض م�صنوع من البطاط ، 

جنب مطبوخ علب ، جنب مطبوخ مثلثت نخيل للطعام .. وامل�صنفة بالفئه )29(

)عبدامللك ثابت علي القر�صي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96945( وبتاريخ: )2020/7/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: منتجات روائح ومعطر للجو ، معطرات للمالب�ض واملفرو�صات وال�صتائر واالر�صيات ، مزيل الروائح للمالب�ض واملفرو�صات 
 ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري  الكريهة  الروائح  مزيل   ، واملكاتب  واملباين  وال�صيارات  للغرف  معطرة  ومنظفات  روائح   ، واالر�صيات 
مطهرات ، معقمات ، بخور طارد للح�صرات ، مواد لقتل احل�صرات والبعو�ض ، املبيدات ، لوا�صق للذباب كرميات ودهانات وزيوت طبية 
، م�صتح�صرات �صحية للعناية باجل�صم والوجه والب�صرة والراأ�ض وال�صعر ، اغذية لالطفال والر�صع ، حليب اأطفال ، اأغذية خا�صة 
مبر�صى ال�صكر ، مرهم حلروق ال�صم�ض ، غ�صوالت لو�صن طبية ، ل�صقات للجروح ، االدوية ، فازلني طبي ، ل�صقات طبية ، بودرة طبية 
، م�صتح�صرات ا�صتحمام طبية ، �صمادات ، زيوت ودهانات طبية ، م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية ، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية 

، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي ، مراهم ال�صابون .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)راوخ فروت�صت�صافت جي ام بي ات�ض( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96750( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العالمة على: مياه؛ مياه معدنية وغازية؛ م�صروبات غري كحولية؛ م�صروبات غري كحولية حتتوي على ع�صري التفاح؛ ع�صائر؛ م�صروبات 

فواكه وع�صائر فواكه؛ ع�صري تفاح )غري كحويل(؛ م�صتخل�صات )نكتار(؛ م�صتخل�صات الفواكه )نكتار(؛ م�صروبات م�صتخل�صات الفواكه 

اأخرى  وم�صتح�صرات  م�صروبات  اخل�صروات؛  ع�صري  م�صروبات  خ�صروات؛  وع�صائر  خ�صروات  م�صروبات  خ�صروات؛  ع�صري  )نكتار(؛ 

وخا�صة   ، كحولية  غري  م�صروبات  بالفواكه؛  املنكهة  وخا�صة   ، خفيفة  م�صروبات  ليموناظة؛  الطاقة؛  م�صروبات  امل�صروبات؛  ل�صنع 

امل�صروبات املنكهة بالفواكه؛ ع�صائر مركزة خملوطة مبكونات اأخرى )�صموثي(؛ م�صروبات منكهة قائمة على خال�صات املاء وال�صاي؛ 

م�صروبات قائمة على املاء؛ مياه ، وال �صيما التي بنكهة الفواكه؛ ع�صري جوز الهند؛ مياه جوز الهند؛ ع�صري طماطم؛ م�صروبات ع�صري 

الفواكه غري الكحولية؛ م�صتخل�صات الفواكه غري الكحولية؛ ع�صري الفواكه املركزة؛ ع�صائر م�صكلة )الكوكتيالت( غري الكحولية؛ 

مبكونات  كحولية  غري  م�صروبات  الفيتامينات؛  على  حتتوي  م�صروبات  ريا�صية؛  م�صروبات  )تواترية(؛  تعوي�صية  طاقة  م�صروبات 

القهوة اأو بنكهة القهوة؛ م�صروبات الطاقة غري الكحولية مبكونات القهوة اأو نكهة القهوة؛ م�صتح�صرات ترويق الع�صائر؛ م�صروبات 

فاحتة لل�صهية غري كحولية؛ م�صروبات غري كحولية تتكون من ع�صري جوز الهند اأو ماء جوز الهند اأو حتتوي على نكهة ع�صري جوز 

الهند اأو نكهة جوز الهند؛ م�صروبات م�صل اللنب؛ م�صروبات غري كحولية بنكهة الفواكه؛ م�صروبات غري كحولية حتتوي على الفواكه 

اأو خال�صات الفواكه؛ اأ�صربه لعمل امل�صروبات؛ م�صروبات الفواكه وم�صتح�صرات الفواكه االأخرى غري الكحولية ل�صنع م�صروبات غري 

كحولية؛ ع�صري فوار غري كحويل؛ م�صروبات غري كحولية بنكهة ال�صاي؛ م�صروبات غري كحولية بنكهة القهوة؛ م�صروبات غري كحولية 

حتتوي على ال�صاي اأو م�صتخل�صات ال�صاي؛ م�صروبات غري كحولية حتتوي على القهوة اأو م�صتخل�صات القهوة؛ م�صروبات غري كحولية 

حتتوي على نكهات ال�صاي اأو القهوة.. وامل�صنفة بالفئه )32( 
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)�صركة املنتاب اخوان لل�صرافة والتحويالت(

  

وقد مت قبول الطلب برقم)96112( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العالمة 

واالأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح 

اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور ، حامالت بيانات 

مغناطي�صية ، اأقرا�ض ت�صجيل ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�صجيل وعد النقد ، اآالت حا�صبة ، معدات 

واأجهزة احلوا�صب ملعاجلة البيانات ، اجهزة اطفاء احلرائق ، عدادات ، بطاريات كهربائية ، قنوات تو�صيل ال�صوت ، قارئات �صوتية 

، اجهزة انذار �صوتية ، اجهزة انذار ، عد�صات وانابيب و�صمامات ت�صخيم ، اجهزة ت�صلية ت�صتعمل مع اجهزة اال�صتقبال التلفزيوين 

فقط ، االت الرد على املكاملات الهاتفية ، مالب�ض ومعدات الوقاية من احلرائق ، اجهزة كهربائية جلذب وقتل احل�صرات ، اجهزة 

 ، ، �صاعات  ، مناظري ثنائية  ، بالونات ر�صد جوي  ، اجهزة توازن  ، موازين دقيقة  للطيارين  ، بذالت واقية  تعليم �صمعية وب�صرية 

اقرا�ض مدجمة ، برجميات حا�صوبية ، اجهزة حا�صوب ، طابعات ، مكثفات ، موا�صري ا�صالك كهربائية ، و�صالت كهربائية ، لوحات 

حتكم كهربائية ، حموالت كهربائية ، ا�صالك نحا�ض معزولة ، عدادات ، قارئات �صوتية ، و�صائط تخزين بيانات ، اجهزة معاجلة 

البيانات ، كوا�صف ، اجهزة قيا�ض ، مكائن توزيع الية ، اقفال كهربائية لالبواب ، اجهزة ت�صغيل امل�صاعد ، طفايات احلريق ، نظارات 

ومعداتها وتوابعها ، مر�صحات ، �صيارات اطفاء ، مكاوي كهربائية ، م�صخات وقود اوتوماتيكية ، بطاريات وخاليا غلفانية ، اجهزة 

غلفنة ، خوذ واقية ، موؤ�صرات ، اجهزة ومعدات انقاذ ، مكربات �صوت ، مغناطي�صيات ، االت عد وفرز النقود ، �صا�صات عر�ض ، برامج 

مراقبة ، هواتف حممولة ، اجهزة هاتف ، اجهزة تلفزيون ، االت وزن ، م�صخات وقود ملحطات خدمة ال�صيارات.. وامل�صنفة بالفئه 

)9(
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عالمة رقم )95055( 
ب��ت��اري��خ:2020/7/20م.   . ال��ل��وزي   ح�صني  ماجد   : املعرت�ض 

بالفئة )9(
املعرت�ض �صده : ا�صماعيل علي نا�صر ال�صري  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94811( 
 . ���ص��ي   ال  ال  ب��ران��دز  ج��ري��ت  اإنرتكونتيننتال   : امل��ع��رت���ض 

بتاريخ:2020/7/20م. بالفئة )30(
انونيم  يونيتيم  فينان�صال  انف�صتمنت  تاييار   : �صده  املعرت�ض 

�صريكيتي  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95873( 
املعرت�ض : �صركة خلفاء جملي اأحمد باجملي املتحدة - �صركة 

�صعودية  . بتاريخ:2020/7/18م. بالفئة )16(
املعرت�ض �صده : حممد هزاع علي العوا�صي  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95872( 
املعرت�ض : �صركة خلفاء جملي اأحمد باجملي املتحدة - �صركة 

�صعودية  . بتاريخ:2020/7/18م. بالفئة )16(
املعرت�ض �صده : حممد هزاع علي العوا�صي  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )95727( 
امل��ع��رت���ض : واح�����ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك ل��ل��ت��ج��ارة وال���ت���وك���ي���الت  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )5(
املعرت�ض �صده : ابراهيم عبدالواحد اأحمد قائد املجيدي  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95725( 
امل��ع��رت���ض : واح�����ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك ل��ل��ت��ج��ارة وال���ت���وك���ي���الت  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )16(
املعرت�ض �صده : ابراهيم عبدالواحد اأحمد قائد املجيدي  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95340( 
املعرت�ض : �صالح �صالح �صالح القا�صي  . بتاريخ:2020/7/21م. 

بالفئة )21(
املعرت�ض �صده : القا�صي هاو�ض للتجارة  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95088( 
املعرت�ض : احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ض  . بتاريخ:2020/7/22م. 

بالفئة )3(
املعرت�ض �صده : فخر الدين ادم علي اإبراهيم  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )95090( 
املعرت�ض : احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ض  . بتاريخ:2020/7/22م. 

بالفئة )3(
املعرت�ض �صده : فخر الدين ادم علي اإبراهيم  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94580( 
امل��ع��رت���ض : ع��ب��دال��ع��زي��ز اح��م��د ���ص��ال��ح حم�صن ال�����ص��او���ض  . 

بتاريخ:2020/7/22م. بالفئة )3(
اجلملة  لتجارة  للعطور  اخلليج  �صدر  موؤ�ص�صة   : �صده  املعرت�ض 

والتجزئة  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94599( 
امل���ع���رت����ض : اأم�����ني اح���م���د ���ص��ال��ح حم�����ص��ن ال�������ص���او����ض  . 

بتاريخ:2020/7/22م. بالفئة )5(
اجلملة  لتجارة  للعطور  اخلليج  �صدر  موؤ�ص�صة   : �صده  املعرت�ض 

والتجزئة  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94602( 
امل���ع���رت����ض : اأح���م���د ���ص��ال��ح حم�����ص��ن ق���اي���د ال�������ص���او����ض  . 

بتاريخ:2020/7/22م. بالفئة )5(
اجلملة  لتجارة  للعطور  اخلليج  �صدر  موؤ�ص�صة   : �صده  املعرت�ض 

والتجزئة  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94577( 
امل���ع���رت����ض : اأح���م���د ���ص��ال��ح حم�����ص��ن ق���اي���د ال�������ص���او����ض  . 

بتاريخ:2020/7/22م. بالفئة )5(
اجلملة  لتجارة  للعطور  اخلليج  �صدر  موؤ�ص�صة   : �صده  املعرت�ض 

والتجزئة  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95685( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95671( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95670( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )95669( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95674( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95672( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95675( 
امل��ع��رت���ض : ح��ف��ظ اهلل ح�����ص��ن ل��ل��ت��ج��ارة واالإ�����ص����ت����رياد  . 

بتاريخ:2020/7/19م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : �صركة بر�صتيج

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )95861( 
. بتاريخ:2020/7/26م.  املعرت�ض : �صركة كل�صان كالب مانا  

بالفئة )9(
املعرت�ض �صده : خليل طه حممد علي احلبي�صي

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95408( 
املعرت�ض : �صالح �صالح �صالح القا�صي  . بتاريخ:2020/7/27م. 

بالفئة )21(
املعرت�ض �صده : القا�صي هاو�ض للتجارة

  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95502( 
املعرت�ض : حممد حميد علي عبده  . بتاريخ:2020/7/27م. 

بالفئة )30(
للتجارة  جلب  ح�صن  حممد  اب��ن��اء  �صركة   : �صده  املعرت�ض 

واالإ�صترياد املحدودة

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95445( 
املعرت�ض : حممد حميد علي عبده  . بتاريخ:2020/7/27م. 

بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي(

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )95443( 
املعرت�ض : حممد حميد علي عبده  . بتاريخ:2020/7/27م. 

بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : عبداهلل اأبو هادي -النجم اأبو هادي

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95506( 
املعرت�ض : حممد حميد علي عبده  . بتاريخ:2020/7/27م. 

بالفئة )29(
للتجارة  جلب  ح�صن  حممد  اب��ن��اء  �صركة   : �صده  املعرت�ض 

واالإ�صترياد

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95308( 
املعرت�ض : �صركة ابناء حممد ح�صن جلب للتجارة واالإ�صترياد  . 

بتاريخ:2020/7/26م. بالفئة )29(
املعرت�ض �صده : م�صنع اجلود لالأغذية

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95309( 
املعرت�ض : �صركة ابناء حممد ح�صن جلب للتجارة واالإ�صترياد  . 

بتاريخ:2020/7/26م. بالفئة )30(
املعرت�ض �صده : م�صنع اجلود لالأغذية

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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)ال-جاجار ما�صيرنيز بي يف تي ليمتد.( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )86955( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على امل�صخات الغاط�صة؛ امل�صخات الغاط�صة وم�صخات 
اح��ادي��ة  م�صخات  واالأف��ق��ي��ة؛  العمودية  املك�صوفة  االب���ار 
الكتلة؛ م�صخات طرد مركزي احادية الكتلة؛ م�صخات ذاتية 
م�صخات  نافورية؛  م�صخات  للمياه؛  دوارة  م�صخات  التح�صري؛ 

معززة ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(

)�صركة ازاتكو لل�صناعه والتجارة املحدودة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )87260( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
غ�صل  و  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
�صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض، 

م�صتح�صرات جتميل. وامل�صنفة بالفئة )3(

)�صركة ازاتكو لل�صناعه والتجارة املحدودة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )87261( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
غ�صل  و  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
�صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض، 

م�صتح�صرات جتميل. وامل�صنفة بالفئة )3(

)حممد عبداهلل علي املالحي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89300( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
،االأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  ال��نب  على  العالمة  وتو�صع 
وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي،  ،النب  ،ال�صاجو  ،التابيوكا 
امل�����ص��ن��وع��ة م��ن احل��ب��وب ،اخل��ب��ز ،ال��ب�����ص��ك��وي��ت ،ال��ف��ط��ائ��ر 
،ال�صوكوالته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، 

ع�صل ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(
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)املف�صل فارما لالأدوية(  

وقد مت الت�صجيل برقم )91125( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
للجروح  ل�صقات  طبية،  لغايات  علكة  اأدوي��ة،  على   العالمة 
الكريهة بخالف ماهو لال�صتخدام  الروائح  الب�صيطة، مزيالت 
ال�صخ�صي، غ�صوالت )لو�صن( لغايات �صيدالنية، مناديل ورقية 
�صيدلية  م�صتح�صرات   ، �صيدالنية  )لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة 
بالفئة  وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  وبيطرية، 

)5(

)�صامل عبدالقادر عبدربة عذبان(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91361( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على  بفك. وامل�صنفة بالفئة )30(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91780( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية . وامل�صنفة بالفئة )5(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91783( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية .وامل�صنفة بالفئة )5(
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)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91784( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية .وامل�صنفة بالفئة )5(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91834( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على ادوية ب�صرية. وامل�صنفة بالفئة )5(

)حممد عبداهلل اأحمد علي االأحمدي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91896( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
،النب  ،االأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  وتو�صع العالمة على النب 
 ، احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي، 
االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، ال�صل�صة   ، ،ال�صعريية  املكرونة 
 ، الف�صار  ال��ذرة،  رقائق  احلبوب،  رقائق  اخلمرية،  احللويات،   ،

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)علي حممد علي احلب�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92168( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على دعاية واعالن ، معلومات ون�صائح جتارية 
للم�صتهلكني ، البيع باملزاد العلني ، ل�صق االإعالنات ، عر�ض �صلع 
على و�صائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات املقارنة 
...البقيه  الدعاية  م��واد  ن�صر   ، ال�صلع  عر�ض   ، االأ�صعار  بني 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )35(
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)حممد ح�صن عبداهلل ابو هادي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92340( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأ�صمدة زراعية .وامل�صنفة بالفئة )1(

)حممد ح�صن عبداهلل ابو هادي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92361( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
و�صالت،  �صواحن  م��ودم��ات،  تلفونات،  على  العالمة  وتو�صع 
تلفونات  تعليقات  بلوتوث  �صماعات  فال�صات،  ذواك��ر،  خ��وازن، 

بطاريات. وامل�صنفة بالفئة )9(

)حممد ح�صن عبداهلل ابو هادي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92402( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة 
و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل 
، م�صتح�صرات  ، زيوت عطرية  ، عطور  ، �صابون  وجلي وك�صط 
بالفئة  وامل�صنفة  اأ�صنان.  منظفات   ، )لو�صن(  غ�صول  جتميل، 

)3(

)حممد ح�صن عبداهلل ابو هادي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92403( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معادن غري نفي�صة وكل خليط منها، مواد 
مواد معدنية خلطوط   ، متنقلة معدنية  ، مباين  بناء معدنية 
كهربائية  غري  واأ���ص��الك  معدنية  حبال  احلديدية،  ال�صكك 
، خردوات معدنية  ، م�صنوعات حدادة  نفي�صة  من معادن غري 
�صغرية ، ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )6(
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)ثابت عبداهلل �صنان ال�صربي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92412( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  واأجهزة  ملبات  على  العالمة  وتو�صع 
املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار 

واالأغرا�ض ال�صحية . وامل�صنفة بالفئة )11(

)حممد ح�صن عبداهلل ابو هادي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92601( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اخرى  وم��واد  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة 
و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل 
،م�صتح�صرات  عطرية  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط  وجلي 

جتميل، غ�صول منظفات ا�صنان . وامل�صنفة بالفئة )3(

)ثابت عبداهلل �صنان ال�صربي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92691( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  واأجهزة  ملبات  على  العالمة  وتو�صع 
املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار 

واالأغرا�ض ال�صحية. ..وامل�صنفة بالفئة )11(

)حممد ح�صن عبد اهلل ابو هادي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92709( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
تو�صيالت،  �صواحن  مودميات،  تلفونات،  على  العالمة  وتو�صع 
تعليقات،  بلوتوث،  �صماعات،  عادية،  �صماعات  وذواكر،  خوازن 

تلفونات، بطاريات. وامل�صنفة بالفئة )9(
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)حممد احمد حممد الفروي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92837( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املطبوعات واملرا�صالت وكروت الدعاية. 

.وامل�صنفة بالفئة )16(

)�صركة اليك�ض للتجارة والتوكيالت املحدودة( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93218( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مبيدات زراعية. ..وامل�صنفة بالفئة )5(

)�صركة اجرو�صتار للتجار املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93308( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على بذور زراعية. وامل�صنفة بالفئة )31(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93352( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على ادوية ب�صرية .وامل�صنفة بالفئة )5(
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)ال�صركة الوطنية ل�صناعة الدفاتر واملنتجات الورقية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93517( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على مناديل �صحية. وامل�صنفة بالفئة )16(

)براندز فورل�ض )بي اف ال( �ض.م.ح( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93623( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
االآخ��ري��ن،  لفائدة  اجل��م��ع،  خ��دم��ات  على  العالمة  وتو�صع 
ملجموعة متنوعة من ال�صلع )باإ�صتثناء نقلها( لتمكني العمالء 
بطانيات،  وه��ي،  ب�صهولة،  ال�صلع  ه��ذه  و���ص��راء  م�صاهدة  م��ن 
منا�صف واأقم�صة الكتان، مالب�ض جاهزة، اأحذية، حقائب اليد 
بالفئة  وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  واملنتجات 

)35(

)ال�صركة الوطنية ل�صناعة الدفاتر واملنتجات الورقية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93648( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على مناديل �صحية. وامل�صنفة بالفئة )16(

)معاذ امني �صعيد �صالم( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )93715( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(
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)معاذ امني �صعيد �صالم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93716( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(

)معاذ امني �صعيد �صالم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93717( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(

)معاذ امني �صعيد �صالم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93718( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(

)معاذ امني �صعيد �صالم( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )93719( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(
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)معاذ امني �صعيد �صالم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93720( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(

)معاذ امني �صعيد �صالم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93721( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(

)معاذ امني �صعيد �صالم(

  
وقد مت الت�صجيل برقم )93722( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(

)معاذ امني �صعيد �صالم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93801( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ادوات جتميل، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، غ�صول ) لو�صن( ملا بعد احلالقة 
للعرق، م�صتح�صرات جتميلية  ، �صابون م�صاد  ا�صنان  ،منظفات 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  لال�صتحمام، 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  غ�صل  يف  ت�صتعمل 

بالفئة )3(
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)عالية عقالن �صالح مذكور(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93847( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على م�صتح�صرات ق�صر االقم�صة، مواد اخرى 
و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل 
م�صتح�صرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �صابون،  وق�صط،  وجلي 
جتميل غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات ا�صنان، غ�صول )لو�صن( 
 . االإي���داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  �صابون  احل��الق��ة،  بعد  مل��ا 

وامل�صنفة بالفئة )3(

)معني ح�صني يحي القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93942( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على ادوية ب�صرية .وامل�صنفة بالفئة )5(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93945( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية. وامل�صنفة بالفئة )5(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93948( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية . وامل�صنفة بالفئة )5(
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)معني ح�صني يحيى القادري( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93950( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية . وامل�صنفة بالفئة )5(

)معني ح�صني يحيى القادري(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93951( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأدوية ب�صرية . وامل�صنفة بالفئة )5(

)معني ح�صني يحيى القادري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93952( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على ادوية ب�صرية. وامل�صنفة بالفئة )5(

)عمران عبدالعزيز �صلطان عبده (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93978( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأدوية وم�صتح�صرات �صيدالنية وبيطرية 
، اأغذية للر�صع و االطفال ، ل�صقات و مواد �صماد ، مواد ح�صو 
اال�صنان و�صمع طب اال�صنان ، مطهرات ، مبيدات فطريات ، مواد 
لغايات  �صحية  م�صتح�صرات   ، الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية 

طبية. وامل�صنفة بالفئة )5(
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)حممد عبد اهلل على املالحي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94001( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
،االأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  ال��نب  على  العالمة  وتو�صع 
وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي،  ،النب  ،ال�صاجو  ،التابيوكا 
امل�����ص��ن��وع��ة م��ن احل��ب��وب ،اخل��ب��ز ،ال��ب�����ص��ك��وي��ت ،ال��ف��ط��ائ��ر 
،ال�صوكوالته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، 

ع�صل ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)حممد عبد اهلل على املالحي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94002( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
،االأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  ال��نب  على  العالمة  وتو�صع 
وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي،  ،النب  ،ال�صاجو  ،التابيوكا 
امل�����ص��ن��وع��ة م��ن احل��ب��وب ،اخل��ب��ز ،ال��ب�����ص��ك��وي��ت ،ال��ف��ط��ائ��ر 
،ال�صوكوالته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، 

ع�صل ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)حممد عبد اهلل على املالحي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94006( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الب�صاتني  ومنتجات  الزراعية  ااملنتجات  على  العالمة  وتو�صع 
احليوانات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غري  والغالل  والغابات 
والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�صروات  الفواكه  احلية، 
باحليوانات،  اخلا�صة  الغذائية  امل��واد  الطبيعية،  وال��زه��ور 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )31(

)حممد عبد اهلل على املالحي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94010( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  واالأ���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
وال�����ص��ي��د، خ��ال���ص��ات ال��ل��ح��م، ف��واك��ه وخ�����ص��روات حمفوظة 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  التونة،  ومطهوة،  وجمففة 
االألبان،  ومنتجات  واللنب  احلليب  البي�ض،  بال�صكر،  مطبوخة 
 . االإي���داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  امل��ع��دة  وال��ده��ون  ال��زي��وت 

وامل�صنفة بالفئة )29(
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)جنم الدين ح�صني حممد البابلي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94078( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية 
وا�صالك  كبالت   ، احلديدية  ال�صكك  خلطوط  معدنية  مواد   ،
 ، ح��دادة  م�صنوعات   ، نفي�صة  غري  معادن  من  كهربائية  غري 
خردوات معدنية �صغرية ، موا�صري وانابيب معدنية . وامل�صنفة 

بالفئة )6(

)حممد علي مثنى املري�صي (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94114( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
م�صتح�صرات   ، بيطرية  و  �صيدلية  م�صتح�صرات  على  العالمة 
الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  مواد   ، طبية  لغايات  �صحية 
واأغذية للر�صع و االطفال ، ل�صقات طبية و مواد �صماد ، مود 
م�صتح�صرات   ، مطهرات   ، اال�صنان  طب  �صمع  و  اال�صنان  ح�صو 

البادة ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )5(

)حممد علي مثنى املري�صي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94124( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ال�صناعة  يف  ت�صتخدم  التي  الكيماويات  على  العالمة  وتو�صع 
و  الفوتوغرايف  الت�صوير  و  العلمية  التجارب  و  والبحوث 
الزراعة و الب�صتنة و زراعة الغابات الراتنج اال�صطناعي غري 
املعالج ، البال�صتيك غري املعالج ، اال�صمدة )طبيعية ...البقيه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )1(

)حممد هائل حيدر القد�صي ) فيلك�ض جاردن لت�صدير املنتجات 
املحلية ((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94319( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ومنتجات  الع�صل   ، للطعام  دب�ض   ، النب  على  العالمة  وتو�صع 

ع�صل النحل . .وامل�صنفة بالفئة )30(
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)نبيل حممد عبده قائد - دار مناء لال�صترياد( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )94322( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
غري  قا�صية  اأنابيب  معدنية(،  )غري  بناء  م��واد  على  العالمة 
معدنية للمباين، اأ�صفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 
الطبيعية  االأحجار  معدنية،  غري  )جم�صمات(  ب  ُن�صُ للنقل، 
من  م�صنوعة  موا�صري  واجلب�ض،  واجلري  اال�صمنت  وال�صناعية، 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )19(

)هارون ر�صيد يحيى ر�صيد (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94354( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على مظالت ، حبال ، ا�صرعة . وامل�صنفة بالفئة )22(

)�صركة اخوان �صرب للتجارة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94383( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على االطارات، املركبات و اأجهزة النقل الربي 
الدرجات  ال�صيارات،  اطارات  و  غيار  قطع  املائي،  او  اجلوي  او 
النارية وادواتها  الهوائية و ادواتها و م�صتلزماتها، الدراجات 
و م�صتلزماتها، عربات االطفال وم�صتلزماتها، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )12(

)حممد حممد علي مقبل مرح (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94458( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري 
الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه، 
�صراب وم�صتح�صرات اأخرى لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية، 
م�صتح�صرات لتح�صري املياه املعدنية ، رحائق ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )32(
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)علي عبد اهلل علي الغر�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94524( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ومواد  االأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ��رى 
م�صتح�صرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  وك�صط،  وجلي  و�صقل 
...وامل�صنفة  اأ�صنان.  معاجني  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل، 

بالفئة )3(

)عبدالقادر احمد ح�صني العزاين(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94546( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املالب�ض واالحذية ولبا�ض القدم واغطية الرا�ض 
للرجال  واخلفيفة  الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملالب�ض 
والن�صاء واالطفال ، اغطية وجة )خمار او حجاب( ، عباءات ، 
االحزمة ، ربطات العنق ، اثواب اال�صتحمام ، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )25(

)ماجد غالب حميد نا�صر (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94552( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على امل�صابيح و ملبات اال�صاءه، قناديل اال�صاءه، الواح 
الدفايات،  املراوح،  املكيفات،  الثالجات،  ال�صخانات،  الت�صخني، 
املياه،  وتر�صيح  لتنقية  فالتر  �صعر،  جمففات  الطبخ،  اف��ران 
احوا�ض مطابخ وحمامات، كرا�صي حمامات، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )11(

)ماجد غالب حميد نا�صر (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94553( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
و  اخلازنات  و  ال�صواحن  و  والتلفونات  ال�صا�صات  على  العالمة 
 ، االآيل  احلا�صب  واجهزة  البطاريات   ، الذواكر  و  التو�صيالت 
اجهزة و ادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او 
التحكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفزيونات ، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )9(
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)�صالح علي حممد اجلرادي (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94557( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الب�صرة  وجتميل  العناية  وم�صتح�صرات  كرميات  على  العالمة 
الب�صرة  وتبيي�ض  والبودرة  املكياج  م�صاحيق   ، وال�صعر  والوجه 
 ، عطرية  زيوت   ، جتميلية  اقنعه   ، جتميلية  ا�صباغ  كرميات   ،
 ، وت�صريحه  وت�صفيفة  ال�صعر  جتعيد  وم�صتح�صرات  كرميات 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(

)�صركة جلبكو العاملية للتجارة والت�صويق (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94588( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل��وم  واال���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�صات   ، وال�صيد 
مطبوخة  فواكه   ، )جيلي(مربيات  هالم   ، ومطهرة  وجمففة 
، الزيوت ،  ، منتجات االلبان  ، اللنب  ، احلليب  بال�صكر، البي�ض 
الدهون املعدة ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة 

)29(

)نبيل احمد نا�صر اجلوزي (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94595( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على النب ، الكاكاو ، النب اال�صطناعي ، ال�صاي 
، ال�صكر ، االرز ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، 
الب�صكويت والكعك ، اخلبز ، الفطائر ، ال�صوكوالتة ، املكرونة ، 
ال�صعريية ، ع�صل النحل والع�صل اال�صود ، ...البقيه ح�صب ن�صر 

االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)�صركة حدين للمياه املعدنية املحدودة ( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )94597( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري 
الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه، 
�صراب وم�صتح�صرات اأخرى لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية، 
ح�صب  ...البقيه  رحائق  املعدنية،  املياه  لتح�صري  م�صتح�صرات 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )32(
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)علي نا�صر �صالح احلكمي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94648( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املياة املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري 
الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكة وع�صائر الفواكه 
، �صراب وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروبات غري الكحولية . 

وامل�صنفة بالفئة )32(

)هارون الر�صيد يحيى ر�صيد (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94680( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على قوالب فحم قابلة لالحرتاق ، فحم )وقود( ، فحم 

، قوالب فحم ، فحم الكوك . . وامل�صنفة بالفئة )4(

)م�صهور �صاهر حممد �صامل العريقي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94691( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على البطاط�ض . ...وامل�صنفة بالفئة )29(

)هارون ر�صيد يحيى ر�صيد (

  
وقد مت الت�صجيل برقم )94694( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على بكرات لال�صرطة الال�صقة )لوازم مكتبية( ، مواد 
ل�صق )غراء( للقرطا�صية او االغرا�ض املنزلية ، اقالم حرب ، 

اقالم ر�صا�ض . .وامل�صنفة بالفئة )16(
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)�صالح عبد اجلليل ال�صرا�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94701( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املالب�ض واالحذية ولبا�ض القدم واغطية 
واخلفيفة  الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملالب�ض  ال��راأ���ض 
حجاب(  او  )خمار  وجة  ،اأغطية  واالطفال  والن�صاء  للرجال 
بدالت  اال�صتحمام،  اثواب  العنق،  ربطات  االحزمة،  عباءات، 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )25(

)خالد عبداحلق عبده مهيوب احلمادي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94706( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مالب�ض واحذية. وامل�صنفة بالفئة )25(

)ف�صل �صلطان احمد علي املقطري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94724( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على االلواح ال�صم�صية وم�صتلزماتها، بطاريات 
�صائلة وجافة، اجهزة وادوات لو�صل او فتح او حتويل او تكثيف 
لت�صجيل  اجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  او  تنظيم  او 
او ار�صال او ن�صخ ال�صوت او ال�صور، حامالت بيانات ...البقيه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )9(

)نائف عبداحلمن احمد العليمي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94728( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�صية 
، مباين غري معدنية  اأ�صفلت وزفت وقار   ، غري معدنية للمباين 
،واجلب�ض  اال�صمنت  معدنية،  غري  )جم�صمات(   ، للنقل  قابلة 
،والبالط ،والبلك )طوب(، موا�صري غري معدنية ، وخزانات غري 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )19(
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)نائف عبد الرحمن احمد العليمي (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94729( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة 
من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى، املطبوعات )االوراق 
الر�صمية وامل�صتندات والفواتري والكروت(،مواد جتليد الكتب، 
...البقيه  الل�صق  مواد  القرطا�صية،  الفوتوغرافية،  ال�صور 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )16(

)علي عبداهلل علي الغر�صي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94730( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اخرى  وم��واد  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة 
و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل 
م�صتح�صرات  عطرية،  زيوت  عطور،  �صابون،   ، وك�صط  وجلي 
وامل�صنفة   .. ا�صنان.  معاجني  لل�صعر،  غ�صول)لو�صن(  جتميل، 

بالفئة )3(

)ف�صل �صلطان احمد علي املقطري(

  
وقد مت الت�صجيل برقم )94733( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
البخار والطهي  العالمة على اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد 
واالغ��را���ض  امل��ي��اة  وت��وري��د  والتهوية  والتجفيف  والتربيد 
م�صابيح  اال���ص��اءة،  قناديل  ال�صوئية،  امل�صابيح  ال�صحية، 
لل�صوارع،  م�صابيح  يدوية،  ك�صافات  كهربائية)م�صاعل(  جيب 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )11(

للتجارة  ال��ي�����ص��ر  ب��ي��ت   - امل���خ���زوم  حم��م��د  ع��ب��ي��د  )حم��م��ود 
واال�صترياد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94749( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مياه غازية ، م�صتح�صرات لتح�صري املياه 
الغازية ، حليب اللوز ، مياه معدنية ، ماء ال�صعري ، مياه ال�صرب 
، ع�صري فواكه  ، ع�صري فواكه مركز لعمل امل�صروبات  ال�صحية 
...البقيه  تفاح  ، ع�صري  ال�صودا  ماء   ، الليمونادا  لعمل  مركزه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )32(



77

للتجارة  ال��ي�����ص��ر  )ب��ي��ت  امل���خ���زوم  حم��م��د  ع��ب��ي��د  )حم��م��ود 
واال�صترياد((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94758( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، االق��م�����ص��ة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  ع��ل��ى  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع 
م�صتح�صرات تنظيف االقم�صة ، �صابون ، �صابون قوالب للج�صم 
، العطور ، البخور ، فازلني ، م�صتح�صرات مكياج ، �صابون طبي ، 
م�صتح�صرات جتميل ، منظفات اال�صنان ، ملمعات اطقم اال�صنان 
، �صابون ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(

)عبده حممدعلي احلبي�صي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94788( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ال�صمغ والغراء، �صمغ عربي الغرا�ض �صناعية، 
ال�صناعات، �صمغ  امل�صتخدم يف  الكثرياء  ال�صمغ، �صمغ  مذيبات 
منزلية.  او  قرطا�صية  الغرا�ض  ماكان  ال�صقة(عدا  )م��واد 

وامل�صنفة بالفئة )1(

)ر�صيد حممد �صعيد عبده العمري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94793( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ومواد  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
م�صتح�صرات  منظفات،  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اخرى 
عطور  �صابون،  للج�صم،  �صحوم  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف 
لل�صعر،  �صامبو  جتميل،  م�صتح�صرات  بخور،  عطرية،  وزي��وت 
غ�صول)لو�صن( لل�صعر، معجون ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . 

وامل�صنفة بالفئة )3(

)ر�صيد حممد �صعيد عبده العمري(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94795( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على روائح ومعطر للجو، معطرات للمالب�ض واملفرو�صات 
واملفرو�صات  للمالب�ض  الروائح  مزيل  واالر�صيات،  وال�صتائر 
واالر�صيات، روائح وملطفات معطرة للغرف وال�صيارات واملباين 
...البقيه  اال�صتخدام  لغري  الكريهة  الروائح  مزيل  واملكاتب، 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )5(
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)�صمري عادل قا�صم الظرا�صي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94801( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املالب�ض واالحذية ولبا�ض القدم واغطية الرا�ض 
للرجال  واخلفيفة  الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملالب�ض 
والن�صاء واالطفال ، اغطية وجه )خمار او حجاب( ، عباءات ، 
االحزمة ، ربطات العنق ، اثواب اال�صتحمام ، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )25(

)احمد عبداهلل ا�صماعيل ال�صرماين (  

وقد مت الت�صجيل برقم )94825( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املالب�ض و االحذية و لبا�ض القدم واغطية الراأ�ض 
و املالب�ض اخلارجية و الداخلية الثقيلة واخلفيفة للرجال و 
الن�صاء و االطفال ، اأغطية وجه ) خمار او حجاب ( عباءات ، 
االحزمة ، ربطات العنق ، اثواب اال�صتحمام ، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )25(

)ابراهيم �صالح يحيى مبارك(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94828( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على خدمات نقل . .وامل�صنفة بالفئة )39(

)حممد ح�صني اجلنيدي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94834( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على املطبوعات . .وامل�صنفة بالفئة )16(
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)حممود البعداين للتجارة - حممود اأحمد عبداهلل البعداين(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94836( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
املواد  و  االقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
التي ت�صتعمل يف غ�صل و كي املالب�ض ، املنظفات ، م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل و جلي ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، بخور 
غ�صول)لو�صن(لل�صعر،   ، لل�صعر  �صامبو   ، جتميل  م�صتح�صرات   ،

معجون ا�صنان . وامل�صنفة بالفئة )3(

)حممد يحي علي الغويل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94849( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على قطع الغيار .وامل�صنفة بالفئة )12(

)منيف حام�ض حفظ اهلل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94851( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
قطع  و  الهوائية  و  النارية  ال��دراج��ات  على  العالمة  وتو�صع 

غيارها ...وامل�صنفة بالفئة )12(

)�صيف اهلل حم�صن �صيف اهلل �صربة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94853( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
..وامل�صنفة   . جاهزة  داخلية  مالب�ض  على  العالمة  وتو�صع 

بالفئة )25(
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)منيف حام�ض حفظ اهلل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94855( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الغراء ، غراء الغرا�ض �صناعية ، مطاط 
مادة   ، االط��ارات  ال�صالح  ت  لالطارات  م�صطاكي  �صمغ   ، �صائل 
غروية ن�صوية ) م�صتح�صرات كيميائية ( ا�صمدة ، م�صتح�صرات 
الزالة الغراء ، مربدات ملحركات املركبات ، ماء مقطر ، مركبات 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )1(

)منيف حام�ض حفظ اهلل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94856( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
مطبوعات   ، دفاتر   ، الر�صمية  االوراق  على  العالمة  وتو�صع 
من�صورات   ، ورق   ،  ) قرطا�صية   ( ن�صخ  ورق   ، حما�صبة  دفاتر   ،
مطبوعة ، قرطا�صية ، ورق كتابة ، مناذج مطبوعة ، مطبوعات 
 . كتب   ، م�صطر  ورق   ، للوثائق  ملفات   ، تهنئة   ، تخطيطية 

وامل�صنفة بالفئة )16(

)احمد حممد عبداهلل ال�صهاري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94858( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على ع�صل . ...وامل�صنفة بالفئة )30(

)منيف حام�ض حفظ اهلل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94859( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اجرا�ض ، اربطة معدنية ، م�صامري ملولبة 
 ، كرومي  حديد   ، معدنية  بناء  م��واد   ، معدنية  ماء  موا�صري   ،
حلقات نحا�صية ، ا�صالك نحا�ض غري معزولة ، قاطمات ، موا�صري 
لالثاث  معدنية  دواليب   ، معدنية  �صياجات   ، معدنية  ت�صريف 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )6(
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)حممد حممد احمد امل�صوري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94943( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على تناوير الغاز .وامل�صنفة بالفئة )11(

)حممد حممد احمد امل�صوري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94948( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على تناوير الغاز .وامل�صنفة بالفئة )11(

)ر�صوان يحيى علي الثاليا (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94949( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على ق�صدير. .وامل�صنفة بالفئة )6(

)امني عبداهلل احمد جميدة(  

وقد مت الت�صجيل برقم )94950( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على موا�صري ، بال�صتيك وتوابعها املطاط والغاتا ب�صرا 
غري  امل��واد  هذه  من  واملنتجات  وامليكا  واال�صب�صتو�ض  وال�صمغ 
واردة يف اخرى ، مواد بال�صتيكية مت�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف 
الت�صنيع ، مواد تغليف وح�صو وعزل ، انابيب ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )17(
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)حممد حممد احمد امل�صوري (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94951( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على تناوير الغاز .وامل�صنفة بالفئة )11(

)ر�صوان يحيى علي الثاليا (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94954( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأكيا�ض ) مغلفات واجربة ( من الورق او 
 ، اأو البال�صتيك  الورق  اأكيا�ض نفايات من   ، للتعبئة  البال�صتيك 
مناديل من الورق ، مناديل من الورق للموائد ، رقائق بال�صتيكية 

للتغليف ..وامل�صنفة بالفئة )16(

)حممد حممد احمد امل�صوري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94955( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على تناوير الغاز .وامل�صنفة بالفئة )11(

)في�صل عبد الكرمي �صفيان �صرف العليمي (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94969( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مالب�ض داخلية جاهزة. وامل�صنفة بالفئة 

)25(
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)منيف حام�ض حفظ اهلل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94985( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، ال�صم�صية  الطاقة  ال��واح   ، بطاريات  على  العالمة  وتو�صع 
ال�صم�صية  الطاقة  وملحقات  ا�صالك   ، �صم�صية  طاقة  منظمات 
تو�صيل  جلب   ، كهربائية  كابالت   ، البطاريات  �صحن  اجهزة   ،
للكابالت الكهربائية ، مو�صالت كهربائية ، حموالت كهربائية 

، ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )9(

)هائل قائد قا�صم زيد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )95015( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، �صرياميك   ، )غريمعدنية(  بناء  م��واد  على  العالمة  وتو�صع 
واجلري  اال�صمنت   ، وال�صناعية  الطبيعية  االحجار   ، بور�صالن 

واجلب�ض. وامل�صنفة بالفئة )19(

)حممد حممد احمد امل�صوري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )95020( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على تنانري الغاز .وامل�صنفة بالفئة )11(

ن��اج��ي م��ق��ب��ل ل��الإ���ص��ت��رياد - حم��م��ود ناجي  )م��وؤ���ص�����ص��ة ب��ن 
  )43169( رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  ال��دب��ع��ي(  مقبل 
جتديد  مت  ق��د    )5( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2010/5/19 
من   تبداأ  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/5/19م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م
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ن��اج��ي م��ق��ب��ل ل��الإ���ص��ت��رياد - حم��م��ود ناجي  )م��وؤ���ص�����ص��ة ب��ن 
  )43170( رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  ال��دب��ع��ي(  مقبل 
جتديد  مت  ق��د    )10( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2010/5/19 
من   تبداأ  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/5/19م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

وجن�صيته  �����ض.م.م(  امل��ح��دودة  ال��ب��ويل  منتجات  )���ص��رك��ة 
م(  وب��ت��اري��خ)2011/9/21    )43697( رقم  حتت  )عمانية( 
بالفئة )20(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2021/9/21م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

)�صركة الب�صكويت الدويل( وجن�صيته )ال�صعودية( حتت رقم 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وبتاريخ)2000/7/18    )13527(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/18م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

)�صركة الب�صكويت الدويل( وجن�صيته )ال�صعودية( حتت رقم 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وبتاريخ)2000/7/18    )13524(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/18م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م
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وجن�صيته  امل��ح��دودة(  ال�صناعية  يايجوجن  هيبي  )�صركة 
م(  وب��ت��اري��خ)2010/5/30    )40596( رقم  حتت  )ال�صني( 
بالفئة )6(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2020/5/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

)ابوبكر حممد علي �صالح قا�صم احلا�صدي( وجن�صيته )اليمن( 
بالفئة )6(   حتت رقم )40291(  وبتاريخ)2010/5/30 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/5/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

)موؤ�ص�صة يحيى �صهيل احلرجوج للتجارة( وجن�صيته )اليمن( 
حتت رقم )38012(  وبتاريخ)2009/5/12 م( بالفئة )30(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2019/5/12م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

)موؤ�ص�صة يحيى �صهيل احلرجوج للتجارة( وجن�صيته )اليمن( 
حتت رقم )34425(  وبتاريخ)2008/2/12 م( بالفئة )30(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2018/2/12م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م
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وتاريخ:2012/10/9م.   )44140( برقم  امل�صجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )احمد علي احمد با�صم(.
اىل املالك اجلديد : )حممد اأحمد علي با�صم(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

وتاريخ:2012/10/9م.   )44144( برقم  امل�صجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )احمد علي احمد با�صم(.
اىل املالك اجلديد : )حممد اأحمد علي با�صم(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

اأن العالمة امل�صجلة برقم )42554( وتاريخ:2011/12/28م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )احمد علي احمد با�صم(.
اىل املالك اجلديد : )حممد اأحمد علي با�صم(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

اأن العالمة امل�صجلة برقم )72401( وتاريخ:2015/11/22م. 
من  بقرار  التجارية  العالمة  �صطب  مت  قد  اأنه   )30( وبالفئة 

املحكمة.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 




