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)احمد علي احمد الرويحي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)77432( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2017/1/1م(. 
للت�شكيل.  بال�شتيكية  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )16(

)ر�شوان �شرف حممد احلاج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88748( وب���ت���اري���خ: 
)2019/1/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مع�شالت و�شي�ش . وامل�شنفة 

بالفئه )34(

)بليغ عبدالبا�شط مقبل احمد �شعيد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89953( وب���ت���اري���خ: 
)2019/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: حفاظات اطفال.. وامل�شنفة 

بالفئه )16(

)عمر عبده علي مده�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90702( وب���ت���اري���خ: 
)2019/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
افران   ، غاز  م�شابيح،�شوال  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، املراحي�ش   ، احلمام  مغاط�ش   ، �شخانات   ، احلمام  معدات   ،
ال�شعر..  جمفف   ، امل��راوح   ، الدعايات   ، احلمامات  خالطات 

وامل�شنفة بالفئه )11(



6

)عمر عبده علي مده�ش(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90703( وب���ت���اري���خ: 
)2019/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
كهربائية  عوازل   ، ال�شمغ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، ، ل�شقات عازلة  ، �شنغ خام او معالج جزئيا  ، قفازات عازلة 
خيوط   ، زراعية  الغرا�ش  لي�شت  بال�شتيكية  اأغطيه   ، عوازل 
وحلقات  اغلفة   ، معدنية  غري  مرنه  انابيب   ، للحام  بال�شتيك 
وامل�شنفة  معاجلة..  �شبة  بال�شتيكية  م��واد   ، للت�شرب  مانعه 

بالفئه )17(

)عمر عبده علي مده�ش(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90704( وب���ت���اري���خ: 
)2019/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، معدنية(  )غري  بناء  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اأنابيب قا�شية غري معدنية للمباين ، اأ�شفلت وزفت وقار ، مباين 
غري معدنية قابلة للنقل،)جم�شمات( غري معدنية ، اال�شمنت ، 
اجلب�ش ، البالط ، البلك)طوب( ، موا�شري غري معدنية ، خزانات 
 ، بال�شتيكية  انابيب   ، ابلكا�ش   ، اخ�شاب   ، رخام   ، معدنية  غري 
 ، البال�شتيكية  املوا�شري  ومنتجات   ، بال�شتيكية  انابيب  و�شالت 
اأ�شقف   ، لل�شقوف  �شرياميك،�شفائح   ، البال�شتيكية  التو�شيالت 
للبناء  من�شور،ف�شيف�شاء  خ�شب  ال��واح   ، معدنية  غري  وال��واح 
غري  موا�شري   ، ن�شغول  ن�شف  خ�شب   ، للت�شكيل  قابل  خ�شب   ،

معدنية ملجاري الت�شريف.. وامل�شنفة بالفئه )19(

)اأحمد علي اأحمد الرويحي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91184( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/3م(. 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�شاط واإ�شفنج ، فرا�شي ، مواد 
�شنع األفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غري م�شغول 
�شيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين   ، م�شغول  �شبه  وزج��اج 
بالفئه  وامل�شنفة  اأخرى..  فئات  يف  واردة  غري  خزفية  واأواين 

)21(

وال�شناعة  الدولية  للتجارة  واأوالده  الوبري  علي  )�شركة 
واالأ�شتثمار املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91255( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/9م(. 
الزراعية  واملنتجات  القمح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، والغابات  الب�شاتني  ومنتجات 
الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�شروات 
وامل�شنفة  ال�شعري..   ، باحليوانات  اخلا�شة  الغذائية  امل��واد   ،

بالفئه )31(
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وال�شناعة  الدولية  للتجارة  واأوالده  الوبري  علي  )�شركة 
واالأ�شتثمار املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91256( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/9م(. 
الزراعية  واملنتجات  القمح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، والغابات  الب�شاتني  ومنتجات 
الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�شروات 
وامل�شنفة  ال�شعري..   ، باحليوانات  اخلا�شة  الغذائية  امل��واد   ،

بالفئه )31(

وال�شناعة  الدولية  للتجارة  واأوالده  الوبري  علي  )�شركة 
واالأ�شتثمار املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91258( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/9م(. 
والكاكاو  وال�شاي  ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاجو والن اال�شطناعي ، الدقيق 
والب�شكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�شل النحل والع�شل 
والتوابل  البهارات   ، واخلل  واخلردل  امللح   ، اخلمرية   ، االأ�شود 
وال�شل�شة واملكرونة ، الثلج ، حالوة طحينية ، ال�شودا ، امللح ، 

املايونيز ، الكات�شب.. وامل�شنفة بالفئه )30(

وال�شناعة  الدولية  للتجارة  واأوالده  الوبري  علي  )�شركة 
واالأ�شتثمار املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91259( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/9م(. 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  ال��دواج��ن 
، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه  حمفوظة وجمففة ومطهوة 
الزيوت   ، االألبان  ومنتجات  واللن  البي�ش   ، بال�شكر  مطبوخة 
والدهون املعدة لالأكل،االأغذية املحفوظة واملخالالت ، الزبدة 
وامل�شنفة   . البقوليات.   ، الق�شطة   ، التونة   ، الزيتون  زيت   ،

بالفئه )29(

وال�شناعة  الدولية  للتجارة  واأوالده  الوبري  علي  )�شركة 
واالأ�شتثمار املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91261( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/9م(. 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  ال��دواج��ن 
، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه  حمفوظة وجمففة ومطهوة 
الزيوت   ، االألبان  ومنتجات  واللن  البي�ش   ، بال�شكر  مطبوخة 
والدهون املعدة لالأكل،االأغذية املحفوظة واملخالالت ، الزبدة 
وامل�شنفة   . البقوليات.   ، الق�شطة   ، التونة   ، الزيتون  زيت   ،

بالفئه )29(
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)فتحي حممد �شعد العزيزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91569( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
الورق   ، بال�شتيكية  اأكيا�ش  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
املواد وغري واردة  امل�شنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  والورق 
ال�شور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ، اأخ���رى  فئات  يف 
يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد   ، القرطا�شية   ، الفوتوغرافية 
القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، ومواد الفنانني ، فرا�شي الدهان 
االأثاث(  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو 
التغليف  مواد   ، االأجهزة(  )عدا  والتدري�ش  التوجيه  مواد   ،
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة 
، ورق اللعب،حفاظات االأطفال امل�شنوعة من الورق وال�شليوز ، 

اأكيا�ش املهمالت. وامل�شنفة بالفئه )16(

)فتحي حممد �شعد العزيزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91570( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من معادن نفي�شة اأو مطلية 
بها( ، اأم�شاط واإ�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين اأو الدهان( 
، مواد �شنع األفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غري 
م�شغول وزجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين( 
، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة 
يف فئات اأخرى ، قل�شات �شفري ، مالعق �شفري ، �شحون �شفري ، 
�شفر طعام �شفري ، قل�شات كرتونية ، اأكواب ورقية. وامل�شنفة 

بالفئه )21(

)فتحي حممد �شعد العزيزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91577( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
الورق   ، بال�شتيكية  اأكيا�ش  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
املواد وغري واردة  امل�شنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  والورق 
ال�شور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ، اأخ���رى  فئات  يف 
يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد   ، القرطا�شية   ، الفوتوغرافية 
القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، ومواد الفنانني ، فرا�شي الدهان 
االأثاث(  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو 
التغليف  مواد   ، االأجهزة(  )عدا  والتدري�ش  التوجيه  مواد   ،
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة 
، ورق اللعب،حفاظات االأطفال امل�شنوعة من الورق وال�شليوز ، 

اأكيا�ش املهمالت. وامل�شنفة بالفئه )16(

)فتحي حممد �شعد العزيزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91579( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من معادن نفي�شة اأو مطلية 
بها( ، اأم�شاط واإ�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين اأو الدهان( 
، مواد �شنع األفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غري 
م�شغول وزجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين( 
، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة 
يف فئات اأخرى ، قل�شات �شفري ، مالعق �شفري ، �شحون �شفري ، 
�شفر طعام �شفري ، قل�شات كرتونية ، اأكواب ورقية. وامل�شنفة 

بالفئه )21(
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)جالل يحيى احمد جرمة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91590( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مالب�ش اطفال . . وامل�شنفة 

بالفئه )25(

)عبداهلل �شليمان داود العلوي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91692( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف���ق���ًا  )2019/8/7م(. 
املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 

والغازية،الع�شائر. وامل�شنفة بالفئه )32(

)نبيل حمدي اأحمد قاطن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91789( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: �شعريية ومكرونة. وامل�شنفة 

بالفئه )30(

)حممد احمد �شلطان الدبعي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91851( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واملالب�ش  اجلاهزة  املالب�ش  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
بالفئه  وامل�شنفة  الرا�ش.  واغطية  القدم  والب�شة  الداخلية 

)25(
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)اأجمينيالك تيكاريت ليمتد �شريكيتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91907( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
طبية؛  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
حقن  اأجهزة  ال��دواء؛  تو�شيل  اأنظمة  ال��دواء؛  اإط��الق  اأجهزة 
ومعدات  اأجهزة  طبية؛  �شرجنات  �شيدالنية؛  مل�شتح�شرات 
ج��راح��ي��ة؛ م��ع��دات واأج��ه��زة ج��راح��ي��ة؛ واأج��ه��زة وم��ع��دات 
جراحية وطبية لال�شتخدام يف اجلراحة العامة.. وامل�شنفة 
اال�شبقية:  رقم  اال�شبقية:  بحق  املطالبة  مع   )10( بالفئه 
بلد   2019/2/28 اال���ش��ب��ق��ي��ة:  ت��اري��خ   2019/20779

اال�شبقية: تركيا 

)راجح يحيى �شعد البده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91945( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/9/7م(. 
مت�شكلة  بال�شتيكية  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، وع��زل  وح�شو  تغلف  م��واد   ، والت�شنيع  لال�شتعمال  بالبثق 
بخالف  ال�شقة  اأ�شرطة   ، معدنية  غري  مرنة  وموا�شري  اأنابيب 
ل�شد  م��واد   ، منزلية  اأو  طبية  لغايات  ولي�شت  القرطا�شية 
ال�شقوق ، اأنابيب مرنة غري معدنية ، �شمغ خام او معالج جزئيا 
غري  و�شالت   ، لالأنابيب  معدنية  غري  اأغلفة   ، ري  خراطيم   ،
معدنية لالأنابيب ، مطاط �شائل ، اأغطية بال�شتيكية الأغرا�ش 
 ، القنب  خراطيم  اأنابيب   ، املاء  ت�شرب  ملنع  حلقات   ، زراعية 
لوازم غري معدنية لالأنابيب الهواء امل�شغوط ، جلب غري معدنية 

لالأنابيب ، اأغلفة و�شل لالأنابيب.. وامل�شنفة بالفئه )17(

)�شركة كمران لل�شناعة واال�شتثمار(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92017( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، وامل�شنع  اخل��ام  التبغ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وامل�شنفة   . )الثقاب(  والكربيت  املدخنني  ادوات   ، ال�شجائر 

بالفئه )34(

)ع��ل��ي حم��م��د ع��ب��داهلل امل���ري )م�����ش��ن��ع ال��ك��وث��ر ل��الأغ��ذي��ة 
اخلفيفة((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92116( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة  �شب�ش..  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

)29(
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)ع��ل��ي حم��م��د ع��ب��داهلل امل���ري )م�����ش��ن��ع ال��ك��وث��ر ل��الأغ��ذي��ة 
اخلفيفة((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92119( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة  بفك..  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

)30(

)علي حممد علي زايد عريج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92124( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتخل�شة  م�شروبات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�شتح�شرات  �شراب   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من 
لتح�شري  م�شتح�شرات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  لتح�شري 
املياة املعدنيه ، رحائق فواكه )غري كحويل( – م�شروبات غري 
ع�شري  م�شروبات   ، كحولية  غري  فواكه  خال�شات   ، كحولية 
ع�شائر   ، )م�����ش��روب(  ب��ن��دورة  ع�شري   ، كحولية  غ��ري  ف��واك��ه 
خ�شروات )م�شروبات( ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�شروب 

الطاقة.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)�شركة اإجناز لل�شرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92157( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�شور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�شتعملة يف القرطا�شية  الل�شق  ، مواد  القرطا�شية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�شي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�شتيكية  التغليف  م��واد   ، االأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�ش 
ورق   ، الطباعة  ح���روف   ، اأخ����رى(  ف��ئ��ات  يف  ال����واردة  )غ��ري 
اللعب،حفاظات االأطفال امل�شنوعة من الورق وال�شليوز ، اأكيا�ش 

املهمالت. وامل�شنفة بالفئه )16(

)�شركة اإجناز لل�شرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92158( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�شور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�شتعملة يف القرطا�شية  الل�شق  ، مواد  القرطا�شية 
االآالت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�شي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�شتيكية  التغليف  م��واد   ، االأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�ش 
ورق   ، الطباعة  ح���روف   ، اأخ����رى(  ف��ئ��ات  يف  ال����واردة  )غ��ري 
اللعب،حفاظات االأطفال امل�شنوعة من الورق وال�شليوز ، اأكيا�ش 

املهمالت. وامل�شنفة بالفئه )16(
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)�شركة اموال كابيتال لل�شرافة والتحويالت الت�شامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92186( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

والتحويالت املالية.. وامل�شنفة بالفئه )36(

)�شركة اموال كابيتال لل�شرافة والتحويالت الت�شامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92187( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
امل��ط��ب��وع��ات واالوراق  ال��ع��الم��ة ع��ل��ى:  اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ش��ع 

الر�شمية وكروت الدعاية.. وامل�شنفة بالفئه )16(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92189( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حمية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92190( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حمية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92192( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حمية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92196( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حمية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)فايز �شغري علي الكاهلي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92205( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ لي�شت من معادن نفي�شة ، اأم�شاط 
اأو الدهان( ، مواد �شنع  واإ�شفنج فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين 
م�شغول  غري  زج��اج   ، جلي  �شلك   ، تنظيف  اأدوات   ، الفرا�شي 
خزف  واأواين  زجاجية  اأواين   ، مكان�ش   ، م�شغول  �شبه  وزجاج 
وامل�شنفة   . اأخرى.  فئات  واردة يف  واأواين خزفية غري  �شيني 

بالفئه )21(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92209( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حمية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)خليل طه حممد علي احلبي�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92212( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/9/28م(. 
�شمغ   ، غ��راء  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
الغرا�ش  غ��راء   ، ال�شناعة  يف  امل�شتخدمة  الل�شق  م��واد   ،
او   ، للقرطا�شية  امل�شتخدمة  عدا  جلوتني)غراء(   ، �شناعية 
لالغرا�ش املنزلية ، �شمغ عربي الغرا�ش �شناعية ، م�شببات 
كيماويات   ، ال�شناعات  يف  امل�شتخدم  الكثرياء  �شمغ   ، ال�شمغ 
وازال��ة  للف�شل  م�شتح�شرات  ال��غ��راء(  للن�شا)عوامل  مميعة 
االلت�شاق)ازالة الغراء( م�شتح�شرات لتغرية ال�شطوح ، مادة 
�شناعية..  الغرا�ش  غرافيت   ، والتح�شري  للتهذيب  غروية 

وامل�شنفة بالفئه )1(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92217( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حمية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)عمار علي �شغري ال�شعيدي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92230( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الهواتف وم�شنلزماتها وقطع 

غيارها. وامل�شنفة بالفئه )9(

)العتمي �شتار فوود للتجارة واال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92233( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات الغري كحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من 
الفواكة وع�شائر الفواكة ، �شراب وم�شتح�شرات اخرى لتح�شري 
امل�شروبات غري الكحولية. م�شتح�شرات لتح�شري املياة املعدنية 
، رحائق فواكة)غري كحويل( م�شروبات غريكحولية ، خال�شات 
 ، كحولية  غري  فواكة  ع�شري  م�شروبات   ، كحولية  غري  فواكة 
ماء  خ�شروات)م�شروبات(  ع�شائر  بندورة)م�شروب(  ع�شري 
الليثاء ، ماء معدين فوار ، م�شروب الطاقة .. وامل�شنفة بالفئه 

)32(
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)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92242( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية. . وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92248( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية. . وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92249( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية. . وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92262( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية. . وامل�شنفة بالفئه )5(
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)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92264( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية. . وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92265( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية. . وامل�شنفة بالفئه )5(

)حممد �شالح احمد ال�شياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92582( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/20م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: حفاظات اطفال.

. وامل�شنفة بالفئه )16( 

)جنيب احمد على �شبام - عامل البال�شتيك لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92301( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة   . مطاط.  ربل  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )17(
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)احمد يحيى �شالح الزبيدي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92315( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: غراء ، حلام معادن ، �شلك.. 

وامل�شنفة بالفئه )1(

)ن�شوان حممد احمد العريقي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92319( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتخل�شة  م�شروبات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها 
لتح�شري  وم�شتح�شرات  ا�شربة   ، فواكة  وع�شائر  الفواكة  من 

امل�شروبات الغري كحولية.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)�شركة جلوبل �شتار للتجارة ذ.م.م(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92324( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اأدوات  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مق�شات �شعر اللحى؛ 
خا�شة  ن��زاع��ات  ال�شعر؛  الإزال���ة  كهربائية  وغ��ري  كهربائية 
)كهربائية  االأظافر  ملمعات  الرمو�ش؛  جمعدات  باالأظافر؛ 
ال�شعر  تقليم  اأدوات  لل�شعر؛  نار  مكاوي  كهربائية(؛  غري  اأو 
عدد  كهربائية؛  غري  اأو  كهربائية   ، ال�شخ�شي  لال�شتخدام 
ال�شعر؛  الإزلة  مالقط  كهربائية؛  غري  ال�شعر  لتجعيد  يدوية 

مبارد كهربائية لالأظافر.. وامل�شنفة بالفئه )8(

)عبدامللك �شامل احمد جميدة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92328( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املثلجة؛  والقهوة  القهوة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اأ�شا�شها  م�شروبات  ال��ك��اك��او؛  اأو  القهوة  اأ�شا�شها  م�شروبات 

ال�شوكوالتة. . وامل�شنفة بالفئه )30(
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)ن�شوان حممد احمد العريقي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92333( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من 
الفواكة وع�شائر فواكة ، ا�شربة وم�شتح�شرات اخرى لتح�شري 

امل�شروبات الغري كحولية.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)عبداحلكيم عبدالعزيز �شالح �شيف(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92366( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
معدنية(  بناء)غري  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، للمباين  معدنية  غري  وقا�شية  بال�شتيكية  وموا�شري  انابيب 
ن�شب   ، للنقل  قابلة  معدنية  غري  مباين   ، وقار  وزفلت  ا�شفلت 
وال�شناعية  الطبيعية  االح��ج��ار   ، معدنية  غ��ري  جم�شمات 
القار  م��ن  م�شنوعة  موا�شري   ، واجلب�ش  واجل��ري  اال�شمنت   ،

واال�شمنت.. وامل�شنفة بالفئه )19(

)عبداحلكيم عبدالعزيز �شالح �شيف(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92367( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اال�شاءه  وملباة  امل�شابيح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الثالجات   ، ال�شخانات   ، الت�شخن  ال��واح   ، اال�شاءه  قناديل   ،
�شعر  جمففات   ، الطبخ  اف��ران   ، املراوح،الدفايات   ، املكيفات   ،
وحمامات  مطابخ  احوا�ش   ، املياة  وتر�شيح  لتنقية  فالتر   ،
مطابخ  خالطات   ، �شفاطات   ، �شيفونات   ، حمامات  كرا�شي   ،
وتوليد  والتدفئة  ل��الن��ارة  اج��ه��زة   ، حنفيات   ، وح��م��ام��ات 
املياة  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  التربيد   ، والطهي  البخار 
والعات   ، يدوية  ك�شافات   ، ال�شحية  والرتكيبات  ولالغرا�ش 

غاز .. وامل�شنفة بالفئه )11(

)عبداحلكيم عبدالعزيز �شالح �شيف(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92368( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مواد بناء معدنية ، املنيوم ، 
مواد معدنية ، كابالت وحبال وا�شالك غري كهربائية من معادن 
 ، ، خردوات معدنية �شغرية  ، حدادة  ، م�شنوعات  نفي�شة  غري 
براغي   ، اجرا�ش   ، �شائكة  ا�شالك   ، معدنية  وانابيب  موا�شري 
م�شامري   ، معادن  خدمات   ، تربيط  ا�شالك   ، معدنية  اربطة   ،
وامل�شنفة  معدنية..  ومقاب�ش  واقفال  اب��واب  مزالج   ، عادية 

بالفئه )6(
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)جنيب احمد علي �شبام - عامل البال�شتيك لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92371( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  الومنيوم.  ورق  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )6(

)جنيب احمد علي �شبام - عامل البال�شتيك لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92373( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  االملنيوم.  اوراق  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )6(

)جنيب احمد علي �شبام - عامل البال�شتيك لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92374( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  االملنيوم.  اوراق  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )6(

)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92378( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
الغطا�شات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 
والغ�شاالت  وامل��ح��والت  واالن��ف��رت��رات  الزراعية  واملحركات 
والع�شارات واخلالطات واجهزة ت�شنيع املياه الغازية وم�شخات 
تهوية واجهزة تهوية ومكثفات هوائية واجهزة تقليب واآالت 

�شفط الهواء ومولدات التيار املرتدد. . وامل�شنفة بالفئه )7(
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)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92379( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
الغطا�شات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 
والغ�شاالت  وامل��ح��والت  واالن��ف��رت��رات  الزراعية  واملحركات 
والع�شارات واخلالطات واجهزة ت�شنيع املياه الغازية وم�شخات 
تهوية واجهزة تهوية ومكثفات هوائية واجهزة تقليب واآالت 

�شفط الهواء ومولدات التيار املرتدد. . وامل�شنفة بالفئه )7(

)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92380( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
الغطا�شات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 
والغ�شاالت  وامل��ح��والت  واالن��ف��رت��رات  الزراعية  واملحركات 
والع�شارات واخلالطات واجهزة ت�شنيع املياه الغازية وم�شخات 
تهوية واجهزة تهوية ومكثفات هوائية واجهزة تقليب واآالت 

�شفط الهواء ومولدات التيار املرتدد. . وامل�شنفة بالفئه )7(

)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92382( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
ال�شا�شات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 
والتو�شيالت  واخلازنات  وال�شواحن  والتلفونات  والر�شيفرات 
اأو تكثيف او تنظيم  اأو حتويل  اأو فتح  اأجهزة واأدوات لو�شل   ،
 ، ال�شم�شية  الطاقة  الواح   ، الكهربائية  الطاقة  يف  التحكم  او 
 ، بطاريات   ، الطاقة  م�شتلزمات   ، كهربائية  حموالت  منظمات 
اأجهزة كهربائية لتبدل التيار الكهربائي ، امل�شجالت ، اال�شالك 
الكمبيوترات   ، الكهربائية  املفاتيح   ، الكهربائية  والكابالت 
الطاقة  خ��زن  اج��ه��زة   ، طابعات   ، الطاقة  قيا�ش  اج��ه��زة   ،
اقرا�ش  قارئات   ، وم�شتلزماتها  الفيديو  اجهزة   ، الكهربائية 
 ، �شم�شية  بطاريات   ، ال�شوت  مكربات   ، هوائيات   ، تلفونات   ،

اأجهزة مراقبة. . وامل�شنفة بالفئه )9(

)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92383( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: موا�شري  وامل��وؤ���ش��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ش��ع 
معدنية(  بناء)غري  مواد   ، بال�شتيكية  وحتويالت  وتو�شيالت 
 ، وق��ار  وزف��ت  ا�شفلت   ، للمباين  معدنية  غري  قا�شية  انابيب   ،
موا�شري   ، واجلب�ش  اال�شمنت   ، معدنية  غري  متفرعة  موا�شري 
 ، لل�شباكة)بانيو  ، احوا�ش غري معدنية  ت�شريف غري معدنية 
حو�ش قدم( ، بالط لال�شاءة ، رخام. . وامل�شنفة بالفئه )19(
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)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92384( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
ال�شا�شات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 
والتو�شيالت  واخلازنات  وال�شواحن  والتلفونات  والر�شيفرات 
اأو تكثيف او تنظيم  اأو حتويل  اأو فتح  اأجهزة واأدوات لو�شل   ،
 ، ال�شم�شية  الطاقة  الواح   ، الكهربائية  الطاقة  يف  التحكم  او 
 ، بطاريات   ، الطاقة  م�شتلزمات   ، كهربائية  حموالت  منظمات 
اأجهزة كهربائية لتبدل التيار الكهربائي ، امل�شجالت ، اال�شالك 
الكمبيوترات   ، الكهربائية  املفاتيح   ، الكهربائية  والكابالت 
الطاقة  خ��زن  اج��ه��زة   ، طابعات   ، الطاقة  قيا�ش  اج��ه��زة   ،
اقرا�ش  قارئات   ، وم�شتلزماتها  الفيديو  اجهزة   ، الكهربائية 
 ، �شم�شية  بطاريات   ، ال�شوت  مكربات   ، هوائيات   ، تلفونات   ،

اأجهزة مراقبة.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)حمود ح�شني �شالح احلجاجي ) باور �شيتي لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92385( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
ملبات   ، امل�شابيح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
ال�شخانات   ، الت�شخني  ال��واح   ، اال���ش��اءة  قناديل   ، اال���ش��اءة 
 ، الطبخ  اف��ران   ، الدفايات   ، امل��راوح   ، املكيفات   ، الثالجات   ،
جمففات �شعر ، فالتر لتنقية وتر�شيح املياه ، احوا�ش مطابخ 
خالطات   ، �شفاطات   ، �شيفونات   ، حمامات  كرا�شي   ، وحمامات 
مطابخ وحمامات ، حنفيات ، اأجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد 
املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار 
ولالغرا�ش والرتكيبات ال�شحية ، امل�شابيح ال�شوئية ، ك�شافات 

يدوية ، والعات غاز. . وامل�شنفة بالفئه )11(

)جي اأند بي ليمتيد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92395( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
واأدوات  التبغ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  �شجائر..  علب   ، �شجائر   ، الثقاب  واأع��واد  املدخنني 

بالفئه )34(

)عبداهلل اأحمد حممد ربيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92400( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/9م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
م�شتح�شرات   ، �شابون  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
تبيي�ش االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ش 
)لو�شن(  غ�شول   ، وك�شط  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات   ،

لل�شعر ، منظفات اأ�شنان. وامل�شنفة بالفئه )3(
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)موؤ�ش�شة في�شل ال�شامي لالإ�شترياد واخلدمات النفطية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92415( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/9م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
عماير  ون�شات   ، رافعات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، دري��الت   ، جالخات  منتجات   ، رف��ع  االت   ، يدوية  رفاعات   ،
، مدادات غراء كهربائية �شالمل  ، مولدات كهرباء  االت �شقل 
مق�شات   ، م�شخات  ح�شادات   ، مكاب�ش  مطارق   ، كهربائية 
مكان�ش   ، العدد  تثبيت  االت   ، لل�شناعة  فرز  االت   ، كهربائية 
االت   ، كهربائية  حلام  االت   ، ع�شارات   ، غ�شاالت   ، كهربائية 

�شحذ ، االت ر�ش ، االت فرز . وامل�شنفة بالفئه )7(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92426( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92429( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92430( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92432( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92433( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92465( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92470( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)اأحمد عبداهلل ا�شماعيل ال�شرماين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92477( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/16م(. 
يف  مبا  املالب�ش  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
ذلك االأحذية واأغطية الراأ�ش واملالب�ش اخلارجية والداخلية 
وجه  اأغطية   ، واالأطفال  والن�شاء  للرجال  واخلفيفة  الثقيلة 
)خمار اأو حجاب( ، عباءات ، االأحزمة ربطات العنق ، اأثواب 
ف�شاتني   ، جلدية  مالب�ش   ، ال�شباحة  ب��دالت   ، االإ�شتحمام 
االأحذية   ، ال�شيالن   ، اجل���وارب   ، اليد  ق��ف��ازات   ، االأع��را���ش 
واجلزمات ، املالب�ش الريا�شية ، املعاوز ، املعاطف التي ترتدي 
فوق املالب�ش ، الو�شاحات التي تو�شع فوق الكتفني.. وامل�شنفة 

بالفئه )25(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92479( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92485( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92486( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92488( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)بكر ح�شني �شالح ميا�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92501( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اجلواالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �شوت ، و�شالت ، �شماعات ، ام بي ثري �شيارات ، قطع 

غيار الهاتف ال�شيار ، االلواح �شم�شية.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)بكر ح�شني �شالح ميا�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92502( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اجلواالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �شوت ، و�شالت ، �شماعات ، ام بي ثري �شيارات ، قطع 

غيار الهاتف ال�شيار ، االلواح �شم�شية.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)بكر ح�شني �شالح ميا�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92503( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: جواالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �شوت ، و�شالت ، �شماعات ، ام بي ثري �شيارات ، قطع 

غيار الهاتف ال�شيار ، الواح �شم�شية. . وامل�شنفة بالفئه )9(
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)بكر ح�شني �شالح ميا�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92504( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: جواالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �شوت ، و�شالت ، �شماعات ، ام بي ثري �شيارات ، قطع 

غيار الهاتف ال�شيار ، الواح �شم�شية.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)�شباني�ش تايل فروم نيولي�ش ، ا�ش. ايه.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92512( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/12م(. 
، غري  بناء  مواد  العالمة على:  واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
�شرياميك  بالط   ، لالأر�شيات  �شرياميك  بالط  وهي   ، معدنية 
للحائط ، طوب ر�شف لي�ش من املعادن؛ �شتائر ق�شرية )ديكور 
من ال�شرياميك( لي�شت من املعادن اأو القما�ش؛ بالط �شرياميك 
للجدران ، االأرا�شي واالأ�شقف ، حجر رملي للبناء ، حجر بناء 
، اأحجار �شناعية ، رخام ، جرانيت ، طني نا�شج ، رمل  طبيعي 
اأر�شيات )باركيه(   ، اأردواز )�شفائح �شخرية(   ، ، طوب  ، جري 
اأ�شمنت ، خر�شانة؛ قوالب ر�شف   ، مزخرفة من اخل�شب ، طني 
م�شيئة ، غري معدنية؛ ف�شيف�شاء )موزاييك( للبناء؛ مواد غري 

معدنية لك�شو اجلدران الداخلية.. وامل�شنفة بالفئه )19(

)�شباأ فارما ل�شناعة االدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92515( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شتح�شرات  االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
طبية  لغاية  وامل�شتح�شرات  الكرميات  وال�شيدالنية  الطبية 
لال�شتعمال  حماية  م��واد  طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ا�شتحمام  م�شتح�شرات  طبية  لغايات  بل�شم  الطبي 

غ�شوالت لو�شن لغايات �شيدالنية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)حميد ناجي ح�شني �شوتر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92518( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/16م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مياه ، مياه �شحية 

وم�شروبات غازية.. وامل�شنفة بالفئه )32(
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)�شركة ريا�ش احلروي لل�شرافة والتحويالت (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92526( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/16م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: �شرافة  وامل��وؤ���ش��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ش��ع 

وحتويالت. . وامل�شنفة بالفئه )36(

)حممد عبداهلل حممد عليوة // حبان لال�شترياد والت�شدير(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92538( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/15م(. 
اأدوات   ، التبغ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 

املخنني ، الكربيت )الثقاب(. وامل�شنفة بالفئه )34(

)عبده حممد على ال�شاطر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92748( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/11م(. 
االط���ارات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 

)تواير(.. وامل�شنفة بالفئه )12(

)ب�شام �شامل احمد جميدة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92547( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، ال�شم�شية  الطاقة  الواح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم او 
واجلافة  ال�شائلة  البطاريات   ، الكهربائية  الطاقة  يف  التحكم 

واالأ�شالك الكهربائية والكابالت. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)عبداهلل ابراهيم علي الفداوي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92562( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/15م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املولدات واملواطري 

والبمبات.. وامل�شنفة بالفئه )7(

)عبداهلل ابراهيم علي الفداوي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92568( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/15م(. 
امل�شخات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 

والبمبات وال�شفاطات واملواطري. . وامل�شنفة بالفئه )7(

)عبداهلل ابراهيم على الفداوي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92569( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/15م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية.. 

وامل�شنفة بالفئه )5(

)عبداهلل ابراهيم علي الفداوي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92571( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/15م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية.. 

وامل�شنفة بالفئه )1(
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)خالد علي احمد ال�شانع(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92575( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/22م(. 
واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من معادن نفي�شة 
اأو مطلية بها( ، اأم�شاط واإ�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين 
اأو الدهان( ، مواد �شنع األفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، 
زجاج غري م�شغول وزجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 
يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية 

غري واردة يف فئات اأخرى.. وامل�شنفة بالفئه )21(

)خالد علي احمد ال�شانع(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92577( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/22م(. 
لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
والتجفيف  وال��ت��ربي��د  وال��ط��ه��ي  ال��ب��خ��ار  وت��ول��ي��د  والتدفئة 
ال�شحية..  والرتكيبات  ولالأغرا�ش  املياه  وتوريد  والتهوية 

وامل�شنفة بالفئه )11(

)�شالح ح�شني عبدالقوي قا�شم(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92580( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/19م(. 
وادوات  اللعب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
اللعب ، ادوات الريا�شة البدنية اجلمباز ، االدوات الريا�شية 

غري الواردة يف الفئات االخرى.. وامل�شنفة بالفئه )28(

)ابن �شعيد اليمني لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92581( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/20م(. 
معجون   ، الفول  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 

الطماطم ، الفا�شوليا ، البازال.. وامل�شنفة بالفئه )29(
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)حممد عبداهلل حممد عليوة // حبان لال�شترياد والت�شدير(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92586( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/16م(. 
 ، ال�شعري  �شراب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه 
اأ�شربه   ، ، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه 
بالفئه  وامل�شنفة   . امل�شروبات  لتح�شري  اخرى  وم�شتح�شرات 

)32(

)حممد علي حمود هران العماد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92587( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/21م(. 
املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
 ، الع�شائر   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية 
�شراب   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من  امل�شتخل�شة  امل�شروبات 
وم�شتح�شرات اخرى لعمل امل�شروبات غري الكحولية . وامل�شنفة 

بالفئه )32(

)ابن �شعيد اليمني لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92594( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/20م(. 
 ، الفول  علب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   . البازال.   ، الفا�شوليا   ، الطماطم  معجون 

)29(

)من�شور حممد عبده حممد عرمي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92605( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/20م(. 
 ، غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 

اطارات ، تيوبات.. وامل�شنفة بالفئه )12(
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)من�شور حممد عبده حممد عرمي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92606( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/20م(. 
 ، غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 

اطارات ، تيوبات.. وامل�شنفة بالفئه )12(

)حممد احمد علي �شعد البارقي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92609( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/21م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اآالت وعدد اآلية ، 
حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات 
اآلية وعنا�شر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية( 
، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، اأجهزة تفقي�ش البي�ش 
وفرامات  كهرباء،خالطات  مولدات   ، غ�شيل  وماكينات  اأجهزة 
ماكينات   ، املنزيل  لال�شتعمال  كهربائية  ومطاحن  وع�شارات 

تنظيف ، مكائن خياطة.. وامل�شنفة بالفئه )7(

)احمد علي ح�شني الوزير(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92618( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/21م(. 
وعددالية  االت  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
، حمركات ومكائن)عدا ماكان منها للمركبات الربية( قارئات 
الية وعنا�شر نقل احلركة،)عدا ماكان منها للمركبات الربية( 
البي�ش  تفقي�ش  اجهزة  باليد(  يدار  ما  زراعية)عدا  معدات 
اجهزة وماكينات غ�شيل ، مولدات كهرباء ، خالطات وفرامات 
ماكينات   ، املنزيل  لال�شتعمال  كهربائية  ومطاحن  وع�شارات 
 ، ديناموهات   ، دري��الت   ، جلوخات   ، خياطة  مكائن   ، تنظيف 

نفاخات. . وامل�شنفة بالفئه )7(

)�شركة اجلمال الدائم للتجارة �ش . م . م ) فيا�ش بهنام حنا(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92642( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/26م(. 
اأ�شا�ش  كرميات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
اأ�شباغ   ، �شفايف  اأقالم   ، عيون  ظالل   ، وجه  بودرة   ، ماكياج   ،
عطرية  زيوت   ، �شابون،عطور   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، اأظافر 
 . �شامبو.   ، فازلني   ، اأ�شنان  معاجني   ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر   ،

وامل�شنفة بالفئه )3(
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)�شركة اجلمال الدائم للتجارة �ش . م . م ) فيا�ش بهنام حنا(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92643( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/26م(. 
اأ�شا�ش  كرميات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
اأ�شباغ   ، �شفايف  اأقالم   ، عيون  ظالل   ، وجه  بودرة   ، ماكياج   ،
عطرية  زيوت   ، �شابون،عطور   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، اأظافر 
 . �شامبو.   ، فازلني   ، اأ�شنان  معاجني   ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر   ،

وامل�شنفة بالفئه )3(

)�شركة اجلمال الدائم للتجارة �ش . م . م ) فيا�ش بهنام حنا(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92648( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بودرة   ، ماكياج   ، كرميات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وجه ، ظالل عيون ، اأقالم �شفايف ، اأ�شباغ اأظافر ، م�شتح�شرات 
جتميل ، �شابون،عطور ، زيوت عطرية ، غ�شول)لو�شن(لل�شعر ، 

معاجني اأ�شنان ، فازلني ، �شامبو. . وامل�شنفة بالفئه )3(

)حمالت الدبب التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92674( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، وبارد  حار  موا�شري  غراء  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
غراء �شباكة ، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة.. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)خالد على احمد ال�شانع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92676( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/29م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: االت وعدد الية 
، حمركات ومكائن)عدا ماكان منها للمركبات الربية( قارنات 
الية وعنا�شر نقل احلركة)عدا ماكان منها للمركبات الربية( 
البي�ش  تفقي�ش  اجهزة  باليد(  مايدار  زراعية)عدا  معدات 
وفرامات  خالطات   ، كهرباء  غ�شيل،مولدات  وماكينات  اجهزة 
ماكينات   ، املنزيل  لال�شتعمال  كهربائية  ومطاحن  وع�شارات 

تنظيف ، مكائن خياطة.. وامل�شنفة بالفئه )7(
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)حمدي �شالح احمد ال�شجاع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92677( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/28م(. 
ال��غ��راء..  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 

وامل�شنفة بالفئه )1(

)علي حممد ح�شن تاج الدين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92683( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/29م(. 
 . الطبخ.  زيت  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 

وامل�شنفة بالفئه )29(

)حيدرة �شالح عبداهلل حيدرة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92693( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، املجمدات   ، الثالجات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
مربدات املاء ، اجهزة تكييف الهواء املنف�شلة اأجزائها ، افران 
، طباخات ، افران امليكروويف ، املراوح ، اجهزه واالأت لتنقية 
املياه ، فلرت مياه ، فرتات ، �شخانات ، اجهزه معدات طهي ، قدور 
جمففات  الكهربية  الغالية  املواقد   ، بال�شغط  كهربية  طهي 
اأ�شت�شوارات كهربائية   ، ، البوجتاز  الكهربائية �شوايات  ال�شعر 
اباريق   ، حتمي�ش  اجهزة   ، �شعر  ملم�شات   ، ال�شعر  نزع  مكائن   ،

كهربائية للقهوة ، دفايات . وامل�شنفة بالفئه )11(

)عبده حممد على ال�شاطر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92707( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة  اطارات..  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 

)12(
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)خالد اأحمد حممد الدباء املطري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92716( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/30م(. 
 ، املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 

امل�شروبات الغازية.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)ب�شري عبدالقادر علي احلب�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92734( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  غ��ي��ار..  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )12(

)ب�شري عبدالقادر علي احلب�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92737( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  غ��ي��ار..  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )12(

)ب�شري عبدالقادر علي احلب�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92739( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة  اإطارات..  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 

)12(
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)ب�شري عبدالقادر علي احلب�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92733( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  غ��ي��ار..  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )12(

)حممد ح�شن عبداهلل ابو هادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92352( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
نارية  دراج��ات  منتجات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
داخلية  اإط���ارات   ، غيارها  وقطع  اط���ارات   ، غيارها  وقطع 
االإط���ارات..  تلبي�ش  الع��ادة  ،مدا�شات  امل�شغوطة  ل��الإط��ارات 

وامل�شنفة بالفئه )12(

)عبدالرحمن عبداهلل مقبل االأ�شول(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92679( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/23م(. 
اأجهزة  منتجات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف 
والتهوية وتوريد املياه واالأغرا�ش ال�شحية.. وامل�شنفة بالفئه 

)11(

)�شالح عبداهلل �شالح ن�شوان(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88785( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/2/9م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املالب�ش واالحذية واغطية 

الراأ�ش.. وامل�شنفة بالفئه )25(



)اأحمد حممد علي خليل(. بطلب ت�شجيل الت�شميم ال�شناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 960. وتاريخ : 2019/10/16م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج ال�شناعي: واجهة برميل وعلبة طالء.

و�شف النموذج : الت�شميم يحتوي على دائرة مر�شومة بفر�شاة طالء تتكون من لونني ازرق داكن واأ�شفر داكن ويوجد م�شتطيل يحيط 
بالدائرة وم�شتطيل اعلى الت�شميم وم�شتطيل ا�شفل الت�شميم.

عنا�شر احلماية : 1- �شكل الدائرة املر�شومة باللون االزرق الداكن واال�شفر الداكن. 2- امل�شتطيل االأفقي االأبي�ش اأعلى الر�شمه. 
3- امل�شتطيل العمودي اأ�شفل الر�شم. 4- االإطار الرمادي املتقاطع مع امل�شتطيالت البي�شاء ذو الزوايا املنحنية على اخللفية ال�شفراء.

)اأحمد حممد علي خليل(. بطلب ت�شجيل الت�شميم ال�شناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 959. وتاريخ : 2019/10/16م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج ال�شناعي: واجهة برميل وعلبة طالء.

و�شف النموذج : الت�شميم يحتوي على دائرة مر�شومة بفر�شاة طالء تتكون من لونني اأ�شود وبنف�شجي داكن ويوجد م�شتطيل يحيط 
بالدائرة وم�شتطيل اأعلى الت�شميم وم�شتطيل اأ�شفل الت�شميم وكلمة بنف�شج داخل امل�شتطيل البنف�شجي للجهة الي�شرى.

اأعلى الر�شمه. 3-  عنا�شر احلماية : 1- �شكل الدائرة املر�شومة باللون االأزرق والبنف�شجي الغامق. 2- امل�شتطيل االأفقي االأبي�ش 
امل�شتطيل العمودي اأ�شفل الر�شم. 4- االإطار البنف�شجي الغامق املتقاطع مع امل�شتطيالت البي�شاء ذو الزوايا املنحنية على اخللفية 

البنف�شجية.

)اأحمد حممد علي خليل(. بطلب ت�شجيل الت�شميم ال�شناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 958. وتاريخ : 2019/10/16م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج ال�شناعي: واجهة برميل وعلبة طالء.

و�شف النموذج : الت�شميم يحتوي على جزء من دائرة مر�شومة بفر�شاة طالء تتكون من لونني اأحمر ووردي ولون اأ�شفر ويحيط بها 
م�شاحة من اللون االأبي�ش.

االأ�شفر  باللون  الغامق يتو�شطه ثلثي دائرة  الوردي  باللون  املكتمل بنمط عري�ش  الدائرة غري  ال�شبه  �شكل  عنا�شر احلماية : 1- 
فقط.
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)العتمي �شتار فوود للتجارة واال�شترياد(
 

التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/9/30م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)92234(  الطلب  قبول  مت  وقد 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اللحوم واالأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم 

، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، التونة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�ش ، احلليب واللن 
ومنتجات االألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، االأغذية املحفوظة واملخالالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، ، رقائق فواكه ، 
رقائق بطاطا ، ال�شب�ش ، متور ، زبيب ، معجون بندورة ، زبدة ، ق�شدة خمفوقة ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �شلطات فواكه ، فواكه 
ر ، مهلبية ، �شوربات ، ع�شري بندورة  �شَّ رات حم�شرة ، فول �شوداين حمحُ َك�شَّ ، محُ مطبوخة ، ع�شري خ�شروات للطبخ ، منتجات احلليب 
للطبخ ، جبنه ، زيت جوز الهند ، ق�شطة ، جمربي ، �شمن بناتي ، البقوليات واملعلبات)فول- فا�شوليا- بزاليا( ، خوخ ، انانا�ش ، حم�ش 

، زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، م�شروبات احلليب ، �شمك معلب.. وامل�شنفة بالفئه )29(

)ماجد ح�شني عبداهلل اللوزي(

وقد مت قبول الطلب برقم)92336( وبتاريخ: )2019/10/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
ومعدات  والبطاريات  والذواكر  والتو�شيالت  واخلازنات  وال�شواحن  التلفونات   ، ال�شا�شات   ، ال�شم�شية  الطاقة  الواح  على:  العالمة 
واجهزة احلا�شب االىل ، اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل اوتكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، تلفونات ، 
امل�شجالت   ، الر�شيفرات   ، الكهرباء  لتبدل  ، اجهزة كهربائية  الطاقة  ، م�شتلزمات  ، منظمات حموالت كهربائية  خازنات كهربائية 
، اال�شالك الكهربائية ، املفاتيح الكهربائية ، ملبات ، الكمبيوترات ، مراوح ، اجهزة قيا�ش الطاقة ، طابعات ، اجهزة خزن الطاقة 
الكهربائية ، اجهزة الفيديو وم�شتلزماتها ، قارئات اقرا�ش ، تلفزيونات ، هوائيات ، مكربات ال�شوت ، جميع انواع البطاريات ، اجهزة 

املراقبة ، تو�شيالت �شحنUSB اجهزة اطفاء احلريق.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)�شركة �شاحل ح�شرموت لل�شناعة واال�شتثمار املحدودة(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)92046( وبتاريخ: )2019/9/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
فواكه   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

حمفوظة وجمففة ومطهوه ، تونة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�ش ، احلليب واللن ومنتجات االألبان ، 
الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، االأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتوت ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، ال�شب�ش 
، فواكه مطبوخه ، ع�شري  ، فواكه مثلجة وفواكه جممدة و�شلطات فواكه  ، ق�شدة خمفوقة  ، زبدة  ، معجون بندورة  ، زبيب  ، متور 
خ�شروات للطبخ ، منتجات احلليب ، مك�شرات حم�شره ، فول �شوداين حم�شر ، مهلبية ، �شوربات ، ع�شري بندورة للمطبخ ، جبنة ، زيت 
جوز الهند ، ق�شطة ، جمربي ، �شمن نباتي ، البقوليات واملعلبات) فول فا�شوليا ، بازاليا( خوخ ، انانا�ش ، حم�ش ، زيت الطبخ ، زبادي 

، كرمية الزبده ، زبدة الكاكاو ، م�شروبات احلليب ، �شمك معلب. وامل�شنفة بالفئه )29(
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)بريتانيا اندا�شرتيز ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)91988( وبتاريخ: )2019/9/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
وخبز  امللح  قليل  وخبز  البني  اخلبز  وطحني  الفاكهة  وخبز  الكامل  الدقيق  وخبز  القمح  من  امل�شنوع  واخلبز  اخلبز  على:  العالمة 
خايل من اجللوتني وخبز بنكهة التوابل وح�شو ممزوج اأ�شا�شه اخلبز؛ ب�شكويت ومعجنات الكعك واحللويات؛ القهوة وال�شاي الكاكاو؛ 
عد من لب نخل ال�شاجو( وبدائل القهوة والدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛  ال�شكر واالأرز وتابيوكا و�شاجو )دقيق ن�شوي يحُ
مثلجات �شاحلة لالأكل والع�شل والع�شل االأ�شود واخلمرية وم�شحوق خبيز؛ امللح واخلردل والفلفل واخلل؛ ال�شل�شات والتوابل؛ الثلج؛ 

لى وحلوى لفائف الكعك وكروا�شون؛ وجبات خفيفة. وامل�شنفة بالفئه )30( املواد الغذائية امل�شنوعة من ال�شوفان وكعك حمحُ

)ليان اليمن لالإ�شترياد(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)92535( وبتاريخ: )2019/10/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  اال�شطناعي،  الن   ، االأرز    ، ،ال�شكر  والكاكاو   ، وال�شاي  الن  منتجات  على:  العالمة 
املكرونة ، ال�شعريية ، ال�شل�شة ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ، احللويات ، اخلمرية ، رقائق احلبوب ،رقائق الذرة ، الف�شار ، رقائق 
ال�شوفان ، البفك امل�شنع من احلبوب ، الب�شكويت ، الفطائر والكعك، الكيك ، ال�شوكالته ، م�شتح�شرات احللويات ، احللويات الطحينية 
وحلوى الكراميل وحلوى الق�شطة ، كرمي كراميل ، حلوى البودجن ، املهلبية والكا�شرتد ، الفانيليا ، منكهات لالأطعمة ، العلك ، ال�شكاكر 
، االإي�شكرمي  ، الثلج واملثلجات  ، ال�شطة  ، الن�شاء  ، ال�شميد  ، التوابل  ، البهارات  ، الفلفل ، اخلردل ، اخلل  ، امللح  ، احللويات املثلجة 

واحللويات املثلجة ، املك�شرات املعاجلة �شناعيًا واملك�شرات اململحة ، الكات�شاب ، املايونيز. . وامل�شنفة بالفئه )30(  

)ليان اليمن لال�شترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)92531( وبتاريخ: )2019/10/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
الفواكة   ، واملعلبة واملحفوظة واملطبوخة  اململحة  اللحوم  ، م�شتخرجات  ال�شيد  اللحوم واال�شماك والدواجن وحلم  العالمة على: 
واخل�شروات والبقوليات املحفوظة واملجمدة واملطهية كالفول والفا�شوليا والبزاليا والزيتون ولب الفواكة والفول ال�شوداين املعد 
، فواكة االنانا�ش واخلوخ وم�شكل الفواكة والعمربود والفراولة والعنب املحفوظة واملعلبة ولبها واجليلي واملربى امل�شتخرج منها ، 
البي�ش ، زيت الزيتون ، زيت النخيل ، زيت الذرة ، زيت ال�شم�شم املخ�ش�شة لالكل ، املخلالت ، مك�شرات حم�شرة ، زبدة الفول ال�شوداين 

، املرقة ، رقائق البطاطا املقلية واملحم�شة واملحفوظة . وامل�شنفة بالفئه )29(
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)حممد حميد علي عبده احلبي�شي ) احلبي�شي ال�شترياد وت�شويق االأغذية(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)91857( وبتاريخ: )2019/8/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الن ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�شكر ،االأرز ،الن اال�شطناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، املكرونة ،ال�شعريية 
، ال�شل�شة ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ، احللويات، اخلمرية، رقائق احلبوب، رقائق الذرة، الف�شار، رقائق ال�شوفان، البفك امل�شنع من 
احلبوب، املقرم�شات، اخلبز، الب�شكويت، الفطائر والكعك، الكيك ، ال�شوكوالته، م�شتح�شرات احللويات، احللويات الطحينية وحلوى 
الكراميل وحلوى الق�شطة، كرمي كراميل، حلوى البودجن، املهلبية والكا�شرتد، الفانيليا، منكهات لالأطعمة ، العلك، ال�شكاكر، احللويات 
املثلجة ، امللح ، الفلفل ، اخلردل، اخلل ، البهارات ، التوابل، ال�شميد، الن�شا، ال�شطة، الثلج واملثلجات ، االأي�شكرمي واحللويات املثلجة، 

املك�شرات املعاجلة �شناعيا واملك�شرات اململحة وغري اململحة، الكات�شاب ، املايونيز.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)ايه جي �شي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)91755( وبتاريخ: )2019/8/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الزجاج غري امل�شغول اأو امل�شغول جزئيا لغري البناء؛ معدات الطهي لال�شتخدام يف افران امليكروويف؛ حم�شرات القهوة 
الطعام؛  حلفظ  زجاجية  جرار  املائدة؛  اأدوات  الكهربائية؛  غري  ال�شاي  اأباريق  الكهربائية؛  غري  القهوة  اأباريق  الكهربائية؛  غري 
حافظات الفلفل وعبوات ال�شكر واملمالح؛ اأوعية زجاجية حلفظ �شل�شة ال�شويا؛ اأوعية زجاجية حلفظ الزيت القابل لالأكل؛ مطاحن 
الكهربائية؛  غري  الطهي  وقدور  مقايل  اخلزف؛  اأو  الزجاج  من  ال�شناعية  التغليف  حاويات  باليد؛  العاملة  الفلفل  ومطاحن  القهوة 
االأباريق غري الكهربائية؛ القوارير الفراغية )اأواين معزولة(؛ ثالجات احلفاظ على برودة الثلج لالأغرا�ش املنزلية؛ دالء ثلج؛ 
خفاقات البي�ش غري الكهربائية؛ م�شفيات الطهي؛ ع�شارات الليمون )معا�شر حم�شيات(؛ مالقط ال�شكر؛ وك�شارات اجلوز ؛ والقفازات 
لالأغرا�ش املنزلية؛ �شناديق التربيد، غري الكهربائية؛ اأوعية املطبخ املخ�ش�شة لالأرز؛ قوارير ال�شرب؛ �شناديق التربيد لالأغرا�ش 
املنزلية؛ اأكواب للبي�ش؛ حامالت املناديل وحلقات املناديل؛ امل�شايف؛ اخلالطات؛ مغارف االأرز املطهو اليابانية )�شاموجي(؛ وفتاحات 
القناين؛ مبار�ش الطهي؛ مغارف قطع احللوى؛ اأجهزة اإعداد كعكة الوفل غري الكهربائية؛ عبوات الت�شخني اأو التربيد اململوءة باملواد 
والزينة..  التجميل  اأدوات  ال�شرياميك؛  اأو  الزجاج  من  امل�شنوعة  العمودية  الالفتات  احلاجة؛  عند  للتفاعل  اجلاهزة  الكيميائية 

وامل�شنفة بالفئه )21(
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)ليان اليمن لال�شترياد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)92528( وبتاريخ: )2019/10/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: ال�شابون، �شابون اجل�شم، �شابون لليدين ال�شامبو، غ�شول لل�شعر، ملطفات ال�شعر، غ�شول)لو�شن(لل�شعر، مقويات ال�شعر، 
م�شتح�شرات العناية بال�شعر، م�شتح�شرات التجميل لنمو ال�شعر، كرميات للب�شرة، لو�شنات ترطيب وجتميل اجل�شم)غ�شول( الب�شرة، 
م�شادات للعرق،)مواد تواليت( غ�شول الوجة)جتميلية(م�شتح�شرات جتميل، العطور، الزيوت العطرية، منظفات ومعجون اال�شنان، 
ال�شطح  املطبخ  ال�شتخدام  ومنظفات  املنزيل،  لال�شتخدام  واالقم�شة  املالب�ش  منظفات  ال�شحون،  لغ�شيل  منظفات  الغ�شيل،  منظفات 
م�شتح�شرات  االر�شية،  منظفات  اال�شتحمام،  احوا�ش  منظفات  احلمام،  منظفات  النوافذ،  منظفات  املروحة،  منظفات  واال�شقف، 
�شائل،  منظف  اقم�شة،  منعم  العفن،  الزالة  منظفات  املنزيل،  لال�شتخدام  االقم�شة  تبيي�ش  م�شتح�شرات   ، ال�شرف  انابيب  لتنظيف 

ن�شاء الغرا�ش الغ�شيل ، الزيوت العطرية املعطرة، طالء االظافر، احمر ال�شفاة، ا�شباغ ال�شعر. . وامل�شنفة بالفئه )3(

)ايه جي �شي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)91752( وبتاريخ: )2019/8/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
البناء  م��واد  العازل؛  احل��راري  الطوب  للحرارة؛  املقاوم  اال�شمنت  حرارية؛  نَتجات  ومحُ وط��وب  خزفية  بناء  م��واد  على:  العالمة 
نَتجاته؛ الركام اخل�شن؛ زجاج املباين؛ مواد بناء �شناعية؛ االأ�شفلت ومواد البناء اأو االإن�شاء االإ�شفلتية؛  البال�شتيكية؛ االإ�شمنت ومحُ
مواد البناء اأو االإن�شاء املطاطية؛ نوافذ احلماية البال�شتيكية التي ت�شمح بالتوا�شل؛ مواد البناء امل�شنوعة من اللينوليوم لتثبيت 
اجلدران اأو االأر�شيات؛ ج�ش الأغرا�ش البناء؛ مواد البناء واالإن�شاء اجلريية؛ مواد البناء اأو االإن�شاء امل�شنوعة من اجل�ش؛ عالمات 
واأ�شرطة لتعليم الطرق؛ خ�شب للبناء؛ حجر للبناء؛ حجرات ر�ش الدهان غري معدنية؛ قوالب لت�شكيل منتجات اال�شمنت غري معدنية؛ 
�شمامات اأنابيب املياه لي�شت من املعدن اأو البال�شتيك؛ الفتات طرق غري معدنية وغري م�شيئة وغري ميكانيكية؛ املنارات غري املعدنية 
اأو البال�شتيك؛ لوازم النجارة غري املعدنية؛ بيوت زجاجية متنقلة غري معدنية؛  وغري امل�شيئة؛ خزانات التخزين لي�شت من املعدن 

املواد املعدنية الالفلزية اخلام اأو امل�شنعة جزئيًا؛ الزفت والقار؛ املباين غري املعدنية.. وامل�شنفة بالفئه )19(
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)عبداهلل عو�ش عبدربه النقيب(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)88021( وبتاريخ: )2018/12/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  اال�شطناعي،  الن   ، ال�شاجو   ، التابيوكا  ،االأرز-  ،ال�شكر  الكاكاو   ، ال�شاي   ، الن  على:  العالمة 
احلبوب ، اخلبز ، الب�شكويت ، الفطائر، ال�شكوالته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود 
، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل - البهارات ، التوابل ، ال�شل�شة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�شعريية ، كراميل)حلوى( ، علكة لي�شت 
لغاية طبية ، رقائق ذرة ، ف�شار )حب الذرة( ، رقائق �شوفان ، كات�شب ، مايونيز، دب�ش للطعام- معجنات ، مهلبية، زعفران)توابل(، 
كاري   ، احلبوب(  )منتجات  رقائق   ، احلبوب  اأ�شا�شها  خفيفة  وجبات   ، حلوى،   ، ال�شعري  دقيق  نحل،  �شمع   ، منكهات  طماطم،  �شل�شة 
)بهار(، كا�شرتد ، دب�ش ال�شكر ، ذرة مطحونة ، ن�شا، كيك ، ويفر ، االأي�شكرمي، �شوكوالته خام ، �شطة، خليط كيك ، مرق دجاج، حلوى ، 
البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �شكاكر، الويفر، م�شروبات اأ�شا�شها ال�شكوالته، ب�شكويت رقيق ه�ش، منتجات مغطى بال�شكوالته ، نعنع 

�شكوالته �شائل، مليم، فواكه. . وامل�شنفة بالفئه )30(  

)ايه جي �شي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)91751( وبتاريخ: )2019/8/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: منتجات ح�شوات منع الت�شرب؛ حلقات الربط العازلة؛ اأكيا�ش بال�شتيكية للغايات الزراعية؛ منتجات من البال�شتيك 
من  ولوحات  ال��واح  منتهية(؛  �شبه  )منتجات  الت�شنيع  يف  لال�شتخدام  �شفائح  �شكل  على  اال�شطناعية  الراتنجات  امل�شنع؛  �شبه 
اأو االألياف  اأو �شبه امل�شنع(؛ مطاط الفلورو؛ عزقات من املطاط  األواح من البال�شتيك املقوى باالألياف؛ املطاط )اخلام  البال�شتيك؛ 
املفلكنة؛ اال�شفنجات البال�شتيكية؛ ال�شمامات املطاطية اأو من االألياف املق�شاة بالفلكنة بخالف مواد االآالت؛ مواد عازلة حرارية؛ 
مواد العزل احلراري؛ االألياف الكيماوية غري املعدة لال�شتخدامات الن�شيجية؛ الورق املكثف؛ و�شالت االأنابيب غري املعدنية؛ مواد 
عازلة للكهرباء؛ ال�شوف ال�شخري؛ ال�شوف اخلبث؛ اخليوط املطاطية املغطاة غري املعدة لال�شتخدامات الن�شيجية؛ حبال وخيوط 
من االألياف الكيماوية غري املعدة لال�شتخدامات الن�شيجية؛ قفازات عازلة؛ االأربطة واالأ�شرطة املطاطية؛ حاويات التعبئة والتغليف 
املطاطي امل�شنوعة من املطاط؛ �شدادات مطاطية الأوعية التغليف ال�شناعية؛ اأغطية مطاطية الأوعية التغليف ال�شناعية؛ االألياف 

املفلكنة؛ مواد عازلة لل�شوت م�شنوعة من ال�شوف ال�شخري لي�شت الأغرا�ش البناء. . وامل�شنفة بالفئه )17(
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)العتمي �شتار فوود للتجارة واال�شترياد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92235( وبتاريخ: )2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الن ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�شكر ،االأرز ،التابيوكا ،ال�شاجو ،الن اال�شطناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�شكويت ،الفطائر ،ال�شوكوالته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية، 
�شار )حب  امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�شل�شة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�شعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، فحُ
الذرة(، رقائق �شوفان، ، كت�شاب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �شل�شة طماطم، منكهات، �شمع نحل، 
دقيق ال�شعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�شا�شها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�شرتد، دب�ش ال�شكر، ذرة مطحونة، 
ن�شا ، ال�شكرمي، �شوكالته خام، �شطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �شكاكر، الويفر، م�شروبات ا�شا�شها 
للطعام،  فانيال )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �شائل،  �شوكالتة  نعنع،  بال�شوكالتة،  ب�شكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �شوكالتة، 

يان�شون جنمي، مهلبية، �شمع نحل، طعام اأ�شا�شه ال�شوفان، دقيق �شوفان، �شوفان مق�شر.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)موؤ�ش�شة حممد القا�شي لال�شترياد-حممد ح�شني حممد القا�شي(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)90789( وبتاريخ: )2019/5/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من معادن نفي�شة اأو مطلية بها( ، اأدوات تنظيف، �شلك جلي، 
اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى ، علب �شابون ، �شحون للزبدة ، علب لالم�شاط ، اأغطية 
�شحون اجلبنة ، اأطقم قهوه لي�شت من معادن نفي�شة ، اأغطية لل�شحون ، اأكواب للبي�ش ، اأكواب للفواكه ، اأكواب لي�شت من معادن نفي�شة 
، كوؤو�ش من الورق او البال�شتيك ، �شحون لي�شت من معادن نفي�شه ، �شحون �شفري ، اأوعية لل�شرب ، علب طعام ، �شحون من الورق او 
البال�شتيك ، اأنابيب م�ش)ادوات تذوق( ، علب ، �شحون فناجني لي�شت من معادن نفي�شة ، علب �شاي لي�شت من معادن نفي�شة ، علب 
جتميل جمهزة ، �شحون للخ�شروات ، كوؤو�ش �شرب ، كوؤو�ش �شفاف ، علب بال�شتيكية ، اغطية علب بال�شتيكية ، اأدوات واأواين واأوعية 

لال�شتعمال املنزيل لال�شتعمال ال�شفري .. وامل�شنفة بالفئه )21(   
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)�شركة اأروى ل�شناعة املياه املعدنية )�شمالن((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92652( وبتاريخ: )2019/10/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: امل�شروبات غري الكحولية ، املياه املعدنية والغازية ، م�شروبات الفواكه ، ع�شائر الفواكه ، مركزات م�شروبات الفواكه 
، م�شروب الطاقة ، اأ�شربة وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري امل�شروبات ) �شراب ال�شعري ( م�شتح�شرات لتح�شري حليب اللوز )م�شروب( 
م�شروبات فاحتة لل�شهية ، ماء ال�شعري ، م�شروبات م�شل اللن ، ع�شري تفاح )غري كحويل ( ، كوكتيالت غري كحولية ، اأقرا�ش حمالة 
، �شراب  ، زجنبيل  ، م�شاحيق للم�شروبات الفوارة ، خال�شات لتح�شري امل�شروبات ، خال�شة فواكه غري كحولية  للم�شروبات الفوارة 
 ، ، ع�شري عنب  ال�شوداين )م�شروب خفيف(  الفول  ، حليب  ليمونا�شة  (، م�شروبات تواترية  ، ع�شري عنب ) غري خممر  الزجنبيل 
رحائق فواكه ) غري كحويل (، خال�شات فواكه غري كحولية ، �شراب اللوز ، �شراب الليمون ، ع�شري الربتقال ، ع�شري املاجنو ، ع�شري 
اجلوافة ، �شراب العناب ، �شراب الكركديه ، لب املاجنو ، ع�شري االفاكادو ، ع�شري املوز باحلليب ، ع�شري القرع ، ع�شري اجلزر ، �شراب 
الف�شاغ ) م�شروب خفيف( ، م�شروبات ) ماء ال�شودا ، ع�شري البندورة ، ع�شائر خ�شروات )م�شروبات( ، ع�شائر وم�شروبات خالية من 

ال�شكر وال�شعرات احلرارية ، م�شتح�شرات لتح�شري املياه الغازية .. وامل�شنفة بالفئه )32(

)ليان اليمن لال�شترياد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)92529( وبتاريخ: )2019/10/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: ال�شابون، �شابون اجل�شم، �شابون لليدين ال�شامبو، غ�شول لل�شعر، ملطفات ال�شعر، غ�شول)لو�شن(لل�شعر، مقويات ال�شعر، 
م�شتح�شرات العناية بال�شعر، م�شتح�شرات التجميل لنمو ال�شعر، كرميات للب�شرة، لو�شنات ترطيب وجتميل اجل�شم)غ�شول( الب�شرة، 
م�شادات للعرق،)مواد تواليت( غ�شول الوجة)جتميلية(م�شتح�شرات جتميل، العطور، الزيوت العطرية، منظفات ومعجون اال�شنان، 
ال�شطح  املطبخ  ال�شتخدام  ومنظفات  املنزيل،  لال�شتخدام  واالقم�شة  املالب�ش  منظفات  ال�شحون،  لغ�شيل  منظفات  الغ�شيل،  منظفات 
م�شتح�شرات  االر�شية،  منظفات  اال�شتحمام،  احوا�ش  منظفات  احلمام،  منظفات  النوافذ،  منظفات  املروحة،  منظفات  واال�شقف، 
�شائل،  منظف  اقم�شة،  منعم  العفن،  الزالة  منظفات  املنزيل،  لال�شتخدام  االقم�شة  تبيي�ش  م�شتح�شرات   ، ال�شرف  انابيب  لتنظيف 

ن�شاء الغرا�ش الغ�شيل ، الزيوت العطرية املعطرة، طالء االظافر، احمر ال�شفاة، ا�شباغ ال�شعر. . وامل�شنفة بالفئه )3(
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)ت�شهيل مين لال�شترياد(  

وقد مت قبول الطلب برقم)92608( وبتاريخ: )2019/10/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الن ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�شكر ،االأرز ، التابيكو، ال�شاجو، الن اال�شطناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
، اخلبز، الب�شكويت ، الفطائر ، ال�شكوالتة، احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية اجلافة وال�شائلة، ع�شل النحل والع�شل 
االأ�شود، اخلمرية، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، وال�شل�شة،املكرونة، الثلج، ال�شعريية ، بفك، كراميل ،علكة)لبان(بالفواكة 
،رقائق الذرة،ف�شار )حب الذرة(، رقائق �شوفان،كات�شب،مايونيز ،دب�ش للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل(، �شل�شة طماطم 
، منكهات ، �شمع نحل ، دقيق ال�شعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�شا�شها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب(، كاري)بهارات(، كا�شرتد، 
دب�ش ال�شكر ، ذرة مطحونة ، ن�شا ، ويفر ، االي�شكرمي ، ال�شوكوالته اخلام، �شطة ، خليط كيك ، حلوى ، بوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك 
فواكه.  مليم   ، �شائل  �شوكوالته   ، بال�شوكوالته  ،نعنع، منتجات مغطى  رقيق ه�ش  ب�شكويت   ، �شوكوالته  ا�شا�شها  ،م�شروبات  �شكاكر   ،

وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة النعمان اخوان العاملية للتجارة والتوكيالت واملقاوالت املعمارية املحدودة( 

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/3/2م(.  وبتاريخ:  برقم)89411(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: الن، ال�شاي، ال�شكر،االرز،الدقيق ورقائق احلبوب والذرة وال�شوفان، املكرونة وال�شعريية، الكعك والكيك،الطحينية، 
كرمي كراميل والكراميل ال�شائلة، باكينج بودر، املحلبية،ال�شوكوالتة،الكرمية بانواعها، الكريز، حم�شنات وح�شوات الكيك، خلطات 
الكيك، فانيال، فرم�شيل، جيالتني، مثبتات، اخلمرية، ال�شطة، اللبان والعلكة، امللح، الفلفل، اخلردل، اخلل، البهارات، التوابل ،اخلبز، 
الب�شكويت، الفطائر، احللويات وم�شتح�شرات احللويات بخا�شة منتجات احللويات امل�شتملة على الب�شكويت والويفر وكعك الوافل 
وال�شيوكالتة، ال�شكاكر، احللويات اخلطمى واملثلجة، الع�شل ، توابل البهارات، الثلج واملثلجات، املك�شرات، ال�شل�شات بانواعها، مواد 
حمية غذائية، الكات�شب وكات�شب املايونيز، التابيوكا، ال�شاجو، ن�شا الطعام، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب، ك�شرتد، 

املعجنات، البهارات، الفطائر، عجائن الكيك والكعك.. وامل�شنفة بالفئه )30(  
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)ايه جي �شي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)91754( وبتاريخ: )2019/8/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: املرايا بكونها قطع من اأثاث؛ �شمامات بال�شتيكية ال تت�شمن عنا�شر االآالت؛ االأثاث؛ خزانات التخزين غري امل�شنوعة 
من املعدن اأو احلجر؛ املرابط البال�شتكية البديلة للمرابط املعدنية؛ امل�شامري واالأ�شافني والعزقات والرباغي ودبابي�ش تثبيت الورق 
والرباغي امللولبة وم�شامري الرب�شام والعجالت ذات الرباغي غري املعدنية؛ �شموالت الربط وال�شد غري املعدنية لي�شت من املطاط اأو 
االألياف املفلكنة؛ الو�شائد )اأثاث(؛ و�شائد اأر�شية طراز ياباين )زابوتون(؛ الو�شائد؛ الفر�شات؛ �شتائر النوافذ الداخلية )�شتائر( 
)اأثاث(؛ من�شات التحميل غري املعدنية؛ حاويات النقل غري املعدنية؛ �شتائر من ق�شب اأو من ق�ش اأو خيزران (�شودير)؛ �شتائر اخلرز 
للديكور؛ احلواجز العمودية ال�شرقية املكونة من لوح واحد )ت�شويتيت(؛ األواح احلواجز ال�شرقية القابلة للطي )بيوبو(؛ املقاعد 

الطويلة؛ الفتات عمودية من خ�شب اأو بال�شتيك.. وامل�شنفة بالفئه )20(

)اأنطاكيا لالإ�شترياد / مازن �شاهر عبده حممد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)90141( وبتاريخ: )2019/4/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
البارده  وامل�شروبات  للفواكه  زجاجية  اأك��واب   ، زجاجية  اأواين   ، زجاجية  اأطباق  تربيد  قوارير   ، قوارير  فتاحات  على:  العالمة 
وال�شاخنة ، �شناديق زجاجية ، هياكل من الوجاج ، �شواين زجاجية ، قوالب كيك ، اأطقم قهوه لي�شت من معادن نفي�شة ، اأطقم اأوعية 
 ، ، قواعد للقوارير اخلل والزيت لي�شت من معادن نفي�شة  اأدوات التجميل  اأوعية حفظ وحمل   ، ، مربدات حممولة  طهي زجاجية 
األواح تقطيع للمطبخ ، انية لل�شرب ، اأجهزة ازالة الروائح الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي ، كوؤو�ش   ، كوؤو�ش من الورق اأوالبال�شتيك 
�شرب ، اأحوا�ش �شرب ، اأوعيةزهور ، �شيليكا زجاجية ، زبديات زجاجية ، اأوعية زجاجية مكورة )اأواين( ، اأغطية زجاجية ، �شدادات 
زجاجية ، اأباريق ، قوالب مكعبات الثلج ، اأوعيةزجاجية ، فرا�شي زجاج امل�شابيح ، �شواين دوارة ، اأطقم م�شروبات زجاجية ، بخاخات 

عطور ، قوارير تربيد زجاجية ، �شحون فناجني لي�شت من معادن نفي�شة ، اأطقم بهارات.. وامل�شنفة بالفئه )21(
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)عمار علي �شالح االقرعي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92602( وبتاريخ: )2019/10/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  الن ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، االأرز ، املكرونة ، ال�شعريية ، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق ، القمح ، 
احلبوب وامل�شتح�شرات امل�شنوعة منها ، اخلبز ، الب�شكويت ، الفطائر ، الكعك ، ال�شوكوالته ، احللويات واحللويات املثلجة ، م�شتح�شرات 
احللويات بخا�شة منتجات امل�شتمله على الب�شكويت والويفر وكعك الوافل وال�شوكالته ، الويفرات ، العلك بانواعها ، ال�شكاكر املثلجة 
، �شكاكر لالأكل ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ، اخلمرية ، م�شحوق اخلبيز )بايكن بودر( ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل 
، ال�شل�شة ، الثلج ، حالوة طرية ، بفك ، حالوة الطحينية ، مترية ، �شطة ، معمول ، حملبية ، كرميال ، �شعري مق�شر ، دقيق ال�شعري ، 
خبز زجنبيل ، قرفة اخليل ، القرنفل ، كعك حملى ، دقيق ذرة ، ف�شار ، �شميد ، ب�شكويت رقيق ه�ش ، كاري ، ك�شرتد ، حلويات �شكرية 
، تورتات )كيك بالفواكة( ، خبز بدون خمري ، فانيال)منكهة( ، طحني قمح ؛حلويات )مليم عود( ، حلويات )�شوكالتة( . وامل�شنفة 

بالفئه )30( 

)عبدالعزيز ابراهيم عبده غالب(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)92280( وبتاريخ: )2019/10/1م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  اأجهزة لالإنارة والتدفاأه وتوليد البخار والطهي والتربيد واجلفيف والتهوية ، مكيفات الهواء ، املبخرات االلكرتونية 
، الثالجات واملجمدات واملربدات ، املاء واأجهزة تكييف الهواء ، املف�شلة واجهزتها ، جتهيزات �شحيه ، معدات لل�شرف ال�شحي ، توفري 
املياة ، انابيب مياة للتجهيزات ال�شحية ، افران طباخات ، �شخانات ، اجهزة معدات طهي ، قدور طهي كهربائية بال�شبط املواقد ، 
الغالية الكهربائية ، افران امليكروف مواقد تعمل بالغاز ، جمفف ال�شعر الكهربائي ، ملبات كهربائية وم�شابيح كهربائية ، منظم غاز 
لوازم تنظيم و�شالمة . املراوح ، �شوايات ، فواني�ش لال�شائة ، البوجتاز ،  ا�شت�شوارات كهربائية مكائن نزع ال�شعر ، ممل�شات �شعر مكائن 
تق�شري ، ا�شافر كهربائية قداحات ، اجهزة حتمي�ش ، اباريق كهربائية للقهوة ، دفايات ، فلرتات مياة ، اأجهزة وتركيبات �شحية. 

وامل�شنفة بالفئه )11(
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)وكالة اجلزيرة للتجارة .(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90917( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مولدات كهربائية . وامل�شنفة بالفئة )7(

)�شادق حممد م�شفر �شيهب( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85180( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على ري�ش املا�ش. وامل�شنفة بالفئة )7(

)جرنال فود كون�شيومر غودز GFC - هولدينغ - �ش.م.ل( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )87643( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
وال�شيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم  على  العالمة 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�شات   ،
ومربيات  )جيلي(  هالم   ، البقوليات  مبافيها  ومعلبة  ومطهوة 
وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�ش ، احلليب ، ومنتجات احلليب 
مبا فيها ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(

)�شركة حنظل اخوان- حمادي حنظل واخوانة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88438( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، ال�شامبو   ، للج�شم  �شابون   ، ال�شابون  على  العالمة  وتو�شع 
غ�شول ال�شعر ، ملطفات ال�شعر ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، مقويات 
التجميل  م�شتح�شرات   ، العنايةبال�شعر  م�شتح�شرات   ، ال�شعر 
وجتميل  ترطيب  لو�شنات   ، للب�شرة  كرميات   ، ال�شعر  لنمو 
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  اجل�شم)غ�شول( 

بالفئة )3(
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)ال�شركة العربية ملنتجات االألبان )اأراب ديري- باندا(( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88837( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات ا�شترياد وت�شدير منتجات االألبان 
خ�شروات  ع�شائر   ، للطهي  اخل�شراوات(  )ع�شائر  ع�شائر   ،

للطبخ. وامل�شنفة بالفئة )35(

)ال�شركة العربية ملنتجات االألبان )اأراب ديري- باندا(( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88838( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات ا�شترياد وت�شدير منتجات االألبان 
خ�شروات  ع�شائر   ، للطهي  اخل�شراوات(  )ع�شائر  ع�شائر   ،

للطبخ. وامل�شنفة بالفئة )35(

)امني حممد ح�شن الكبو�ش( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )88970( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، موادبناء)غريمعدنية(   ، غريمعدنية  خزانات  على  العالمة 
انابيب قا�شية غريمعدنية للمباين ، ا�شفلت وزفت وقار ، مباين 
اال�شمنت   ، )جم�شمات(غريمعدنية   ، للنقل  قابله  غريمعدنية 
ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، الطوب   ، البلك   ، البالط   ، اجلب�ش   ،

االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )19(

لتجارة  الدولية  ف��ود  قرين   - االأ���ش��ول  �شالح  علي  )حممد 
االأغذية( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89046( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة 
مواد   ، املطبوعات   ، اأخرى  فئات  يف  واردة  وغري  املواد  هذه  من 
جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق 
امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، ومواد ...البقيه 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )16(
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)ماجد ح�شني عبداهلل اللوزي( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )89303( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
احلا�شب  واأجهزة  ومعدات  والتلفونات  ال�شا�شات  على  العالمة 
اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�شل  وادوات  اأجهزة   ، االآيل 
الواح   ، ، تلفزيونات  الكهربائية  الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم 
حموالت  منظمات   ، كهربائية  خازنات   ، ال�شم�شية  الطاقة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(

)�شركة �شياء الدروب لل�شناعة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89355( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على �شراويل �شحية ؛ فوط �شحية .  وامل�شنفة 

بالفئة )5(

)�شركة �شماخ للتجارة العامة ) اأبوبكر�شامل �شماخ واخوانه ( 
الت�شامنية( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89368( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على  العالمة  وتو�شع 
وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي 
واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�ش واالإ�شار 
وادوات  اأجهزة   ،  ، والتعليم  )االإ���ش��راف(واالإن��ق��اذ  واملراقبة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(

)�شركة �شياء الدروب لل�شناعة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89377( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على �شراويل �شحية ؛ فوط �شحية .  وامل�شنفة 

بالفئة )5(
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)�شركة �شياء الدروب لل�شناعة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89378( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
�شراويل  بطانات  ؛  �شحية  �شراويل  على  العالمة  وتو�شع 

)�شحية( ؛ فوط �شحية .  وامل�شنفة بالفئة )5(

)يحي عبداهلل اأحمد ال�شهويل( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89412( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة  والعد�شات.   النظارات  على  العالمة  وتو�شع 

)9(

)مروان قا�شم �شالح االن�شاري.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89432( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ومواد  االقم�شة  تبيي�ش  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�ش  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اخرى 
 ، عطرية  وزي���وت  ع��ط��ور   ، ���ش��اب��ون   ، وك�شط  وج��ل��ي  و�شقل 
م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول)لو�شن( لل�شعر ، منظفات ا�شنان.  

وامل�شنفة بالفئة )3(

)�شركة دواجن الوطنية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89497( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة  والبي�ش.   الدواجن  على  العالمة  وتو�شع 

)29(
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والهدايا  التحف  ق�شر   - احل��اج  حممد  �شرف  )عبدال�شمد 
للتجارة والتوكيالت( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89628( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل 
او  التلوين  فرا�شي  فرا�شي)عدا   ، وا�شفنج  ام�شاط   ، وللمطبخ 
 ، جلي  �شلك   ، تنظيف  ادوات   ، الفرا�شي  �شنع  م��واد  الدهان( 
زجاج غري م�شغول وزجاج �شبة م�شغول)عدا الزجاج امل�شتعمل 

يف ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )21(

والهدايا  التحف  ق�شر   - احل��اج  حممد  �شرف  )عبدال�شمد 
للتجارة والتوكيالت( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89629( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل 
اأو  التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، واإ�شفنج  اأم�شاط   ، وللمطبخ 
 ، جلي  �شلك   ، تنظيف  اأدوات   ، الفرا�شي  �شنع  مواد   ، الدهان( 
زجاج غري م�شغول اأوزجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 

يف ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )21(

والهدايا  التحف  ق�شر   - احل��اج  حممد  �شرف  )عبدال�شمد 
للتجارة والتوكيالت( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89630( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل 
اأو  التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، واإ�شفنج  اأم�شاط   ، وللمطبخ 
 ، جلي  �شلك   ، تنظيف  اأدوات   ، الفرا�شي  �شنع  مواد   ، الدهان( 
زجاج غري م�شغول اأوزجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 

يف ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )21(

)اياد علي اأحمد مقبل قا�شم بن مقيبيل.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89779( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن  على  العالمة  وتو�شع 
والتابيوكا وال�شاغو والن االإ�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
وم�شحوق  اخلمرية   ، االأ�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(
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)اياد علي اأحمد مقبل قا�شم بن مقيبيل.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89781( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن  على  العالمة  وتو�شع 
والتابيوكا وال�شاغو والن االإ�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
وم�شحوق  اخلمرية   ، االأ�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)اياد علي اأحمد مقبل قا�شم بن مقيبيل.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89783( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن  على  العالمة  وتو�شع 
والتابيوكا وال�شاغو والن االإ�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
وم�شحوق  اخلمرية   ، االأ�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)في�شل �شيف حممد حممد ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89831( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، احللفاء  ن�شيج  من  �شنادل   ، احذية  على  العالمة  وتو�شع 
احذية لكرة القدم ، لبا�ش القدم ، اطراف لبا�ش القدم ، لوازم 

معدنية لالحذية. وامل�شنفة بالفئة )25(

والهدايا  التحف  ق�شر   - احل��اج  حممد  �شرف  )عبدال�شمد 
للتجارة والتوكيالت( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89863( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
املدخنيني  وادوات  وامل�شنع  اخلام  التبغ  على  العالمة  وتو�شع 

والكربيت ... وامل�شنفة بالفئة )34(
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والهدايا  التحف  ق�شر   - احل��اج  حممد  �شرف  )عبدال�شمد 
للتجارة والتوكيالت( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89868( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
باحليوانات.   اخلا�شة  الغذائية  امل��واد  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )31(

)عمار عبد امللك �شعيد ال�شيباين . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89922( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، ال��ذرة  ورقائق   ) ال��ذرة  حب   ( ف�شار  على  العالمة  وتو�شع 
رقائق   ، احلبوب  اأ�شا�شها   ، خفيفة  وجبات  �شوفان(  )رقائق 
 ، ب�شكويت   - اأرز   - �شاهي   - �شكر   ،  ) بفك   ( احلبوب  منتجات 

�شكالتة - حلويات .  وامل�شنفة بالفئة )30(

)وليد يحيى حم�شن ال�شربي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89973( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وامل�شخات  وال�شوئية  ال�شم�شية  االلواح  على  العالمة  وتو�شع 
ال�شم�شية والبطاريات اجلافة وال�شائلة واملحوالت الكهربائية 
واخلوازن  واالإلكرتونيات  والتلفزيونات  واجلواالت  واملنظمات 
واال�شالك والكابالت واجهزة احلا�شب االيل ...البقيه ح�شب 

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(

)من�شور حممد �شالح جميل( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89976( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ومواد  االأقم�شة  تبيي�ش  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�ش  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخرى 
قطع   ، للعرق  م�شاد  �شابون   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل 
، زيوت  ، �شابون الإزالة الروائح الكريهة ، عطور  من ال�شابون 
عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . 

وامل�شنفة بالفئة )3(
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)موؤ�ش�شة الروان للتجارة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89995( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على الفحم.  وامل�شنفة بالفئة )4(

)ف�شل حممد احمد علي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90026( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
�شابون   ، للج�شم  �شابون   ، ال�شابون  على  العالمة  وتو�شع 
 ، غ�شول   ، ال�شعر  مل�شقات   ، ال�شعر  غ�شول   ، ال�شامبو   ، لليدين 
)لو�شن( لل�شعر ، مقويات ال�شعر ، م�شتح�شرات العناية بال�شعر 
، م�شتح�شرات التجميل العناية بال�شعر ، م�شتح�شرات التجميل 
لنمو ال�شعر ، كرميات ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )3(

)حممد علي حيدر حممد ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90034( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وامل�شنفة   ... ال�شم�شية.  الطاقة  الواح  على  العالمة  وتو�شع 

بالفئة )9(

والهدايا  التحف  ق�شر   - احل��اج  حممد  �شرف  )عبدال�شمد 
للتجارة والتوكيالت( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90056( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل 
او  التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، وا�شفنج  ام�شاط   ، وللمطبخ 
 ، جلي  �شلك   ، تنظيف  ادوات   ، الفرا�شي  �شنع  م��واد  الدهان( 
زجاج غري م�شغول وزجاج �شبة م�شغول)عدا الزجاج امل�شتعمل 

يف ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )21(
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)جّمال تر�شت بنك �ش.م.ل( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90108( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واإدارة  واالإع���الن  الدعاية  خ��دم��ات  على  العالمة  وتو�شع 
وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي. . وامل�شنفة بالفئة 

)35(

)اأكرم يحيى �شهيل علي احلرجوج . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90181( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وامل�شنفة   ..   . الدقيق   ، ال�شكر   ، االأزر  على  العالمة  وتو�شع 

بالفئة )30(

)حممد علي عبدالقادر االغربي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90269( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، امل��اء  وم��ربدات  واملجمدات  الثالجات  على  العالمة  وتو�شع 
، افران ، طباخات ،  اجهزة تكييف الهواء املنف�شلة ، اجزائها 
لتقنية  واالت  اجهزة   ، املراوح   ، امليكروويف  افران   ، �شخانات 

املياة ، فلرتمياه فلرتات.  وامل�شنفة بالفئة )11(

)نوفارت�ش ايه جي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90282( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وامل�شنفة   .. ال�شيدالنية.  امل�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 

بالفئة )5(
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)�شركة الدهانات واملذيبات واملعاجني ال�شناعية املحدودة.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90302( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الدهانات واملعاجني  وامل�شنفة بالفئة )2(

)�شركة الدهانات واملذيبات واملعاجني ال�شناعية املحدودة.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90303( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة  واملعاجني.    الدهانات  على  العالمة  وتو�شع 

)2(

)م�زرع�ة مرموم الإنت�اج االألب�ان )�ش.ذ.م.م.( ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90351( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، اأنواعه  على  احلليب   ، الطازج  احلليب  على  العالمة  وتو�شع 
اأنواعها  ، اللن واللبنة واالأجبان على  م�شتقات اللن واحلليب 
واالأ�شماك  اللحوم   ، النكهات  وبجميع  اأنواعه  على  االألبان   ،
املحفوظة  واخل�شار  الفواكه   ، حية  الغري  الداجنة  والطيور 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(

)م�زرع�ة مرموم الإنت�اج االألب�ان )�ش.ذ.م.م.( ( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90352( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  على  العالمة 
امل�شتخدمة  امل�شتح�شرات  من  وغريها  وال�شراب  الكحولية  غري 
لعمل امل�شروبات ، الع�شائر على اأنواعها ، ع�شري الفواكهه على 
اأنواعها ، وذلك �شمن حدود وقوعها يف الفئة )32(. وامل�شنفة 

بالفئة )32(
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)حممد احمد علي االحل�شي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90361( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على كفوف ايادي. ..وامل�شنفة بالفئة )17(

)حممد احمد علي االحل�شي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90363( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على روالت م�شمع حراري. . وامل�شنفة بالفئة 

)16(

)�شايكو للتجارة العامة والت�شويق ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90487( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العالمة  وتو�شع 
احليوانات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غري  والغالل  والغابات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�شروات  الفواكة   ، احلية 
 ، باحليوانات  اخلا�شة  الغذائية  امل��واد   ، الطبيعية  والزهور 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )31(

)ايه اند اآي انرتنا�شيونال للتجارة ذ م م.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90505( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على دعاية واإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه و 
ت�شيري االأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي ، الدعاية و االإعالن ، 

ترويج املبيعات )لالآخرين(.  وامل�شنفة بالفئة )35(
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العليمي  حممد  العليمي)حممد  �شالح  احمد  حممد  )حممد 
لال�شترياد(( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90522( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
اط��ف��ال(    ، ن�شائي   ، م��الب�����ش)رج��ايل  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )25(

)جرنال فود اندكون�شيومر غودز-GFC-هولدينغ-�ش.م.ل ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90523( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة   . وم�شتقاتها  االجبان  على  العالمة  وتو�شع 

)29(

)�شايكو للتجارة العامة والت�شويق ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90526( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العالمة  وتو�شع 
احليوانات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غري  والغالل  والغابات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�شروات  الفواكة   ، احلية 
 ، باحليوانات  اخلا�شة  الغذائية  امل��واد   ، الطبيعية  والزهور 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )31(

)�شيام انرت لوك تيك كو. ، ال تي دي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90537( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 . اإلكرتونية  مفاتيح  اإلكرتونية؛  اأقفال  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )9(
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)�شركة اأروى ل�شناعة املياه املعدنية ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90632( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على امل�شروبات غري الكحولية ، املياه املعدنية 
مركزات   ، الفواكه  ع�شائر   ، الفواكه  م�شروبات   ، والغازية 
وم�شتح�شرات  اأ�شربة   ، الطاقة  م�شروب   ، الفواكه  م�شروبات 
م�شتح�شرات   ) ال�شعري  �شراب   ( امل�شروبات  لتح�شري  اأخ��رى 
وامل�شنفة   . االإي���داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  حليب  لتح�شري 

بالفئة )32(

)�شركة بلو ترا جنل للتجارة املحدودة ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90655( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الدراجات  اإط��ارات   ، ال�شيارات  اإط��ارات  على  العالمة  وتو�شع 
الهوائية والنارية ، اإطارات عجالت املركبات ، اإطارات عجالت 
الدراجات النارية والهوائية ، قطع غيار ال�شيارات وال�شاحنات 
بالفئة  وامل�شنفة  والهوائية.  النارية  الدراجات  غيار  قطع   ،

)12(

)احمد عبداهلل ناجي الكاهلي( 
 

رقم  للقانون  .وف��ق��ًا   )90667( ب��رق��م  الت�شجيل  مت  وق��د 
وامل��وؤ���ش��رات  التجارية  ال��ع��الم��ات  ب�شاأن  2010م  ل�شنة   23
امل�شارف  لتنظيف  �شفاطات  على  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
قوارير   ، عميقة  زجاجية  اطباق   ، نفايات  �شناديق   ، املغلقة 
اوعية   ، زجاجية  اواين   ، زجاجية  اغطية  زجاجية)اوعية( 
زجاجية متكورة)اواين( مقايل ، اباريق ، اقداح ، اطقم بهارات 
، قوالب كيك ، قوالب للطهي ، ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . 

وامل�شنفة بالفئة )21(

)يا�شر علي عبداهلل ال�شوايف( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90673( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الدهانات )البويات( والورني�ش والالكيه 
 ، خ��ام  طبيعي  رانتج   ، االأل���وان  تثبيت  م��واد   ، التلوين  م��واد   ،
وفني  الدهانني  ال�شتخدام  م�شحوق  اأو  رقائق  �شكل  يف  معادن 
الديكور وعمال الطباعة والفناين ، اأحبار مطابع �شلك �شكرين 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )2(
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)ب�شري عبا�ش عبده احلطامي( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90728( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
خال�شات   ، الدواجن  وحلوم  واال�شماك  اللحوم  على  العالمة 
، تونه  ، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة  اللحم 
بي�ش   ، بال�شكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات   ، )جيلي(  هالم   ،
املعدة  والدهون  الزيوت   ، االلبان  ومنتجات  اللن   ، احلليب   ،
لالأكل ، ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(

)ب�شري عبا�ش عبده احلطامي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90736( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الع�شائر وامل�شروبات الغازية ، م�شروبات 
م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفاكهة ، ع�شائر اخل�شروات 
وع�شائر الفيتامينات خ�شو�شا الع�شائر متعددة الفيتامينات ، 
م�شروبات الفاكهة املثلجة وامل�شروبات غري الكحولية ، خال�شة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )32(

)طه احمد علي ال�شواري( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90762( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واواين  ادوات   ، ال�شغط  قدور   ، طناجر  على  العالمة  وتو�شع 
واأواين  زجاجية  واأواين  فرا�ش   ، املنزيل  لال�شتعمال  واوعية 
�شفرات   ، �شفري  و�شحون  قل�شات   ، ا�شفنج   ، ام�شاط   ، خزفية 
الطعام ، مالعق بال�شتيكية ، مالعق منزلية متنوعة ، لبادات 
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  الغرا�ش  اجللي 

بالفئة )21(

)عبداهلل �شالح عبداهلل احمد بيلة( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90799( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، ، بطاريات  ال�شم�شية  الطاقة  والواح  التلفونات  العالمة على 
�شواحن ، حموالت كهرباء ، خازنات ، �شيفرات ، مكربات �شوت 
، تو�شيالت كهربا ، خوازن اجلوال ، �شواحن اجلوال ، �شماعات 
اجلوال ، بطاريات اجلوال ، و�شالت اجلول ، قطع غيار اجلوال ، 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(
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)رين بيفرييج كومباين األ األ �شي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90806( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
البدنية.  باللياقة  خا�شة  م�شروبات  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )32(

)اأجرو �شيفيلال اأ�شيتونا�ش ، اأ�ش. كوب. اآند.( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90817( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
�شيد؛  طرائد  وحل��وم  ودواج��ن  واأ�شماك  حل��وم  على  العالمة 
ال�شات حلوم؛ فواكه وخ�شار حمفوظة وجممدة ومطبوخة  خحُ
الميات ، مربيات ، فاكهة مطبوخة  ففة؛ زيتون حمفوظ؛ هحُ وجمحُ
قابلة  ودهون  زيوت  احلليب؛  ومنتجات  حليب  بي�ش؛  بال�شكر؛ 

لالأكل. وامل�شنفة بالفئة )29(

)ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م.( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90819( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
الب�شكويت   ، احللوى   ، احللويات   ، ال�شوكوالتة  على  العالمة 
 ، املكرونة   ، )معكرونة(  با�شتا   ، الكعك   ، اأن��واع��ه(  )بجميع 
نودلز )معكرونة رفيعة( ، املكرونة الرفيعة �شريعة التح�شري 
، �شباجيتي )معكرونة طويلة( ، ال�شعريية ، اخلمرية ، م�شحوق 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)�شركة اإخوان ال�شفاء للتجارة العامة املحدودة( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90826( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، عطرية  زيوت   ، الكرميات   ، البخور   ، ال�شابون  على  العالمة 
م�شتح�شرات   ، منظفات   ، �شعر  دهان   ، ال�شعر  �شبغات   ، احلناء 
بال�شعر  العناية  م�شتح�شرات   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، تنظيف 
منظفات   ، اأ�شنان  غ�شول   ، اأ�شنان  منظفات   ، �شفايف  حامورة   ،
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، ال�شحون  لغ�شيل 

بالفئة )3(
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)�شركة اإخوان ال�شفاء للتجارة العامة املحدودة( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90827( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، عطرية  زيوت   ، الكرميات   ، البخور   ، ال�شابون  على  العالمة 
م�شتح�شرات   ، منظفات   ، �شعر  دهان   ، ال�شعر  �شبغات   ، احلناء 
بال�شعر  العناية  م�شتح�شرات   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، تنظيف 
منظفات   ، اأ�شنان  غ�شول   ، اأ�شنان  منظفات   ، �شفايف  حامورة   ،
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، ال�شحون  لغ�شيل 

بالفئة )3(

)عدنان اجلاكي الإ�شترياد م�شتلزمات الهواتف( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90834( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الهواتف ، بطاريات الهواتف ، ال�شواحن ، 
، اللوا�شق . وامل�شنفة  اأغلفة الهواتف   ، ، اخلوازن  التو�شيالت 

بالفئة )9(

)فاروق قائد حممد ال�شاعر )موؤ�ش�شة ال�شاعر التجارية(( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90838( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الن ، الكاكاو ، ال�شاي ، التابيكو ، ال�شاجو 
اخلمرية   ، االأ�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ،  ، اال�شطناعي  الن   ،
والتوابل  والبهارات  واخلل  واخلردل  امللح   ، اخلبيز  وم�شحوق 
وال�شل�شة ، البهارات ، فلفل ، حلوى اللوز ، يان�شون ، ...البقيه 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)حممد قائد هزاع احلمريي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90845( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الداخلية  واملالب�ش  واملالب�ش  االحذية  على  العالمة  وتو�شع 

واغطية الراأ�ش .  وامل�شنفة بالفئة )25(
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)ب�شري عبا�ش عبده احلطامي( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90846( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
خال�شات   ، الدواجن  وحلوم  واال�شماك  اللحوم  على  العالمة 
، تونه  ، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة  اللحم 
بي�ش   ، بال�شكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات   ، )جيلي(  هالم   ،
املعدة  والدهون  الزيوت   ، االلبان  ومنتجات  اللن   ، احلليب   ،
لالأكل ، ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(

)ب�شري عبا�ش عبده احلطامي.( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90848( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، االرز   ، ال�شكر   ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، الن  على  العالمة  وتو�شع 
وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، ال�شاغو  وحلوى  التابيوكا  حلوى 
امل�شنوعة من احلبوب واخلبز املعجنات وال�شوكالته واحللويات 
اخلمرية   ، اال�شود  الع�شل   ، النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحللويات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)عادل عبداهلل م�شفر عبود را�شد .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90873( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
مكربات   ، خ��وازن   ، بطاريات   ، ج��واالت  على  العالمة  وتو�شع 
غيار  قطع   ، �شيارات  ثري  بي  ام   ، �شماعات   ، و�شالت   ، �شوت 

االألواح ال�شم�شية .   وامل�شنفة بالفئة )9(

)عادل عبداهلل م�شفر عبود را�شد .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90874( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
مكربات   ، خ��وازن   ، بطاريات   ، ج��واالت  على  العالمة  وتو�شع 
غيار  قطع   ، �شيارات  ثري  بي  ام   ، �شماعات   ، و�شالت   ، �شوت 

االألواح ال�شم�شية .   وامل�شنفة بالفئة )9(
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)عادل عبداهلل م�شفر عبود را�شد .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90875( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
مكربات   ، خ��وازن   ، بطاريات   ، ج��واالت  على  العالمة  وتو�شع 
غيار  قطع   ، �شيارات  ثري  بي  ام   ، �شماعات   ، و�شالت   ، �شوت 

االألواح ال�شم�شية .   وامل�شنفة بالفئة )9(

)�شيف اهلل حم�شن �شيف اهلل �شربه .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90877( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، وبيطرية  �شيدالنية  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
�شحية  تغذية  مواد   ، الطبي  لال�شتعمال  �شحية  م�شتح�شرات 
طبية  ل�شقات   ، والر�شع  لالأطفال  واأغذية  الطبي  لال�شتعمال 
ومواد �شماد ، مواد ح�شو االأ�شنان و�شمع طب االأ�شنان ، مطهرات 
، وم�شتح�شرات الإبادة ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )5(

)�شيف اهلل حم�شن �شيف اهلل �شربه .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90879( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الورق والورق املقوى ، واملنتجات امل�شنوعة 
مواد   ، املطبوعات  اأخ��رى(  فئات  يف  واردة  املواد)غري  هذه  من 
)م��واد  القرطا�شية   ، الفوتوغرافية  ال�شور   ، الكتب  جتليد 
واأدوات الكتابة ( ، مواد الل�شق للورق اأو لال�شتعماالت املنزلية 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )16(

)ح�شني ا�شماعيل ا�شماعيل اخلوالين . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90881( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مظالت واأغطية واقية و�شباك واحلبال 
قما�ش  من  امل�شنوعة  واملظالت  واخليام  الرفيعة  واخليوط 
الواردة  غري   ( والغرائر  واالأكيا�ش  واالأ�شرعة  وامل�شمع  �شميك 
من  كان  ما  ) عدا  اأو احل�شو  التبطني  مواد   ،  ) اأخ��رى  فئات  يف 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )22(
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)�شركة م�شنع اجلزيرة للدهانات( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90882( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
املواد   ، والالكيه  والورني�ش  الدهانات  على  العالمة  وتو�شع 
بتثبيت  اخلا�شة  الكيميائية  امل��واد   ، ال�شباغة  مواد   ، امللونة 
االألوان ، املعادن املتخذة ب�شكل األواح اأو امل�شحوق التي ت�شتخدم 

يف النق�ش والزخرف  . وامل�شنفة بالفئة )2(

)�شركة م�شنع اجلزيرة للدهانات( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90883( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
املواد   ، والالكيه  والورني�ش  الدهانات  على  العالمة  وتو�شع 
بتثبيت  اخلا�شة  الكيميائية  امل��واد   ، ال�شباغة  مواد   ، امللونة 
االألوان ، املعادن املتخذة ب�شكل األواح اأو امل�شحوق التي ت�شتخدم 

يف النق�ش والزخرف  وامل�شنفة بالفئة )2(

)فهد احمد عبداهلل حزام( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90885( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على مقاب�ش امل�شابيح ال�شمعدانات واملفاتيح والبالكات 
والكهرومغناطي�شية  االل��ك��رتون��ي��ة  وال��ق��ل��وب  الكهربائية 
والفيوزات  والفرعية  الرئي�شية  الكهربائية  التوزيع  ولوحات 
والتو�شيالت وكافة اأنواع الوايرات واالأ�شالك ...البقيه ح�شب 

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(

)اأحمد عبداحلميد اأحمد ال�شويف( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90894( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، ال�شل�شة   ، ال�شكر   ، الدقيق   ، االأرز  على  العالمة  وتو�شع 
 ، ال�شوكوالته   ، احللويات   ، الب�شكويت   ، البهارات   ، اخلمرية 

الكيك. وامل�شنفة بالفئة )30(
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)اأحمد عبداحلميد اأحمد ال�شويف( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90899( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الغازية  وامل�شروبات  املعدنية  امل��ي��اه  على  العالمة  وتو�شع 
وع�شائر  الفواكه  م��ن  امل�شتخل�شة  وامل�شروبات  والع�شائر 
خال�شات   ، املعدنية  املياه  لتح�شري  م�شتح�شرات   ،  ، الفواكه 
الفواكه ، م�شروبات الع�شائر ، ع�شائر خ�شروات )م�شروبات(. 

وامل�شنفة بالفئة )32(

)اأمني علي ح�شني ال�شدعي( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90915( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�شة  تبيي�ش  م�شتح�شرات  على  العالمة 
و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�ش  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل 
، م�شتح�شرات  ، زيوت عطرية  ، عطور  ، �شابون  وجلي وك�شط 
جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، معاجني اأ�شنان ، كرميات .... 

وامل�شنفة بالفئة )3(

)راوخ فرو�شت�شافتي جي ام بي ات�ش( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90923( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مياه؛ املياه املعدنية والغازية؛ م�شروبات 
الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات  ع�شائر؛  كحولية؛  غري 
�شراب  م�شروبات  فواكه؛  �شراب  �شراب؛  الفواكه؛  وع�شائر 
الفواكه؛ ع�شائر خ�شروات ، م�شروبات خ�شروات )م�شروبات(؛ 
بالفئة  وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  م�شروبات 

)32(

)راوخ فرو�شت�شافتي جي ام بي ات�ش( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90924( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
والقهوة  وال��ك��اك��او  وال�����ش��اي  ال��ق��ه��وة  على  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع 
ال�شاي؛  م�شروبات  القهوة؛  اأ�شا�شها  م�شروبات  اال�شطناعية؛ 
م�شروبات  الكاكاو؛  اأ�شا�شها  م�شروبات  ال�شوكالتة؛  م�شروب 
القهوة  م�شروبات  الكاكاو؛  و/اأو  ال�شاي  و/اأو  القهوة  اأ�شا�شها 
بالفئة  . وامل�شنفة  االإيداع  ن�شر  ...البقيه ح�شب  مع احلليب؛ 

)30(
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)راوخ فرو�شت�شافتي جي ام بي ات�ش( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90925( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
وال�شيد؛  الدواجن  حلوم   ، االأ�شماك   ، اللحوم  على  العالمة 
 ، جمففة   ، حمفوظة  وخ�����ش��راوات  فواكه  اللحم؛  خال�شات 
جممدة ومثلجة؛ هالم )جلي( الفواكه؛ هالم )جيلي(؛ مربيات 
، فواكه مطبوخة بال�شكر؛ البي�ش؛ احلليب ومنتجات احلليب؛ 
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  رائ��ب  لن  زب��دة؛ 

بالفئة )29(

)حممد �شالح �شالح مفرح .( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )90943( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 - التجميل  اأدوات   - ال�شامبو   - الغ�شيل  م�شحوق  على  العالمة 

�شائل التنظيف - العطور . ... وامل�شنفة بالفئة )3(

)حممد اأحمد علي فتح اهلل احلماطي . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90946( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر 
 . امل�شروبات  لتح�شري  اأخرى  وم�شتح�شرات  اأ�شربة   ، الفواكه 

وامل�شنفة بالفئة )32(

)حممد عبدالعزيز عبداهلل اجلربي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90973( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على بن غري حمم�ش. .وامل�شنفة بالفئة )30(
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)يعقوب عبداهلل غالب ح�شان احلب�شي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90989( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وال��ط��رق��ات.    امل��ب��اين  اإن�����ش��اء  خ��دم��ات  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )37(

)�شركة اأوالد مطر للتجارة .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90990( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة   .  . بال�شتيك  خزانات  على  العالمة  وتو�شع 

)19(

)احمد حممد احمد علي الذنيبي . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90991( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على �شكر ورز ودقيق . .... وامل�شنفة بالفئة 

)30(

)�شركة اخلوالين للتجارة وال�شناعة املحدودة( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )91004( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
والتابيوكا  واالرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن  على  العالمة 
وال�شاغو والن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
، واحللويات املثلجة  من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات 
...البقيه  وم�شحوق  اخلمرية   ، اال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ،

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(
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)�شركة اخلوالين للتجارة وال�شناعة املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91005( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل��وم  واال���ش��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�شع 
حمفوظة  وخ�شروات  فواكة   ، اللحوم  خال�شات   ، وال�شيد 
وف��واك��ة  وم��رب��ي��ات  ه��الم��ي��ات)ج��ي��ل��ي(   ، وم��ط��ه��وة  وجمففة 
مطبوخة بال�شكر ، البي�ش واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 
وامل�شنفة   . االإيداع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  ال�شاحلة  والدهون 

بالفئة )29(

)�شركة اخلوالين للتجارة وال�شناعة املحدودة( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )91007( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اخرى  وم��واد  االقم�شة  تبيي�ش  م�شتح�شرات  على  العالمة 
و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�ش  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل 
م�شتح�شرات   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 
وامل�شنفة  ا�شنان.    منظفات   ، لل�شعر  غ�شول)لو�شن(   ، جتميل 

بالفئة )3(

)�شركة مطعم حا�شي با�شا البخاري( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91023( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
التموين  خدمات  الكافترييات؛  خدمات  على  العالمة  وتو�شع 
بالطعام وال�شراب؛ خدمات مطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.  وامل�شنفة بالفئة )43(

)�شركة مظبيكم لتقدمي الوجبات( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91024( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
التموين  خدمات  الكافترييات؛  خدمات  على  العالمة  وتو�شع 
بالطعام وال�شراب؛ خدمات مطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.  وامل�شنفة بالفئة )43(
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)حممد عبده حممد نا�شر احلكيمي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91026( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الن ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، التابيوكا 
، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
 ، ال�شوكوالته   ، الفطائر   ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من 
احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�شل النحل 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)�شركة زاد فود للتجارة املحدودة .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91042( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ومنتجات  والب�شتنة  الزراعية  املنتجات  على  العالمة  وتو�شع 
احليوانات   ، اأخ��رى(  فئات  يف  ال��واردة  )غري  والغالل  الغابات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�شروات  الفواكه   ، احلية 
باحليوانات  اخلا�شة  الغذائية  امل��واد   ، الطبيعية  وال��زه��ور 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )31(

)�شركة زاد فود للتجارة املحدودة .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91043( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن  على  العالمة  وتو�شع 
امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، الن  بدائل   ، والتابيوكا 
املثلجات   ، احللويات  و  والكعك  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من 
امللح   ، اخلبيز  وم�شحوق  اخلمرية   ، االأ�شود  والع�شل  الع�شل   ،

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)�شركة زاد فود للتجارة املحدودة .( 
 

وقد مت الت�شجيل برقم )91044( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري 
كحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه ، 
اأ�شربة وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري امل�شروبات. ... وامل�شنفة 

بالفئة )32(
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)�شركة زاد فود للتجارة املحدودة .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91045( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�شع 
وال�شيد ، خال�شات وم�شتخرجات اللحوم ، االأطعمة املحفوظة 
ومنتجات   ، واللن  البي�ش   ، املحفوظة  واخل�شروات  والفواكه 
، واملربى الزيوت والدهون املعدة للتغذية . وامل�شنفة  االألبان 

بالفئة )29(

)مو�شى ردمان حممد عبده علي )كانتون العربية للتجارة(( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91047( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الهوائية  للدراجات  واطارات  غيار  قطع  على  العالمة  وتو�شع 
واطارات املركبات وال�شاحنات ، هياكل مركبات ، اأغطية م�شكلة 
للمركبات ، اأغطية خلزانات البنزين ، لوحات ت�شغيل املركبات 
�شال�شل   ، الهوائية  للدراجات  مكابح   ، للمركبات  مقاعد   ،  ،

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )12(

)م�شنع ال�شركة ال�شعودية الإنتاج مواد النظافة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91065( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال��ذب��اب  على  للق�شاء  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 

ومبيدات ح�شرات. .. وامل�شنفة بالفئة )5(

)عادل عبداهلل م�شفرعبود را�شد( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91085( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
مكربات   ، خ��وازن   ، بطاريات   ، ج��واالت  على  العالمة  وتو�شع 
غيار  قطع   ، �شيارات  ثري  بي  ام   ، �شماعات   ، و�شالت   ، �شوت 

االألواح ال�شم�شية. وامل�شنفة بالفئة )9(
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حتت  )اليمن(  وجن�شيته  الفقيه(  ح�شن  حممد  �شالح  )ناجي 
رقم )39574(  وبتاريخ)2009/11/22 م( بالفئة )19(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2019/11/22م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

املتحدة  )ال��والي��ات  وجن�شيته  ك��وم��ب��اين(  ك��وال  كوكا  )ذي 
االمريكية( حتت رقم )12558(  وبتاريخ)1999/12/11 م( 
بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/11م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)ال�������ش���رك���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ت�����ش��ن��ي��ع االل����ب����ان واالأ����ش���رب���ة 
  )26822( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�شيته  امل���ح���دودة( 
جتديد  مت  قد    )29( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)1989/11/28 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2019/11/28م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

وجن�شيته  واالأ�شربة(  االلبان  لت�شنيع  اليمنية  )ال�شركة 
وب��ت��اري��خ)1989/11/28م(    )2156( رق��م  حتت  )اليمن( 
بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2019/11/28م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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وجن�شيته  وال�شابون(  ال�شمن  ل�شناعة  اليمنية  )ال�شركة 
م(  وب���ت���اري���خ)1999/5/5    )11929( رق��م  حت��ت  )اليمن( 
بالفئة )29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2019/5/5م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)ك���ن���ت ج���ي���دا م���ادي���ل���ريي ���ش��ان��اي يف ت��ي��ك��اري��ت ان��ون��ي��م 
  )36762( رق���م  حت��ت  )ت��رك��ي��ا(  وجن�شيته  ���ش��ريك��ي��ت��ي( 
جتديد  مت  ق��د    )30( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2008/7/16م( 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2018/7/16م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)ك���ن���ت ج���ي���دا م���ادي���ل���ريي ���ش��ان��اي يف ت��ي��ك��اري��ت ان��ون��ي��م 
  )37192( رق���م  حت��ت  )ت��رك��ي��ا(  وجن�شيته  ���ش��ريك��ي��ت��ي( 
جتديد  مت  ق��د    )30( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2008/7/16م( 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2018/7/16م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)روع�����ة ل��ل��ذه��ب وامل���ج���وه���رات - حم��م��د ع��ب��ده اب��راه��ي��م 
  )40134( رق���م  حت���ت  )ال��ي��م��ن(  وج��ن�����ش��ي��ت��ه  ال��ع��ري��ف��ي( 
جتديد  مت  ق��د    )14( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2010/2/6م( 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/2/6م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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رقم  حت��ت  )اليمن(  وجن�شيته  �شيف(  عبده  )عبدالعزيز 
مت  قد    )30( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/8/11م(    )38157(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/8/11م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حت��ت  )اليمن(  وجن�شيته  �شيف(  عبده  )عبدالعزيز 
مت  قد    )30( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2010/5/2م(    )38158(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/8/11م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حت��ت  )اليمن(  وجن�شيته  �شيف(  عبده  )عبدالعزيز 
مت  قد    )30( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/8/11م(    )38159(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/8/11م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

حتت  )اليمن(  وجن�شيته  احلمادي(  �شيف  عبده  )عبدالعزيز 
قد    )30( بالفئة  وبتاريخ)2009/9/27م(    )12895( رقم 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2019/9/27م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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)ع�شام عبدالوهاب حممد �شعيد الدبعي( وجن�شيته )اليمن( 
بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/11/16م(    )39185( رق��م  حتت 
)30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/11/16م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

حتت  )اليمن(  وجن�شيته  و�شركاه(  اأنعم  �شعيد  هائل  )�شركة 
بالفئة )31(  قد مت  وبتاريخ)1985/5/7م(  رقم )3056(  
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2015/5/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حت��ت  )بلجيكا(  وجن�شيته  ا���ش.اي��ه.(  )�شورمارتيك 
مت  قد    )30( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/12/9م(    )40898(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/12/9م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حت��ت  )بلجيكا(  وجن�شيته  ا���ش.اي��ه.(  )�شورمارتيك 
مت  قد    )30( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/12/9م(    )40899(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/12/9م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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رقم  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�شيته  را���ش��د(  علي  اأن���ور  )م�شتاق 
مت  قد    )34( بالفئة  وبتاريخ)2008/12/20م(    )39521(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2018/12/20م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  لالإ�شمنت(  الوطنية  )ال�شركة 
مت  قد    )19( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/4/25م(    )38019(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/4/25م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شركة هائل �شعيد اأنعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
)اليمن( حتت رقم )38018(  وبتاريخ)2009/5/4م( بالفئة 
)5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/5/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شركة هائل �شعيد اأنعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
)اليمن( حتت رقم )38008(  وبتاريخ)2009/5/4م( بالفئة 
)5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/5/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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)اليمن(  وجن�شيته  الورقية(  املناديل  الإنتاج  اليمني  )امل�شنع 
حتت رقم )19509(  وبتاريخ)2004/4/26م( بالفئة )16(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2014/4/26م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)امل�شرية(  وجن�شيته  �ش.م.م(  الغذائية  لل�شناعات  )ايديتا 
  )30( بالفئة  وبتاريخ)2010/2/7م(    )39996( رقم  حتت 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/2/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  الذيب(  لطف  اأحمد  )عبده 
مت  قد    )3( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2010/7/17م(    )38008(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/17م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

حتت  )اليمن(  وجن�شيته   ) و�شركاه  اأنعم  �شعيد  هائل  )�شركة 
قد    )32( بالفئة  وبتاريخ)1999/1/15م(    )11626( رقم 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2019/1/15م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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)�شركة االألبان واالأغذية الوطنية( وجن�شيته )اليمن( حتت 
رقم )11620(  وبتاريخ)1999/1/3م( بالفئة )32(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/1/3م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شركة هائل �شعيد اأنعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
)اليمن( حتت رقم )38009(  وبتاريخ)2009/5/4م( بالفئة 
)5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/5/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شركة هائل �شعيد اأنعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
)اليمن( حتت رقم )38148(  وبتاريخ)2009/5/4م( بالفئة 
)5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/5/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شركة هائل �شعيد اأنعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
)اليمن( حتت رقم )38992(  وبتاريخ)2009/5/4م( بالفئة 
)30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/5/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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)�شركة هائل �شعيد اأنعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
)اليمن( حتت رقم )38007(  وبتاريخ)2009/5/4م( بالفئة 
)32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/5/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

اأن��ون��ي��م  ت��ي��ك��اري��ت  يف  ���ش��ان��اي  ك��او���ش��ك  بال�شتيك  )ف����ريات 
  )12428( رق���م  حت���ت  )ت��رك��ي��ا(  وج��ن�����ش��ي��ت��ه  ���ش��ريك��ت��ي( 
جتديد  مت  ق��د    )19( بالفئة  وب���ت���اري���خ)1999/11/7م( 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2019/11/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

املتحدة  )ال��والي��ات  وجن�شيته  ك��وم��ب��اين(  ك��وال  كوكا  )ذي 
االمريكية( حتت رقم )12559(  وبتاريخ)1999/12/11م( 
بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/11م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

رقم  حت��ت  )اليمن(  وجن�شيته  للتجارة(  ال�شعيد  )�شركة 
مت  قد    )30( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2010/10/3م(    )41582(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/10/3م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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رقم  حت��ت  )اليمن(  وجن�شيته  للتجارة(  ال�شعيد  )�شركة 
مت  قد    )29( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2010/10/3م(    )41851(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/10/3م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شعودية( حتت  املتحدة( وجن�شيته  بندة  العزيزية  )�شركة 
قد    )35( بالفئة  وبتاريخ)2009/4/28م(    )38319( رقم 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2019/4/28م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

)�شعودية( حتت  املتحدة( وجن�شيته  بندة  العزيزية  )�شركة 
قد    )35( بالفئة  وبتاريخ)2009/4/28م(    )38318( رقم 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2019/4/28م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 

اأن العالمه امل�شجله برقم )26822( . وتاريخ:1992/12/2م. 
بالفئة )29( اأنه قد مت تغيري ا�شم مالكها كالتايل:

االأل��ب��ان  لت�شنيع  اليمنية  اجل��دي��د:)ال�����ش��رك��ة  االإ���ش��م  اىل 
واملنتجات الغذائية(.

 
وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�شنة 2010م 
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اأن العالمه امل�شجله برقم )2156( . وتاريخ:1992/12/2م. 
بالفئة )32( اأنه قد مت تغيري ا�شم مالكها كالتايل:

االأل��ب��ان  لت�شنيع  اليمنية  اجل��دي��د:)ال�����ش��رك��ة  االإ���ش��م  اىل 
واملنتجات الغذائية(.

 
وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�شنة 2010م 

اأن العالمة امل�شجلة برقم )74334( وتاريخ : 2016/4/16م. 
وبالفئة )34( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )بريت�ش اأمرييكان توباكو )براندز( اإنك(.
)براندز(  توباكو  اأمرييكان  )بريت�ش   : اجلديد  املالك  اىل 

ليمتد(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م

: 2013/5/7م.  وتاريخ   )59339( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )3( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )مراد علي حممد غالب العامري(.
اىل املالك اجلديد : )نبيل يا�شني احلمدي علي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م

: 2013/5/7م.  وتاريخ   )59339( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )3( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )نبيل يا�شني احلمدي علي(.
اىل املالك اجلديد : )�شمري حممد كامل �شاهني(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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: 2014/9/1م.  وتاريخ   )64008( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )21( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )عبداهلل �شالح �شالح القا�شي(.
اىل املالك اجلديد : )�شالح �شالح القا�شي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م

: 2014/9/1م.  وتاريخ   )64010( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )21( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )عبداهلل �شالح �شالح القا�شي(.
اىل املالك اجلديد : )�شالح �شالح القا�شي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م

: 2014/9/1م.  وتاريخ   )64009( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )21( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )عبداهلل �شالح �شالح القا�شي(.
اىل املالك اجلديد : )�شالح �شالح القا�شي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م

اأن العالمة امل�شجلة برقم )71755( وتاريخ : 2015/9/16م. 
وبالفئة )9( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )علي حممد عبداهلل هبه املري(.
اىل املالك اجلديد : )�شادق حممد ن�شر الوردي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م


