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)مونتبالنك-	�سيمبلو	جي	ام	بي	ات�ش(	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)86991(	وب���ت���اري���خ:	
)2018/10/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	جموهرات؛	زمامات	)مرابط(	
لأكمام	القم�سان	،	م�سابك	ربطات	العنق	،	خوامت	)جموهرات(	
،	اأ�ساور	)جموهرات(	،	اأقراط	،	قالئد	)جموهرات(	،	دبابي�ش	
للزينة	)جموهرات(	،	حلقات	للمفاتيح	م�سنوعة	من	الأحجار	
�ساعات	 دقيقة(؛	 )موقتات	 كرونومرتات	 	، ال�ساعات	 الكرمية؛	
ال�ساعات؛	 اأ���س��اور	 لل�ساعات؛	 �سيور	 ال�ساعات؛	 اآلت	 كبرية؛	
�سناديق	من	املعادن	النفي�سة	لل�ساعات	واملجوهرات..	وامل�سنفة	

بالفئه	)14(

)مونتبالنك-	�سيمبلو	جي	ام	بي	ات�ش(

	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)86994(	وب���ت���اري���خ:	
)2018/10/9م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	جموهرات؛	زمامات	)مرابط(	
لأكمام	القم�سان	،	م�سابك	ربطات	العنق	،	خوامت	)جموهرات(	
،	اأ�ساور	)جموهرات(	،	اأقراط	،	قالئد	)جموهرات(	،	دبابي�ش	
للزينة	)جموهرات(	،	حلقات	للمفاتيح	م�سنوعة	من	الأحجار	
�ساعات	 دقيقة(؛	 )موقتات	 كرونومرتات	 	، ال�ساعات	 الكرمية؛	
ال�ساعات؛	 اأ���س��اور	 لل�ساعات؛	 �سيور	 ال�ساعات؛	 اآلت	 كبرية؛	
�سناديق	من	املعادن	النفي�سة	لل�ساعات	واملجوهرات..	وامل�سنفة	

بالفئه	)14(

)�سرياتون	انرتنا�سيونال	اآي	بيه	،	ال	ال	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)90967(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/6/16م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	اخلدمات	العقارية	وحتديدا:	
ال�سقق	 وتاأجري	وبيع	وت�سويق	 اإدارة	ومتويل	و�سم�سرة	 خدمات	
ال�سكنية؛	 واملمتلكات	 امل�سرتكة	 وامللكيات	 وال�سقق	 ال�سكنية	
ل�ستخدامات	 امل�ساحات	 وا�ستئجار	 وت��اأج��ري	 اإدارة	 خدمات	
وحتديدا:	 العقارية	 اخل��دم��ات	 بالتجزئة؛	 وللبيع	 املكاتب	
خدمات	اإدارة	ومتويل	و�سم�سرة	وتاأجري	وبيع	وت�سويق	ممتلكات	
امل�سرتك؛	 الوقت	 لق�ساء	 العقارات	 خدمات	 امل�سرتك؛	 الوقت	
عطالت	 ترتيب	 خ��دم��ات	 امل�سرتك؛	 ال��وق��ت	 ترتيب	 خ��دم��ات	
بحق	 املطالبة	 مع	 	)36( بالفئه	 وامل�سنفة	 امل�سرتك..	 الوقت	
ال�سبقية:		 تاريخ	 	 	18001700 	 الأ�سبقية:	 رقم	 	: الأ�سبقية	

2018/12/18		بلد	ال�سبقية:		الحتاد	الأوربي	

)طاهر	مطهر	علي	اجلبل(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)90972(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/6/16م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
مكائن	 	، الكهرباء	 مولدات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
والت	ومعدات	توليد	الكهرباء	،	ديامن	توليد	الكهرباء	)اأجزاء	
	، الهواء	 �سخ	 مكائن	 	، ،وانفرترات	 هوائية	 ،م�سخات	 الت(	
معدات	 	، ال�سخور	 حفر	 لقم	 	، كمربي�سنات	 	، هوائية	 مكثفات	
�سفاطات	 	، املياه	 �سخ	 واآلت	 مكائن	 	، زراعية	 اآلت	 	، زراعية	
ال�سلع	 ،	قط	غيار	 التيار	 مولدات	 	، مياه	 ،	مببات	 فلرتات	 	، مياه	

املذكورة..	وامل�سنفة	بالفئه	)7(
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)�سرياتون	انرتنا�سيونال	اآي	بيه	،	ال	ال	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91000(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/6/16م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
املوؤقتة؛	 الإقامة	 خدمات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الطعام	 تقدمي	 وخدمات	 املطاعم	 خدمات	 الفنادق؛	 خدمات	
وخ��دم��ات	اأم��اك��ن	ت��ن��اول	امل�����س��روب��ات؛	خ��دم��ات	الإق��ام��ة	يف	
املنتجعات؛	خدمات	توفري	مرافق	الغايات	العامة	لالجتماعات	
املاأدبات	 اإقامة	 مرافق	 توفري	 خدمات	 واملعار�ش؛	 واملوؤمترات	
خدمات	 ��ة؛	 اخل��ا���سّ للمنا�سبات	 الجتماعية	 والن�ساطات	
لالآخرين..	 الفنادق	 يف	 املوؤقتة	 الإقامة	 لأماكن	 احلجوزات	
رقم	 	: الأ�سبقية	 بحق	 املطالبة	 مع	 	)43( بالفئه	 وامل�سنفة	
		2018/12/18 	 ال�سبقية:	 تاريخ	 	 	18001700 	 الأ�سبقية:	

بلد	ال�سبقية:		الحتاد	الأوربي	

)جربان	حممد	ح�سن	اجلعديل(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91163(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/7/2م(.	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	املالب�ش	مبا	يف	ذلك	الأحذية	
الثقيلة	 والداخلية	 اخلارجية	 واملالب�ش	 ال��راأ���ش	 واأغطية	
واخلفيفة	للرجال	والن�ساء	والأطفال	،	اأغطية	وجه	)خمار	اأو	
حجاب(	،	عباءات	،	الأحزمة	ربطات	العنق	،	اأثواب	الإ�ستحمام	
،	بدلت	ال�سباحة	،	مالب�ش	جلدية	،	ف�ساتني	الأعرا�ش	،	قفازات	
املالب�ش	 	، واجل��زم��ات	 الأح��ذي��ة	 	، ال�سيالن	 	، اجل���وارب	 	، اليد	
فوق	 ترتدي	 التي	 املعاطف	 	، الريا�سية	 املعاطف	 	، الريا�سية	
وامل�سنفة	 الكتفني..	 فوق	 تو�سع	 التي	 الو�ساحات	 	، املالب�ش	

بالفئه	)25(

)�سركة	الق�سطل	لإنتاج	الع�سائر	وامل�سروبات	الغازية(

		
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91167(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/6/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	منتجات	الألبان..	وامل�سنفة	

بالفئه	)29(

)	اك�سون	موبيل	كوربوري�سن(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91170(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/7/3م(.	
للمركبات	 م��زل��ق��ات	 ع��ل��ى:	 ال��ع��الم��ة	 وت��و���س��ع	 اجل��غ��راف��ي��ة	

الكهربائية..	وامل�سنفة	بالفئه	)4(
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)بكني	�سينمو	كالت�سر	كوميونيك�سن	كو.	،	ال	تى	دى(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91439(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/22م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
)للرتبية	 الأك��ادمي��ي��ات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
اأو	 املباريات	 تنظيم	 	، والتعليم	 الرتبية	 خدمات	 	، والتعليم(	
املناف�سات	)للتعليم	اأو	الرتفيه(	،	ن�سر	ن�سو�ش	ما	خالف	ن�سو�ش	
توفري	 	، الكتب	 ن�سر	 	، احل�سانة	 مدار�ش	 	، والإع��الن	 الدعاية	
ن�سر	 	، للتنزيل	 القابلة	 غري	 الفورية	 الإلكرتونية	 املطبوعات	
الكتب	وال�سحف	الليكرتونية	علي	النرتنت	،	ت�سجيل	اأ�سرطة	
وامل�سنفة	 التعليم(..	 اأو	 )للرتفيه	 النوادي	 خدمات	 	، الفيديو	

بالفئه	)41(

)علي	اأحمد	نا�سر	ال�سلول(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91520(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	م�ستح�سرات	ومزيالت	لل�سعر	
وزي��وت	 و�سابون	 �سامبو	 	، ومكياجات	 جتميل	 م�ستح�سرات	 	،
ومنظفات	 اأدوات	 	، �سعر	 �سبغة	 	، جتميلية	 اأق��الم	 	، وعطور	
للجلد.	 ك��رمي��ات	 	، جتميلية	 ك��رمي��ات	 	، لالأ�سنان	 ت�ستخدم	

وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)�سب	واي	اآي	بيه	اإل	اإل	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91536(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
وحتديدًا	 املطاعم	 خدمات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
خدمات	توفري	الغذية	وامل�سروبات	لالإ�ستهالك	داخل	اأو	خارج	
خدمات	 ال�سندوت�سات؛	 ت�سم	 التي	 املطاعم	 خدمات	 املباين؛	
الوجبات	 تقدم	 التي	 املطاعم	 خدمات	 )بالأغذية(؛	 التموين	
التي	 املطاعم	 خدمات	 ال�سريعة؛	 والوجبات	 املطاعم	 داخ��ل	

تقدم	خدمة	التو�سيل	للمنازل..	وامل�سنفة	بالفئه	)43(

نا�سر	 علي	 )موؤ�س�سة	 احل��م��ادي	 ع��ب��ده	 حممد	 نا�سر	 )ع��ل��ي	
احلمادي	للتجارة((

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91540(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
النقل	 واأجهزة	 املركبات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
ال�سيارات	 واط���ارات	 غيارها	 وقطع	 وامل��ائ��ي	 واجل���وي	 ال��ربي	

واملوترات..	وامل�سنفة	بالفئه	)12(
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)اإجنيلهارد	ارزنيميتل	جي	ام	بي	ات�ش	اند	كو.	كيه	جي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91541(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
�سيدلنية	 م�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
حمية	 م��واد	 طبية؛	 لغايات	 �سحية	 م�ستح�سرات	 وبيطرية؛	
طبية؛	 لغايات	 غذائية	 ومكمالت	 اأغذية	 الطبي؛	 لال�ستعمال	
مكمالت	غذائية	للحيوانات؛	اأغذية	للر�سع	والأطفال؛	ل�سقات؛	

مواد	�سماد..	وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)اإجنيلهارد	ارزنيميتل	جي	ام	بي	ات�ش	اند	كو.	كيه	جي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91542(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
ومنتجات	 م�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
لغايات	 �سحية	 م�ستح�سرات	 بيطرية؛	 منتجات	 ؛	 �سيدلنية	
والبيطري؛	 الطبي	 لال�ستعمال	 حمية	 واأغذية	 م��واد	 طبية؛	
اأغ���ذي���ة	ل��ل��ر���س��ع	والأط���ف���ال؛	م��ك��م��الت	غ��ذائ��ي��ة	ل��الإن�����س��ان	

واحليوانات؛	ل�سقات؛	مواد	�سماد..	وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)يونيليفر	بي	ال	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91593(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/7/31م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
م�ستح�سرات	 	، ال�سابون	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
،	�سبغات	 لل�سعر	 ملونات	 	، بال�سعر	 العناية	 ،	منتجات	 التنظيف	
ال�سعر	،	غ�سولت	)لو�سن(	لل�سعر	،	م�ستح�سرات	جتعيد	ال�سعر	،	
�سامبو	،	منعمات	ال�سعر	،	رذاذ	)�سرباي(	لل�سعر	،	م�ساحيق	لل�سعر	
،	ملمع	لل�سعر	 ،	م�سففات	لل�سعر	،	طالءات	لل�سعر	،	هالم	ال�سعر	
زيوت	 	، لل�سعر	 �سائلة	 ،	حماليل	 لل�سعر	 مرطبات	 	، لل�سعر	 ،	جل	
،	م�ستح�سرات	خا�سة	 ،	كرميات	لل�سعر	 ،	مغذيات	لل�سعر	 لل�سعر	
باحلمام	و/اأو	ال�ستحمام	،	مزيالت	الروائح	الكريهة	،	مزيالت	

العرق..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)حام�ش	�سالح	نا�سر	الكرميي	للتجارة(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91617(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/4م(.	
املدخنني	 واأدوات	 التبغ	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

والكربيت	)	الثقاب	(..	وامل�سنفة	بالفئه	)34(
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)اأحمد	مبارك	اأحمد	بن	هالبي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91645(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/5م(.	
تبيي�ش	 م�ستح�سرات	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الأقم�سة	ومواد	اأخرى	ت�ستعمل	يف	غ�سل	وكي	املالب�ش	،	منظفات	
،	م�ستح�سرات	تنظيف	و�سقل	وجلي	وك�سط	،	�سابون	،	عطور	،	
زيوت	عطرية	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	غ�سول	)لو�سن(	لل�سعر	،	

معاجني	اأ�سنان	،	الكرميات..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)�سانيل	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91651(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/6م(.	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	الب�سائع	الن�سيجية؛	بيا�سات	
بيا�سات	 ال�سطحية؛	 ال�سوفية	 والأن�سجة	 واملنا�سف	 احلمامات	
واأغطية	 الأ���س��رة	 واأغطية	 والأغطية	 والبطانيات	 لالأ�سّرة	
واملالحف	 وال�سرا�سف	 واللحف	 املخدات	 واغطية	 الو�سائد	
الطاولت	 اغطية	 املنزلية؛	 البيا�سات	 ال�سغرية؛	 الناعمة	
املفرو�سات	 اأغطية	 للموائد؛	 واأغطية	 ال��ط��اولت	 ومفار�ش	
اأقم�سة	 ال�ستائر؛	 لالأثاث؛	 الف�سفا�سة	 والأغطية	 الن�سيجية	
بالفئه	 وامل�سنفة	 ن�سيجية..	 ب�سائع	 قطع	 اأنها	 على	 املالب�ش	

)24(

)�سانيل	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91652(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/6م(.	
تو�سع	 التي	 امل�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
او	 وال�سعر	 ال��راأ���ش	 وف���روة	 باجللد	 للعناية	 اأو	 اجل��ل��د	 على	
الظافر؛	ال�سابون؛	العطور؛	الزيوت	العطرية؛	املكياج؛	مزيالت	
الروائح	الكريهة؛	بخاخات	الغرف	العّطرية؛	معطرات	الغرف؛	
العالجية؛	 التواليت	غري	 م�ستح�سرات	 التجميل؛	 م�ستح�سرات	
مل�سقات	 التجميلية؛	 لال�ستخدامات	 ال�سناعية	 الأظ��اف��ر	
اأو�سام	 لالأظافر؛	 ا�سطناعية	 روؤو�ش	 لالأظافر؛	 الفنية	 الأ�سكال	

موؤقتة	لأغرا�ش	جتميلية..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)�سانيل	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91654(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/6م(.	
املعادن	 من	 امل�سنوعة	 املواد	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
م�سابك	 ال�سغرية؛	 احللي	 املجوهرات؛	 بها؛	 املطلية	 اأو	 الثمينة	
دبابي�ش	 الزينة؛	 دبابي�ش	 الأكمام؛	 اأزرار	 املزخرفة؛	 ال�سدر	
ربطات	العنق؛	ال�سارات؛	ميداليات	�سغرية؛	امليداليات؛	ل	�سيئ	
واجلواهر؛	 املجوهرات	 علب	 قيمة؛	 ذكره	جموهرات	 �سبق	 مما	
قطع	 املفاتيح؛	 حلقات	 الزينة؛	 ومتاثيل	 الزينة	 الكوؤو�ش؛	
وم�ستلزمات	جميع	الب�سائع	املذكورة	اعاله..	وامل�سنفة	بالفئه	

)14(
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)�سانيل	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91659(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/8/6م(.	
القدم؛	 األب�سة	 الألب�سة؛	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وامل�سنفة	 الأحزمة..	 	، الأو�سحة	 	، القفازات	 الراأ�ش؛	 اأغطية	

بالفئه	)25(

)هاري�سبهاي	نيهالت�ساند	بهاجت�سانداين	،	و	راجوبني	هاري�سبهاي	
بهاجت�سانداين	،	�سركاء	يف	�سركة	)راجنيت	هو�سريي	ميلز((

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91695(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
داخلية؛	 مالب�ش	 املالب�ش؛	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

واملالب�ش	اجلاهزة..	وامل�سنفة	بالفئه	)25(

)ركن	عبد	القيوم	�ش.ذ.م.م.(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91696(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	املعادن	النفي�سة	وكل	خليط	
	، بها	 املطلية	 اأو	 نفي�سة	 معادن	 من	 امل�سنوعة	 واملنتجات	 منها	
	، ،	املجوهرات	والأحجار	الكرمية	 اأخرى	 الواردة	يف	فئات	 غري	
اأدوات	قيا�ش	الوقت	واأدوات	قيا�ش	الوقت	الدقيقة..	وامل�سنفة	

بالفئه	)14(

)مريك	كي	جي	ايه	ايه(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91698(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
ال�سيدلنية	 امل�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

املعدة	لال�ستخدام	الب�سري..	وامل�سنفة	بالفئه	)5(
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)جابان	توباكو	انك	(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91699(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	التبغ	اما	التبغ	امل�سنع	اوغري	
يدويًا	 يلف	 الذي	 والتبغ	 التبغ	 التدخني	وغاليني	 تبغ	 امل�سنع؛	
يو�سع	 الذي	 التبغ	 ان��واع	 من	 )نوع	 الرطب	 والتبغ	 امل�سغ	 وتبغ	
وال�سيجار	 اللكرتونية	 وال�سجائر	 ال�سجائر	 الل�سان(؛	 حتت	
وال�سيجاريلو	)�سيجار	رفيع(؛	ال�سعوط؛	مواد	املدخنني	املت�سمنة	
يف	الفئة	34؛	ورق	�سجائر	والأنابيب	اخلا�سة	بال�سجائر	واأعواد	

الثقاب..	وامل�سنفة	بالفئه	)34(

)�سي	بي	اأ�ش	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91702(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
التجارية	 املعلومات	 توفري	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
املتعلقة	بالبطاريات	عرب	الإنرتنت؛	بيع	البطاريات	بالتجزئة؛	
املطالبة	 مع	 بالفئه	)35(	 وامل�سنفة	 باجلملة.	 البطاريات	 بيع	
تاريخ	 	 	88317179 	 الأ���س��ب��ق��ي��ة:	 رق��م	 	: الأ�سبقية	 بحق	

ال�سبقية:		2019/2/26		بلد	ال�سبقية:		امريكا	

)�سي	بي	اأ�ش	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91703(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
التجارية	 املعلومات	 توفري	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
املتعلقة	بالبطاريات	عرب	الإنرتنت؛	بيع	البطاريات	بالتجزئة؛	
املطالبة	 مع	 بالفئه	)35(	 وامل�سنفة	 باجلملة.	 البطاريات	 بيع	
تاريخ	 	88330536 	 الأ���س��ب��ق��ي��ة:	 رق��م	 	: الأ�سبقية	 بحق	

ال�سبقية:		2019/3/7		بلد	ال�سبقية:		امريكا	

)�سي	بي	اأ�ش	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91705(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
واإ�سالح	 	، ،	و�سيانة	 العالمة	على:	تركيب	 اجلغرافية	وتو�سع	
وامل�سنفة	 امل��رك��ب��ات.	 ب��ط��اري��ة	 �سحن	 امل��رك��ب��ات؛	 ب��ط��اري��ات	
الأ�سبقية:		 رقم	 	: الأ�سبقية	 بحق	 املطالبة	 مع	 	)37( بالفئه	
88317175		تاريخ	ال�سبقية:		2019/2/26		بلد	ال�سبقية:		

امريكا	
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)�سي	بي	اأ�ش	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�سي(	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91706(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
التجارية	 املعلومات	 توفري	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
املتعلقة	بالبطاريات	عرب	الإنرتنت؛	بيع	البطاريات	بالتجزئة؛	
املطالبة	 مع	 بالفئه	)35(	 وامل�سنفة	 باجلملة.	 البطاريات	 بيع	
تاريخ	 	 	88317175 	 الأ���س��ب��ق��ي��ة:	 رق��م	 	: الأ�سبقية	 بحق	

ال�سبقية:		2019/2/26		بلد	ال�سبقية:		امريكا	

)�سي	بي	اأ�ش	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�سي(
	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91707(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
واإ�سالح	 	، ،	و�سيانة	 العالمة	على:	تركيب	 اجلغرافية	وتو�سع	
وامل�سنفة	 امل��رك��ب��ات..	 بطارية	 �سحن	 امل��رك��ب��ات؛	 ب��ط��اري��ات	
الأ�سبقية:		 رقم	 	: الأ�سبقية	 بحق	 املطالبة	 مع	 	)37( بالفئه	
	بلد	ال�سبقية:		 	تاريخ	ال�سبقية:		2019/3/7	 	88330536

امريكا	

)�سي	بي	اأ�ش	تكنولوجي	هولدينجز	اإل	اإل	�سي(	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91709(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/19م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
واإ�سالح	 	، ،	و�سيانة	 العالمة	على:	تركيب	 اجلغرافية	وتو�سع	
وامل�سنفة	 امل��رك��ب��ات.	 ب��ط��اري��ة	 �سحن	 امل��رك��ب��ات؛	 ب��ط��اري��ات	
الأ�سبقية:		 رقم	 	: الأ�سبقية	 بحق	 املطالبة	 مع	 	)37( بالفئه	
88317179		تاريخ	ال�سبقية:		2019/2/26		بلد	ال�سبقية:		

امريكا	

)كادبوري	يو	كيه	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91713(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، طبية(	 )غ��ري	 حلويات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
ال�سوكولتة	،	حلويات	ال�سوكالتة	،	حلويات	ال�سكر	،	احللويات	
وامل�سنفة	 والب�سكويت..	 الكعك	 	، ،احللوى	 البوظة	 	، املجمدة	

بالفئه	)30(
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)غالب	احمد	ح�سني	الهما�سي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91767(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/25م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
الدوي���ة	 على	 تو�سع	 ع��ل��ى:	 ال��ع��الم��ة	 وت��و���س��ع	 اجل��غ��راف��ي��ة	
واملكمالت	 	، احلمية	 ومكمالت	 ال�سيدلنية	 وامل�ستح�سرات	

الغذائية	..	وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)حممد	ح�سني	علي	الهجري(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91788(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/26م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجل��غ��راف��ي��ة	وت��و���س��ع	ال��ع��الم��ة	ع��ل��ى:	ق��ط��ع	غ��ي��ار	ج���رارات	
برية	 نقل	 وو���س��ائ��ل	 مركبات	 	، ثقيلة	 وم��ع��دات	 )ح��راث��ات(	
بالفئه	 وامل�سنفة	 اط��ارات.	 	، غيارها	 وقطع	 وجوية	 وبحرية	

)12(

)مريك	�سارب	اند	دوم	كورب(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91811(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/27م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	امل�ستح�سرات	ال�سيدلنية..	

وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)مريك	�سارب	اند	دوم	كورب(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91812(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/27م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	امل�ستح�سرات	ال�سيدلنية..	

وامل�سنفة	بالفئه	)5(
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)مريك	�سارب	اند	دوم	كورب(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91814(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/27م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	امل�ستح�سرات	ال�سيدلنية..	

وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)مريك	�سارب	اند	دوم	كورب(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91815(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/27م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	امل�ستح�سرات	ال�سيدلنية..	

وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)يوجرين	جروب	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91877(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/3م(.	
بالكمبيوتر	 ملحقة	 اأجهزة	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، )اأ�سالك	وكبالت(	 الكهربائي	 للتيار	 الرئي�سية	 ،	مواد	م�سادر	
اأجهزة	�سحن	البطاريات	الكهربائية	،	اأجهزة	معاجلة	البيانات	،	
مو�سل	ال�سبكة	،	قواب�ش	وماآخذ	واأدوات	تو�سيل	اأخرى	)و�سالت	
كهربائية(	،	م�سغل	وم�سي	لناقل	تتابعي	م�سرتك	،	علب	للهواتف	
الذكية	،	دعامات	للهواتف	النقالة	،	بطارية	الهاتف.	وامل�سنفة	

بالفئه	)9(

)نينجبو	فوملان	كميونيكي�سن	تكنولوجي	كو.	،	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91878(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/3م(.	
ال�سوت	 ا�ستقبال	 اأجهزة	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
اأ�سالك	 كهربائية؛	 اأ���س��الك	 كهربائية؛	 ك��اب��الت	 وال�����س��ورة؛	
هواتف؛	كابالت	متحدة	املحور؛	كابالت	األياف	ب�سرية؛	قواب�ش	
علب	وحافظات	 باحلا�سوب؛	 ملحقة	 اأجهزة	 كهربائية؛	 وماآخذ	
واغطية	الهواتف	الذكية؛	ع�سي	التقاط	�سور	ال�سيلفي	)ع�سي	
لتدريب	 الكرتونية	 اط��واق	 باليد(؛	 حتمل	 القائمة	 اأحادية	
احليوانات؛	بطاريات	كهربائية؛	نظارات؛	اأجهزة	كهربائية	ملنع	
وامل�سنفة	 	.)LED( لل�سوء	 باعثة	 ثنائية	 م�سابيح	 ال�سرقة؛	

بالفئه	)9(
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)حفظ	اهلل	ح�سن	للتجارة	وال�سترياد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91897(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/31م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
�سيدلية	 م�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
مواد	 	، الطبي	 لال�ستعمال	 �سحية	 م�ستح�سرات	 	، وبيطرية	
والأطفال	 للر�سع	 واأغذية	 الطبي	 لال�ستعمال	 �سحية	 تغذية	
و�سمع	طب	 الأ�سنان	 مواد	ح�سو	 	، ومواد	�سماد	 ل�سقات	طبية	 	،
الأ�سنان	،	مطهرات	،	م�ستح�سرات	ومبيدات	فطريات	ومبيدات	
�سحية.	 ،���س��راوي��ل	 ال��ب��ول	 �سل�ش	 ملر�سى	 حفاظات	 	، اأع�ساب	

وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)احمد	حممد	�سعيد	الطبيل(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91899(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/8/31م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
طبيه.	 واحزمة	 اربطه	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

وامل�سنفة	بالفئه	)10(

)�سالح	علي	ال�سغري	حممد	الدبعي(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92029(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/15م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبيي�ش	 م�ستح�سرات	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، املالب�ش	 وك��ي	 غ�سل	 يف	 ت�ستعمل	 اأخ���رى	 وم���واد	 الأقم�سة	
عطور	 	، �سابون	 	، وك�سط	 وجلي	 و�سقل	 تنظيف	 م�ستح�سرات	
وزيوت	عطرية	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	غ�سول	)لو�سن(	لل�سعر	

،	منظفات	اأ�سنان..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)�سالح	علي	ال�سغري	حممد	الدبعي	(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92030(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/15م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبيي�ش	 م�ستح�سرات	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، املالب�ش	 وك��ي	 غ�سل	 يف	 ت�ستعمل	 اأخ���رى	 وم���واد	 الأقم�سة	
عطور	 	، �سابون	 	، وك�سط	 وجلي	 و�سقل	 تنظيف	 م�ستح�سرات	
وزيوت	عطرية	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	غ�سول	)لو�سن(	لل�سعر	

،	منظفات	اأ�سنان..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(



64

)�سالح	فارع	ابراهيم	احمد	الو�سابي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92040(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
)العاب	 املائية	 امل�سد�سات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

اأطفال(	..	وامل�سنفة	بالفئه	)28(

)علي	اأحمد	مقبل	قا�سم	بن	مقيبيل(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92051(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	م�ستح�سرات	ق�سر	الأقم�سة	
	، مطهر	 �سابون	 	، �سابون	 	، غ�سيل	 م�سحوق	 	، املالب�ش(	 )لغ�سيل	
�سابون	لإزالة	الروائح	الكريهة	،	م�ستح�سرات	التنظيف	اجلاف	
،	منظفات	بخالف	امل�ستخدمة	يف	العمليات	الت�سنيعية	ولغايات	

طبية	،	م�ستح�سرات	تنظيف..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)علي	اأحمد	مقبل	قا�سم	بن	مقيبيل(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92053(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	م�ستح�سرات	ق�سر	الأقم�سة	
	، مطهر	 �سابون	 	، �سابون	 	، غ�سيل	 م�سحوق	 	، املالب�ش(	 )لغ�سيل	
�سابون	لإزالة	الروائح	الكريهة	،	م�ستح�سرات	التنظيف	اجلاف	
،	منظفات	بخالف	امل�ستخدمة	يف	العمليات	الت�سنيعية	ولغايات	

طبية	،	م�ستح�سرات	تنظيف..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)علي	اأحمد	مقبل	قا�سم	بن	مقيبيل(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92054(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
لفت	 زيت	 الهند،	 جوز	 زيت	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الطعام،	زيت	ذرة،	زيت	الذرة	ال�سفراء،	زيت	زيتون	للطعام،	زيت	
لب	النخيل	للطعام،	زيت	نخيل	للطعام،	زيت	عظام	معد	لالأكل،	
ال�ساحلة	 ال��زي��وت	 للطعام،	 ال�سم�ش	 دوار	 زي��ت	 �سم�سم،	 زي��ت	

لالأكل..	وامل�سنفة	بالفئه	)29(
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)علي	اأحمد	مقبل	قا�سم	بن	مقيبيل(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92057(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
لفت	 زيت	 الهند،	 جوز	 زيت	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الطعام،	زيت	ذرة،	زيت	الذرة	ال�سفراء،	زيت	زيتون	للطعام،	زيت	
لب	النخيل	للطعام،	زيت	نخيل	للطعام،	زيت	عظام	معد	لالأكل،	
ال�ساحلة	 ال��زي��وت	 للطعام،	 ال�سم�ش	 دوار	 زي��ت	 �سم�سم،	 زي��ت	

لالأكل..	وامل�سنفة	بالفئه	)29(

)جمال	عبدالهادي	احمد	�سامل(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92066(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
،	الت	 اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	الت	طبخ	كهربائية	

عجن	،	حمام�ش	بن،.	وامل�سنفة	بالفئه	)7(

)جمال	عبدالهادي	احمد	�سامل(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92069(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
،	�سوايات	،	 اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	افران	للخبازين	
اجهزة	تربيد	امل�سروبات	،	حمم�سات	بن	،	مكنة	كهربائية	ل�سنع	
،	معدات	 افران	 	، اواين	طهي	كهربائية	 	، اوعية	طهي	 	، القهوة	
	، ت�سخني	 اجهز	 	، �سوي	 �سواين	 غاز	 مواقد	 	، لالفران	 م�سكلة	
ثالجات	،	الت	واجهزة	،	�سنع	الثلج	،	اجهزة	والت	تربيد	،	�سيخ	
�سوي	،	مغا�سل	،	حمم�سات	خبز،�سخانات	ماء	،	اجهزة	ومعدات	

طهي	،	حلقات	طهي..	وامل�سنفة	بالفئه	)11(

)جمال	عبدالهادي	احمد	�سامل(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92070(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:		اواين	،	قوالب	كيك	،	خالط	
	، طهي	 اوعية	 اطقم	 	، طهى	 اوعية	 	، للطهي	 قوالب	 	، كوكتيل	
	، مقايل	 	، نفي�سة	 معادن	 من	 لي�ست	 �سحون	 	، لل�سحون	 اغطية	
اطقم	 	، نفي�سة	 معادن	 من	 لي�ست	 مطبخ	 اوعية	 	، �سوي	 �سواين	

م�سروبات	،	قطاعات	للمعجنات	..	وامل�سنفة	بالفئه	)21(
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)رد	بول	جي	ام	بي	ات�ش(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92075(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/17م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
كحولية؛	 غري	 �سعري	 �سراب	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
غري	 كوكتيالت	 كحولية؛	 غري	 م�سروبات	 الطاقة؛	 م�سروبات	
�سراب	 )م�سروبات(؛	 �سربات	 تواترية؛	 م�سروبات	 كحولية؛	
اللنب؛	 م�سل	 م�سروبات	 الطازجة؛	 الفواكه	 من	 حم�سر	 حملى	
ليمونا�سة؛	مياه	غازية؛	مياه	معدنية؛	مياه	�سرب	)م�سروبات(؛	
ع�سائر	 ف��واك��ه؛	 ع�سائر	 كحولية؛	 غ��ري	 ف��واك��ه	 خ��ال���س��ات	
امل�سروبات؛	 لتح�سري	 م�ستح�سرات	 )م�سروبات(؛	 خ�سراوات	
للم�سروبات	 م�ساحيق	 ال��ف��وارة؛	 للم�سروبات	 حمالة	 اأقرا�ش	
مركزة	 ع�سائر	 كحويل؛	 ،	غري	 فواكه	 )نكتار(	 �سراب	 الفوارة؛	

لعمل	امل�سروبات..	وامل�سنفة	بالفئه	)32(

)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92077(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبغ	 	، وُم�سّنع(	 )خام	 تبغ	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وامل�سنفة	 الثقاب.	 واأع��واد	 املدخنني	 اأدوات	 	، �سجائر	 	، م�سغ	

بالفئه	)34(

)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92082(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبغ	 	، وُم�سّنع(	 )خام	 تبغ	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وامل�سنفة	 الثقاب.	 واأع��واد	 املدخنني	 اأدوات	 	، �سجائر	 	، م�سغ	

بالفئه	)34(

)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92083(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبغ	 	، وُم�سّنع(	 )خام	 تبغ	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وامل�سنفة	 الثقاب.	 واأع��واد	 املدخنني	 اأدوات	 	، �سجائر	 	، م�سغ	

بالفئه	)34(
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)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92088(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، املعاجلة	 الفوفل	 ب��ذور	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الفوفل	 بذور	 على	 الفم	حمتوية	 رائحة	 لإنعا�ش	 م�ستح�سرات	
رة(	وبذور	الهال	)املعاجلة(	 )املعاجلة(	وبذور	الكاجو	)املُح�سّ
وبذور	الأريكا	)بذور	فوفل	جمففة(	وال�سم�سم	املطحون	وبذور	
الكزبرة	)املعاجلة(	والبذور	ال�ساحلة	لالأكل	والبندق	ال�سالح	

لالأكل.	وامل�سنفة	بالفئه	)29(

)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92091(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، املعاجلة	 الفوفل	 ب��ذور	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الفوفل	 بذور	 على	 الفم	حمتوية	 رائحة	 لإنعا�ش	 م�ستح�سرات	
رة(	وبذور	الهال	)املعاجلة(	 )املعاجلة(	وبذور	الكاجو	)املُح�سّ
وبذور	الأريكا	)بذور	فوفل	جمففة(	وال�سم�سم	املطحون	وبذور	
الكزبرة	)املعاجلة(	والبذور	ال�ساحلة	لالأكل	والبندق	ال�سالح	

لالأكل.	وامل�سنفة	بالفئه	)29(

)اأدا	فوتوير	)تايالند(	كو.	،	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92115(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/23م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
للريا�سة؛	 اأحذية	 اأحذية؛	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
اأحذية	لل�ساطئ؛	اأحذية	ن�سفية؛	اأحذية	لكرة	القدم؛	�سنادل؛	
خ�سبية؛	 اأح��ذي��ة	 ا�ستحمام؛	 �سبا�سب	 �سبا�سب؛	 ط��م��اق��ات؛	

اأحذية..	وامل�سنفة	بالفئه	)25(

)حممد	عبداهلل	علي	املري(

		
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92117(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/23م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	�سيليكون..	وامل�سنفة	بالفئه	

)1(
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)جي	اإم	بي	للتجارة	العامة	ذ.م.م(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92123(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/23م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، املدخنني	 اأدوات	 	، التبغ	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

الكربيت..	وامل�سنفة	بالفئه	)34(

)مو�سى	ردمان	حممد	عبده	)كانتون	العربية	للتجارة((

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92131(	وب���ت���اري���خ:	
واملوؤ�سرات	 التجارية	 العالمات	 لقانون	 وفقًا	 )2019/9/9م(.	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	قطع	غيار	و�سائل	نقل	برية	
وجوية	واطارات	�سيارات	وموتورات..	وامل�سنفة	بالفئه	)12(

)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92134(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، املعاجلة	 الفوفل	 ب��ذور	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الفوفل	 بذور	 على	 الفم	حمتوية	 رائحة	 لإنعا�ش	 م�ستح�سرات	
رة(	وبذور	الهال	)املعاجلة(	 )املعاجلة(	وبذور	الكاجو	)املُح�سّ
وبذور	الأريكا	)بذور	فوفل	جمففة(	وال�سم�سم	املطحون	وبذور	
الكزبرة	)املعاجلة(	والبذور	ال�ساحلة	لالأكل	والبندق	ال�سالح	

لالأكل.	وامل�سنفة	بالفئه	)29(

)�سايا	ديفي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92135(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، املعاجلة	 الفوفل	 ب��ذور	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الفوفل	 بذور	 على	 الفم	حمتوية	 رائحة	 لإنعا�ش	 م�ستح�سرات	
رة(	وبذور	الهال	)املعاجلة(	 )املعاجلة(	وبذور	الكاجو	)املُح�سّ
وبذور	الأريكا	)بذور	فوفل	جمففة(	وال�سم�سم	املطحون	وبذور	
الكزبرة	)املعاجلة(	والبذور	ال�ساحلة	لالأكل	والبندق	ال�سالح	

لالأكل.	وامل�سنفة	بالفئه	)29(
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)�سالح	فارع	ابراهيم	احمد	الو�سابي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92138(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/23م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	العاب	نارية	بجمبع	انواعها..	

وامل�سنفة	بالفئه	)13(

)�سركة	م�سنع	جدة	للدهانات	واملعاجني(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92144(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/24م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	الدهانات	والبويات	والورني�ش	
من	 اخل�سب	 مواد	حفظ	 	، ال�سداأ	 من	 الوقاية	 ومواد	 الالكية	 	،
التلف	ومواد	التلوين	،	مواد	تثبيت	اللوان	،	رانتج	طبيعي	خام	
،	معادن	يف	�سكل	رقائق	او	م�سحوق	ل�ستخدام	الدهانيني	،	فنيي	
الديكور	وعمال	الطباعة	والفنانيني..	وامل�سنفة	بالفئه	)2(

)جمال	ح�سني	الرجوي	-	موؤ�س�سة	الرجوي	التجارية(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92147(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/25م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
وحلوم	 وال�سماك	 اللحوم	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وخ�سروات	 ف��واك��ة	 	، اللحم	 خال�سات	 	، وال�سيد	 ال��دواج��ن	
وفواكة	 مربيات	 )	جيلي(	 ،	هالم	 ومطهوة	 حمفوظة	وجمففة	
الزيوت	 	، اللبان	 ومنتجات	 واللنب	 البي�ش	 	، بال�سكر	 مطبوخة	

والدهون	املعدة	لالكل..	وامل�سنفة	بالفئه	)29(

)جمال	ح�سني	الرجوي	-	موؤ�س�سة	الرجوي	التجارية(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92167(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/25م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
املقوي	 وال���ورق	 ال���ورق	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
واملنتجات	امل�سنوعة	من	هذه	املواد	وغري	واردة	يف	فئات	اخرى	
	، الفوتوغرافية	 ال�سور	 	، الكتب	 جتليد	 م��واد	 	، املطبوعات	 	،
اولغايات	 القرطا�سية	 يف	 امل�ستعملة	 الل�سق	 مواد	 	، القرطا�سية	
اللت	 	، اوالتلوين	 الدهان	 فرا�سي	 	، الفنانيني	 مواد	 	، منزلية	
التوجية	 م��واد	 الث���اث(	 ع��دا	 املكتبية)	 وال��ل��وازم	 الكاتبة	
البال�ستيكية)غري	 التغليف	 مواد	 الجهزة(	 والتدري�ش)عدا	
	، اللعب	 ورق	 	، الطباعة	 ح���روف	 اخ���رى(	 ف��ئ��ات	 يف	 ال����واردة	
اكيا�ش	 	، وال�سليوز	 ال��ورق	 من	 امل�سنوعة	 الطفال	 حفا�سات	

املهمالت..	وامل�سنفة	بالفئه	)16(
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)كيمربيل-كالرك	ورلدوايد	،	اإنك(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92169(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
م�ساد	 ج��ل	 	، ال�سابون	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
مبواد	 م�سربة	 مما�سح	 	، للبكترييا	 م�سادة	 مما�سح	 	، للبكترييا	
مما�سح	 اأو	 مناديل	 قطنية	 م��واد	 اليدين؛	 مطهرات	 	، تطهري	

للمكياج..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

)ا�ستادا	اأرزنيميتيل	ايه	جي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92170(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، �سيدلنية	 م�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وطبية	وبيطرية؛	اأدوية؛	م�ستح�سرات	�سحية	لأغرا�ش	طبية؛	
	، البيطري	 اأو	 الطبي	 لال�ستخدام	 معدة	 ومواد	 حمية	 اأغذية	
اأغذية	لالأطفال؛	مكمالت	غذائية	للب�سر	واحليوانات؛	ل�سقات	
،	ومواد	�سماد؛	مواد	حل�سو	الأ�سنان	،	�سمع	الأ�سنان؛	مطهرات..	

وامل�سنفة	بالفئه	)5(

)دار	التمكني	لل�سناعات	احلرفية	والت�سويق(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92176(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
وتقليد	 املدبوغة	 اجللود	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
اجللود	املدبوغة	واملنتجات	امل�سنوعة	من	هذه	املواد	غري	الواردة	
يف	فئات	اأخرى	،	جلود	احليوانات	اخلام	اأو	املدبوغة	،	ال�سناديق	
ال�سياط	 	، والع�سي	 وال�سما�سي	 املظالت	 	، ال�سفرية	 واحلقائب	
	، املدر�سية	 وال�سنط	 وال�سروج.)املقامل	 احليوانات	 واأط��ق��م	
وال�سنط	الن�سائية	والك�س�سوارت(.	وامل�سنفة	بالفئه	)18(

)�سالح	علي	ال�سغري	حممد	الدبعي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92182(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/30م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبيي�ش	 م�ستح�سرات	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، املالب�ش	 وك��ي	 غ�سل	 يف	 ت�ستعمل	 اأخ���رى	 وم���واد	 الأقم�سة	
،عطور	 ،�سابون	 وك�سط	 وجلي	 و�سقل	 تنظيف	 م�ستح�سرات	
	، )لو�سن(لل�سعر	 ،غ�سول	 ،م�ستح�سرات	جتميل	 عطرية	 ،زيوت	

منظفات	ا�سنان..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(
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)�سالح	علي	ال�سغري	حممد	الدبعي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92183(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبيي�ش	 م�ستح�سرات	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، املالب�ش	 وك��ي	 غ�سل	 يف	 ت�ستعمل	 اأخ���رى	 وم���واد	 الأقم�سة	
	، عطور	 	، ،�سابون	 وك�سط	 وجلي	 و�سقل	 تنظيف	 م�ستح�سرات	
	، )لو�سن(لل�سعر	 ،غ�سول	 جتميل	 ،م�ستح�سرات	 عطرية	 زيوت	

منظفات	ا�سنان..	وامل�سنفة	بالفئه	)32(

)�سالح	علي	ال�سغري	حممد	الدبعي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92184(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
تبيي�ش	 م�ستح�سرات	 ع��ل��ى:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، املالب�ش	 وك��ي	 غ�سل	 يف	 ت�ستعمل	 اأخ���رى	 وم���واد	 الأقم�سة	
عطور	 	، �سابون	 	، وك�سط	 وجلي	 و�سقل	 تنظيف	 م�ستح�سرات	
	، )لو�سن(لل�سعر	 ،غ�سول	 ،م�ستح�سرات	جتميل	 عطرية	 ،زيوت	

منظفات	ا�سنان..	وامل�سنفة	بالفئه	)3(

املالية	 وال��ت��ح��وي��الت	 لل�سرافة	 ع��اط��ف	 ع��ب��داهلل	 )���س��رك��ة	
)عبداهلل	عاطف	وعلي	عاطف((

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92220(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
وم�سرفية	 مالية	 خدمات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
ا�سدار	 	، الئتمان	 بطاقات	 خدمات	 	، املالية	 ال�ست�سارات	 	،
	، املالية	 املعلومات	 	، املالية	 ال�ستثمارات	 	، الئتمان	 بطاقات	
وامل�سنفة	 املالية.	 املقا�سة	 اللكرتونية	غرف	 املالية	 اخلدمات	

بالفئه	)36(

)�سركة	م�سلم	التجارية(

		
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92226(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، امل�سجالت	 	، التلفزيونات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
،	فيديو	�سي	دي	،	خازنات	 الر�سيفرات	،	�سحون	وروؤو�ش	الد�ش	
الأج��ه��زة	 	، كيمرات	 اأف���الم	 	، منزلية	 تلفونات	 	، كهربائية	
والأدوات	العلمية	واملالحية	امل�ساحية	واأجهزة	اأدوات	الت�سوير	
	، الب�سرية	 والأدوات	 والجهزة	 وال�سينمائي	 غ��رايف	 الفوتو	
اأدوات	القيا�ش	والوزن	اأجهزة	ت�سجيل	اأو	اإر�سال	اأو	ن�سخ	ال�سوت	
تلفون	 اأجهزة	 	، حا�سبة	 الت	 	، النقد	 ت�سجيل	 الت	 	، وال�سور	

�سيار.	وامل�سنفة	بالفئه	)9(
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)حممد	عبداهلل	على	املري-	حمالت	املري	للتجارة	العامة(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92231(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/30م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
والتدفئة	 لالنارة	 اجهزة	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
وتوليد	البخار	والطهو	والتربيد	والتجفيف	والتهوية	وتوريد	
ول��الغ��را���ش	 �سحية	 وادوات	 وخ��الط��ات	 وح��ن��ف��ي��ات	 امل��ي��اة	

والرتكيبات	ال�سحية..	وامل�سنفة	بالفئه	)11(

)حممد	عبداهلل	على	املري-	حمالت	املري	للتجارة	العامة(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92232(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/30م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
	، دري���الت	 	، دينموهات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
جلوخات	كهربائية	،	الت	وعدد	الية	ومكائن)عدا	ما	كان	منها	
من	مركبات	الربية(	قارنات	الية	وعنا�سر	نقل	احلركة	،	معدات	
مولدات	 غ�سيل	 وماكينات	 اجهزة	 باليد(	 مايدار	 زراعية)عدا	
كهربائية	 مطاحن	 	، وع�سارات	 وفرامات	 خالطات	 	، كهرباء	

لال�ستعمال	املنزيل..	وامل�سنفة	بالفئه	)7(

)جريت	وول	موتور	كومباين	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92236(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
بيوت	 �سيارات؛	 حافالت؛	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
مغلقة	 �ساحنات	 كهربائية؛	 م��رك��ب��ات	 مب��ح��رك��ات؛	 متنقلة	
املائي	 اأو	 اأو	اجلوي	 للنقل	الربي	 �سيارات؛	مركبات	 )مركبات(؛	
هياكل	 التخييم؛	 ع��رب��ات	 احل��دي��دي��ة؛	 ال�سكك	 بوا�سطة	 اأو	
للمركبات؛	هياكل	قاعدية	للمركبات..	وامل�سنفة	بالفئه	)12(

)جريت	وول	موتور	كومباين	ليمتد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92237(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/18م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
بيوت	 �سيارات؛	 حافالت؛	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
مغلقة	 �ساحنات	 كهربائية؛	 م��رك��ب��ات	 مب��ح��رك��ات؛	 متنقلة	
املائي	 اأو	 اأو	اجلوي	 للنقل	الربي	 �سيارات؛	مركبات	 )مركبات(؛	
هياكل	 التخييم؛	 ع��رب��ات	 احل��دي��دي��ة؛	 ال�سكك	 بوا�سطة	 اأو	
للمركبات؛	هياكل	قاعدية	للمركبات..	وامل�سنفة	بالفئه	)12(
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)ترييومو	كابيو�سيكي	كاي�سا	)ترييومو	كوربوري�سن((

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92238(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اأو	 و/	 ال��دم	 نقل	 اأج��ه��زة	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
حملول	احلقن	،	م�سخات	نقل	ال�سوائل	اأو	الدم	،	اأجهزة	التحكم	

بالدم..	وامل�سنفة	بالفئه	)10(

)بورجوارد	تريدمارك	هولدينجز	جي	ام	بي	ات�ش(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92255(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/23م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	خدمات	القرو�ش	)التمويل(	
،	خدمات	التمويل	،	الإدارة	املالية	،	الرهن	امل�سريف	،	اخلدمات	
ال�ست�سارات	 	، واملالية	 الأعمال	 ت�سفية	 خدمات	 	، امل�سرفية	
البور�سة	 ت�سعري	 ،	خدمات	 وال�سندات	 الأ�سهم	 و�ساطة	 	، املالية	
وتبادل	ال�سهم	،	املعلومات	املالية..	وامل�سنفة	بالفئه	)36(

)ماجد	ح�سني	عبداهلل	اللوزي(

		
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92317(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/10/6م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اجلغرافية	وتو�سع	العالمة	على:	ال�سجائر	،	التبغ	،	جميع	انواع	
ال�سجائر	،	ادوات	التبغ	،	اوراق	ال�سجائر	،	ادوات	لف	ال�سجائر	،	

�سجائر	الكرتونية..	وامل�سنفة	بالفئه	)34(

)�سالح	فارع	ابراهيم	احمد	الو�سابي(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92369(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/23م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
وامل�سنفة	 نارية.	 العاب	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	

بالفئه	)13(
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)ح�سني	يحيى	�سالح	�سمالن(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92291(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/10/5م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
،	كرميات	 العطور	 	، العالمة	على:ال�سابون	 اجلغرافية	وتو�سع	
و�سبغات	�سغر	،	م�ستح�سرات	جتميل	،	منظفات	،	زيوت	عطرية.	

وامل�سنفة	بالفئه	)3(		

)علي	يحيى	عبده	الزاهري(	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92453(	وب���ت���اري���خ:	
التجارية	 ال��ع��الم��ات	 ل��ق��ان��ون	 وف��ق��ًا	 )2019/10/12م(.	
�سم�سية،	 على:الواح	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	 واملوؤ�سرات	

بطاريات،	تلفزيونات،	جوالت..	وامل�سنفة	بالفئه	)9(	

)اأمني	عبداهلل	اأحمد	�سامل	جميدة(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92064(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/10م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اآلية،	حمركات	 وعدد	 اآلت	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
اآلية	 قارنات	 الربية(،	 للمركبات	 منها	 كان	 ما	 ومكائن)عدا	
الربية(،	 للمركبات	 منها	 كان	 ما	 احلركة)عدا	 نقل	 وعنا�سر	
	، البي�ش	 اأجهزة	تفقي�ش	 باليد(،	 يدار	 ما	 زراعية)عدا	 معدات	
مفاتيح	 املحركات،	 اأو	 املكائن	 اأو	 اآليات	حتكم	لاللت	 امل�سخات،	
مرافق	 علب	 واملكائن،	 واملحركات	 ل��اللت	 هيدرولية	 حتكم	
يف	 امل�ستخدمة	 بخالف	 مكائن	 واملكائن،	 واملحركات	 ل��اللت	
واملكائن،	 واملحركات	 ل��اللت	 تو�سيل	 اأذرع	 الربية،	 املركبات	

الغطا�سات	.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)7(		

)حافظ	اأمني	قا�سم	العليمي(	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92452(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/10/15م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
،روؤوؤ�ش	 ،ر�سيفرات	 �سا�سات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
،مفاتيح	 ،بطاريات	 ،ال�سواحن	 ،تلفونات	 �سم�سية	 ،الواح	 د�سات	
ولوحات	ومنظمات	كهربائية	،اأ�سالك	وكابالت	كهربائية	،ُجَلْب	

تو�سيل	للكبالت	الكهربائية.	.	وامل�سنفة	بالفئه	)9(
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)ماجد	ح�سني	عبداهلل	اللوزي(

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)91966(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/10م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
اأو	 اخلام	 التبغ	 	، ال�سجائر	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
	، �سيجار	 ولع��ات	 	، �سجائر	 ولع��ات	 	، التبغ	 منتجات	 	، امل�سنع	
اأعواد	ثقاب	ادوات	مدخنني	،	ورق	ال�سجائر	،	انابيب	ال�سجائر	،	
فالتر	�سجائر	،	ال�سجائر	اللكرتونية	،	ال�سوائل	املعدة	لل�سجائر	

اللكرتونية	،	منتجات	التبغ.	وامل�سنفة	بالفئه	)34(

)ق�سي	ح�سن	حم�سن	احمد(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92065(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/10م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
الية،	حمركات	 وعدد	 الت	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الية	 قارئات	 الربية(	 للمركبات	 منها	 ك��ان	 ما	 ومكائن)عدا	
الربية(	 للمركبات	 منها	 كان	 ما	 احلركة)عدا	 نقل	 وعنا�سر	
البي�ش،	 تفقي�ش	 اجهزة	 باليد(	 مايدار	 زراعية)عدا	 معدات	
مفاتيح	 املحركات،	 او	 املكائن	 او	 اليات	حتكم	لاللت	 امل�سخات،	
حتكم	هيدرولية	لاللت	واملحركات	واملكائن،	علب	مرافق	لاللت	
املركبات	 يف	 امل�ستخدمة	 بخالف	 مكائن	 واملكائن،	 واملحركات	
الربية،	اذرع	تو�سيل	لاللت	واملحركات	واملكائن	،الغطا�سات..	

وامل�سنفة	بالفئه	)7(		

)جميل	ح�سني	قا�سم	الكبو�ش(

	
وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92150(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/25م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
،الكاكاو	 ،ال�����س��اي	 ال��نب	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
الدقيق	 ال�سطناعي،	 ،النب	 ،ال�ساجو	 التابيوكا	 الأرز،	 	، ،ال�سكر	
،الب�سكويت	 ،اخل��ب��ز	 احل��ب��وب	 م��ن	 امل�سنوعة	 وامل�ستح�سرات	
والع�سل	 النحل	 ع�سل	 املثلجة،	 واحللويات	 احللويات	 ،الفطائر،	
،التوابل	 البهارات	 ،اخل��ل،	 ،اخل��ردل	 امللح	 اخلمرية،	 الأ���س��ود،	

،ال�سل�سة	،املكرونة،	الثلج..	وامل�سنفة	بالفئه	)30(		

)كيمربيل-كالرك	ورلدوايد،	اإنك(	

وق����د	مت	ق���ب���ول	ال��ط��ل��ب	ب������رق������م)92171(	وب���ت���اري���خ:	
)2019/9/29م(.	وفقًا	لقانون	العالمات	التجارية	واملوؤ�سرات	
ال�سحية؛	 امل�ستح�سرات	 على:	 العالمة	 وتو�سع	 اجلغرافية	
بخ�سائ�ش	 لليدين	 وتعقيم	 تطهري	 م�ستح�سرات	 املطهرات؛	
الر�سع	 حفا�سات	 للميكروبات؛	 وم�سادة	 للبكترييا	 م�سادة	
ال�سحية	لال�ستخدام	مرة	واحدة؛	املناديل	اأو	املنا�سف	ال�سحية؛	

وال�سدادات	القطنية	ال�سحية..	وامل�سنفة	بالفئه	)5(		


