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)بفانر هولدينغ ايه جي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89191( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/3/2م(. 
والغازية  املعدنية  املياه  على:   العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الفواكه  م�شروبات  الكحولية؛  غري  امل�شروبات  من  وغريها 
لتح�شري  اأخ���رى  وم�شتح�شرات  اأ�شربه  ال��ف��واك��ه؛  وع�شائر 

امل�شروبات.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)�شركة التاج الدولية للتبغ املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91290( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/7/6م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: التبع اخلام وامل�شنع، وادوات 

املدخنيني، والكربيت )الثقاب(.. وامل�شنفة بالفئه )34(

)اإ�س اأم اأيه �شولر تيكنولوجي اأيه جي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91817( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اأجهزة ومعّدات لو�شل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تخزين اأو تنظيم التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ 
اأجهزة ومعّدات لقيا�س وحتليل والكهرباء؛ برجميات يف جمال 
عر�س  اأجهزة  الطاقة؛  جمال  يف  الهاتف  تطبيقات  الطاقة؛ 
معاجلة  اأج��ه��زة  الطاقة؛  جم��ال  يف  لالإ�شتخدام  كهربائية 
عك�شية..  مقومات  الطاقة؛  جمال  يف  لالإ�شتخدام  البيانات 

وامل�شنفة بالفئه )9(

)موؤ�ش�شة اديب العلواين للتجارة العاملية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92416( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/2م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
، منتجات  مبيدات   ، ا�شمده  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 

الزراعة الكيميائية. وامل�شنفة بالفئه )1(
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)فيتنام دايري برودكت�س جوينت �شتوك كمبني )فيناميلك((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92492( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  للر�شع.  اأغذية  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )5(

)فيتنام دايري برودكت�س جوينت �شتوك كمبني )فيناميلك((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92493( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احلليب ومنتجات احلليب. . 

وامل�شنفة بالفئه )29(

)�شركة رمي اليمن لل�شناعات الغذائية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94335( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
امل�شروبات  و  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الغازية، امل�شروبات امل�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه، 
غري  فواكه  خال�شات  املعدنية،  املياه  لتح�شري  م�شتح�شرات 
كحولية، م�شروب ع�شري فواكه غري كحولية، ع�شري بندورة و 
من  وغريها  فوار  معدين  ماء  م�شروبات(،   ( خ�شروات  ع�شائر 

امل�شروبات. . وامل�شنفة بالفئه )32(

واخ��وان��ه  نا�شر  حممد   - للتجارة  اخ���وان  النا�شر  )�شركة 
الت�شامنية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94545( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/1م(. 
امل�شروبات  و  الع�شائر  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتح�شرات   ، الفواكة  وع�شائر  الفواكه  م��ن  م�شتخل�شة 
لتح�شري املياه املعدنية ، خال�شات فواكة غري كحولية ، م�شروب 
ع�شري فواكة غري كحولية ، ع�شري بندورة ، ع�شائر خ�شروات ، 

املياه املعدنية والغازية .. وامل�شنفة بالفئه )32(
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)علي حممد حممد املنقار(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94616( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اال�شفنج وا�شفنج لالغرا�س 

املنزلية .. وامل�شنفة بالفئه )24(

واخوانة(  رزق  علي  )حميد  لل�شرافة  اخوان  املنتاب  )�شركة 
الت�شامنية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94762( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
االموال  حتويل   ، ال�شرافة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
االعمال   ، امل��ايل  التحاليل   ، امل�شرفية  ال�شئون   ، الكرتونيًا 
امل�شرفية ، ال�شم�شرة ، خدمات ت�شفية االعمال ، اال�شت�شارات 
 ، االئتمان   ، املالية  املقا�شات   ، الدين  بطائق  خدمات   ، املالية 

االدارات املالية الكفاالت املالية .. وامل�شنفة بالفئه )36(

)فايز حممد احمد العوا�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94839( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: زجاج )البناء( .. وامل�شنفة 

بالفئه )19(

)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94843( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
و�شفة  دون  تباع  التي  ال�شيدالنية  واملنتجات  وامل�شتح�شرات 

طبية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)كانتون العربية للتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94844( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: بطاريات . وامل�شنفة بالفئه 

)9(

)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94847( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الربجميات القابلة للتنزيل 
جماالت  يف  معلومات  لتزويد  نقال  جهاز  تطبيق  �شكل  على 
الطبية  واالأج��ه��زة  واالأدوي����ة  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 

وجماالت ال�شحة والعافية.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94848( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: االأدوات واالأجهزة واملعدات 

اجلراحية والطبية.. وامل�شنفة بالفئه )10(

)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94852( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الربجميات القابلة للتنزيل 
جماالت  يف  معلومات  لتزويد  نقال  جهاز  تطبيق  �شكل  على 
الطبية  واالأج��ه��زة  واالأدوي����ة  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 

وجماالت ال�شحة والعافية. . وامل�شنفة بالفئه )9(
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)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94854( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: االأدوات واالأجهزة واملعدات 

اجلراحية والطبية.. وامل�شنفة بالفئه )10(

)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94857( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
مبا�شرة  برجميات  توفري  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شحة  عن  معلومات  توفري  اإىل  تهدف  للتنزيل  قابلة  غري 
والعناية ال�شحية واإدارتها؛ االأبحاث العلمية الأهداف طبية. 

. وامل�شنفة بالفئه )42(

)اأن.يف.اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94862( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: توفري برجميات مبا�شرة غري 
قابلة للتنزيل تهدف اإىل توفري معلومات عن ال�شحة والعناية 
ال�شحية واإدارتها؛ االأبحاث العلمية الأهداف طبية.. وامل�شنفة 

بالفئه )42(

)اأن.يف.اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94863( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
و�شفة  دون  تباع  التي  ال�شيدالنية  واملنتجات  وامل�شتح�شرات 

طبية.. وامل�شنفة بالفئه )5(
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)اأن. يف. اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94871( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املعلومات يف جماالت  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: توفري 
الطبية  واالأج��ه��زة  واالأدوي����ة  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 

وجماالت ال�شحة والعافية.. وامل�شنفة بالفئه )44(

)اأن.يف.ارغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94881( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: االأدوات واالأجهزة واملعدات 

اجلراحية والطبية.. وامل�شنفة بالفئه )10(

)اأن.يف.اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94883( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
و�شفة  دون  تباع  التي  ال�شيدالنية  واملنتجات  وامل�شتح�شرات 

طبية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)اأن.يف.اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94884( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الربجميات القابلة للتنزيل 
جماالت  يف  معلومات  لتزويد  نقال  جهاز  تطبيق  �شكل  على 
الطبية  واالأج��ه��زة  واالأدوي����ة  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 

وجماالت ال�شحة والعافية.. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)اأن.يف.اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94885( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
مبا�شرة  برجميات  توفري  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شحة  عن  املعلومات  توفري  اىل  تهدف  للتنزيل  قابلة  غري 
، االبحاث العلمية الهداف طبية  والعناية ال�شحية وادراتها 

.. وامل�شنفة بالفئه )42(

)اأن.يف.اأرغانون(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94887( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املعلومات يف جماالت  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: توفري 
الطبية  واالأج��ه��زة  واالأدوي����ة  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 

وجماالت ال�شحة والعافية.. وامل�شنفة بالفئه )44(

)اأن . يف . اأرغاتون (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94900( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املعلومات يف جماالت  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: توفري 
و  الطبية  االجهزة  و  االدوي��ة  و  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 

جماالت ال�شحة و العافية . وامل�شنفة بالفئه )44(

الوفاء  اب��و  موؤ�ش�شة   ( االأ���ش��ودي  ف��ارع  عبدالرحمن  )اأم���ني 
التجارية((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94980( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/8م(. 
 ، ابالك�س   ، للبناء  خ�شب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
خ�شب قابل للت�شكيل ، الواح خ�شب ، الواح خ�شبية للبناء ، مواد 
بناء ، اأنابيب قا�شية غري معدنية للمباين ، ا�شفلت وزفت وقار ، 

بالط . وامل�شنفة بالفئه )19(
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الوفاء  اب��و  موؤ�ش�شة   ( اال���ش��ودي  ف��ارع  عبدالرحمن  )اأم���ني 
التجارية((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94981( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/8م(. 
 ، ابالك�س   ، للبناء  خ�شب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
خ�شب قابل للت�شكيل ، الواح خ�شب ، الواح خ�شبية للبناء ، مواد 
بناء ، انابيب قا�شية غري معدنية للمباين وزفت وقار ، بالط . 

وامل�شنفة بالفئه )19(

)ر�شاد احمد �شالح احمد بحري(

ب���رق���م)95031(  الطلب  ق��ب��ول  مت  وق��د 
لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(.  وبتاريخ: 
العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
حتويل   ، ال�شرافة  على:  العالمة  وتو�شع 

االموال الكرتونيا ، ال�شئون امل�شرفية ، التحليل املايل ، االعمال 
امل�شرفية ، ال�شم�شرة ، خدمات ت�شفية االعمال ، اال�شت�شارات 
 ، الدين  بطائق  خدمات   ، االئتمان  بطائق  خدمات   ، املالية 
- كهرباء  النقود االلكرتونية )�شداد فواتري اخلدمة  خدمات 
، ماء ، تلفون - مدفوعات للتجارة مقابل �شراء �شلع( ، االعمال 
 ، امل��ايل  التح�شيل   ، امل�شرفية  املنزلية  اخلدمات   ، امل�شرفية 
 ، االلكرتونية  املالية  البطائق  خدمات   ، التح�شيل  تنظيم 
حتويل االموال الكرتونيا ، املقا�شة املالية .. وامل�شنفة بالفئه 

)36(

)ر�شاد احمد �شالح احمد بحري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95032( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(. 
العلمية والتقنية  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اخلدمات 
التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�شميم  البحث  خدمات   ،
واالبحاث ال�شناعية ، خدمات ت�شميم وتطوير اجهزة وبرامج 

احلا�شب االيل .. وامل�شنفة بالفئه )42(

)علي ناجي حممد املراين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95172( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اآلية، ع�شارات،  اآالت وعدد  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 
حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات 
للمركبات  منها  ك��ان  م��ا  )ع��دا  احل��رك��ة  نقل  وعنا�شر  اآل��ي��ة 
الربية(، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س 

البي�س، غ�شاالت، ثالجات، �شا�شات. . وامل�شنفة بالفئه )7(
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)علي ناجي حممد املراين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95174( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد 
املياه لالأغرا�س ال�شحية، مراوح، ا�شت�شوارات، مكائن حالقة. . 

وامل�شنفة بالفئه )11(

)يحيى على ابكر كدي�س )جنم رحبان لال�شترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95312( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، اب��واق   ، �شوت  مكربات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

حامالت ، ميكرفونات ، ميجا فون.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)علي يحيى ح�شني العاقل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95337( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املطاط ، الغوتابر�شا ، ال�شمغ 
امل��وارد  ه��ذه  من  امل�شنوعة  املنتجات   ، امليكا   ، اال�شب�شتو�س   ،
بالبثق  ، مواد بال�شتيكية مت�شكلة  واردة يف فئات اخرى  وغري 
لال�شتعمال يف الت�شنيع ، مواد التغليف واحل�شو والعزل ، انابيب 

مرنة غري معدنية .. وامل�شنفة بالفئه )17(

)القا�شي هاو�س للتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95343( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
فيها  مبا  منزلية  ادوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الكتايل   ، �شغط  ق��دور   ، زجاجية  كا�شات   ، ال�شاي  ثالجات 

اللمنيوم .. وامل�شنفة بالفئه )21(
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)�شركة التكامل الدولية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95382( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
واملناديل الورقية والورق املطبوعة ، فرا�شي الدهان او التلوين 
اكيا�س   ، ، اكواب وكا�شات ورقية  البال�شتيكية  التغليف  ، مواد 
بال�شتيكية ، ورق �شحية ، مناديل من الورق للموائد احلمامات 

واملطابخ .. وامل�شنفة بالفئه )16(

)عبدالوهاب حممد احمد العماري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95398( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
خمربية..  ومعدات  اجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )10(

)ابراهيم �شالح يحيى مبارك(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95410( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وتغليف  النقل  خدمات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وتخزين وتنظيم الرحالت وال�شفر .. وامل�شنفة بالفئه )39(

)ابراهيم �شالح يحيى مبارك (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95413( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات 
 ، والدعائية  الر�شمية  االوراق   ، املطبوعات،فواتري  اأخ��رى، 
امل�شتعملة  الل�شق  مواد   ، القرطا�شية   ، الفوتوغرافية  ال�شور 
 ، التلوين  او  الدهان  فرا�شي   ، الفنانني  مواد   ، القرطا�شية  يف 
االالت الكتابة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( ، مواد التوجيه 
البال�شتيكية )غري  التغليف  ، مواد  والتدري�س)عدا االجهزة( 
الكلي�شيهات   ، الطباعة  ح��روف   ،  ) اخ��رى  فئات  يف  ال���واردة 

)الرا�شمات ( .. وامل�شنفة بالفئه )16(
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)فار�س حممد احمد الزماين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95420( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/5م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الهواتف ، قطع غيار الهواتف 

، م�شتلزمات الهواتف .. وامل�شنفة بالفئه )9(

)عبده عبداهلل ح�شن ال�شاذيل(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95444( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ال�شاعات ، عقارب ال�شاعات 
�شاعات   ، كبرية  �شاعات  وال�����ش��اع��ات(،  املنبهات  )ل�شناعة 
بالفئه  وامل�شنفة  �شاعات.  �شال�شل   ، �شاعات  علب   ، كهربائية 

)14(

)فهد حممد حممد نايل(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95451( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  الغيار.  قطع  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )12(

)م��رك��ز ال���ل���وزي ���ش��والر ل��ب��ي��ع االل��ك��رتون��ي��ات وم��ن��ظ��وم��ات 
الطاقةال�شم�شية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95906( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/5م(. 
�شم�شية  �شخانات  منتجات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
والطهي  والت�شخني  واال���ش��ارات  واالن���ارة  اال���ش��اءة  اجهزة   ،
االن��ارة  اأج��ه��زة  وجميع   ، والتهوية  والتجفيف  والتجميد 
 ، ، مغا�شل ، حنفيات  ، الغ�شاالت ، حماب�س  واال�شاءة والتدفى 
 ، قامي  ومراوح  جال�س  مراوح   ، جدارية  ومراوح  �شقف  مراوح 
، دفايات كهربائية  ، �شخانات  ، �شطافات  اجهزة تنقية الهواء 
 LED اال�شاءة  م�شابيح   ، الثالجات   ، املاء  تنقية  قطارات   ،
وامل�شنفة   .. ال�شوارع  ك�شافات  جميع   ، وال�شقفية  اجلدارية 

بالفئه )11(
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)علي عبداجلبار احمد الدبعي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95503( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
من  وغريها  معدنية  مياة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وع�شائر  م�شتخل�شة  م�شروبات   ، الكحولية  الغري  امل�شروبات 
غري  م�شروبات  لعمل  اخ��رى  وم�شتح�شرات  �شراب  الفواكة 

كحولية .. وامل�شنفة بالفئه )32(

)حممد ح�شني عبداهلل ابراهيم(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95508( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: خدمات املقاهي ، الكافترييا 
مطاعم   ، املطاعم   ، الفنادق   ، وال�شراب  بالطعام  التزويد   ،
 .. ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  تقدمي  مطاعم   ، ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة 

وامل�شنفة بالفئه )43(

)همام علي ح�شن ال�شودي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95543( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املياه املعدنية واملياه الغازية 

الغري كحولية.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)�شعد �شالح حممد احمد الرميي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95544( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/7م(. 
 .. )الزعقة(  املك�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )29(
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)ر�شوان يحيى علي الثاليا(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95552( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/5م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ق�شدير .. وامل�شنفة بالفئه 

)6(

)جنيب حممد عقالن ال�شلوي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95580( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/7م(. 
حا�شوبية  برامج  ت�شميم  على:   العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ت�شميم   ، حا�شوب  انظمة  حتليل   ، حا�شوب  انظمة  ت�شميم   ،
بالفئه  وامل�شنفة   .. حا�شوب  برامج  ت�شميم   ، حا�شوب  انظمة 

)42(

)يو�شف حممد نا�شر املطري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95582( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/8م(. 
 ، ال�شكر   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، ، اخلبز  ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب  االرز 
ال�شوكوالتة   ، الب�شكويت   ، العلكة   ، الكيك   ، الكعك   ، الفطائر 
الذرة  امل�شنوعة من االرز والذرة ورقائق  الوجبات اخلفيفة   ،
 ، ، امللح  ، الع�شل ، اخلمرية  ، احللويات وم�شتح�شرات احللويات 
اخلل ، ال�شل�شة ، التوابل والبهارات ، الثلج ، املثلجات ، املكرونة 

، ال�شعريية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)موؤ�ش�شة القداري اال�شتثمارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95590( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/7م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ال�شل�شة .. وامل�شنفة بالفئه 

)30(
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)احمد حممد احمد مثنى(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95591( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واال�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  ال��دواج��ن 
فواكه   ، ومربيات  )جيلي(  هالم   ، ومطهوة  وجممدة  حمفوظ 
، الزيوت والدهون املعدة  ، احلليب  ، البي�س  مطبوخة بال�شكر 

لالكل .. وامل�شنفة بالفئه )29(

)احمد حممد احمد مثنى(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95592( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واال�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات  ف��واك��ة   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  ال��دواج��ن 
فواكة   ، هالم)جيلي(ومربيات   ، ومطهوة  وجممدة  حمفوظة 
، الزيوت والدهون املعدة  ، احلليب  ، البي�س  مطبوخة بال�شكر 

لالكل .. وامل�شنفة بالفئه )29(

)ثابت نا�شر ثابت الكلدي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95602( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال��دواج��ن وال�����ش��ي��د، خ��ال���ش��ات ال��ل��ح��م، ف��واك��ه وخ�����ش��روات 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة 
، الزيوت  ، واللن ومنتجات االألبان  مطبوخة بال�شكر، البي�س 
واملخلالت..  املحفوظة  االأغ��ذي��ة   ، ل��الأك��ل  امل��ع��دة  وال��ده��ون 

وامل�شنفة بالفئه )29(

يا�شر   - والت�شدير  لال�شترياد  انرتنا�شنول  برودك�شن  )جرنال 
يحيى حممد العوامي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95608( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اجهزة وادوات لو�شل او فتح 
او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائيه 
، �شناديق بطاريات اوعية بطاريات ، الواح �شم�شية ، بطاريات 
 ، اجليب  مل�شابيح  بطاريات   ، لال�شاءة  بطاريات   ، �شم�شية 
اجهزة �شحن بطاريات ، م�شخات توزيع الوقود ملحطات خدمة 
جهد  ذات  بطاريات   ، اوتوماتيكية  وقود  م�شخات   ، ال�شيارات 

عايل .. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)�شركة العليمي واوالدة للتجارة واال�شترياد املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95627( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: م�شتح�شرات تنظيف وغ�شل 
)ملمعات(  تلميع  م�شتح�شرات  واال�شطح،  واالر�شيات  املالب�س 
م�شتح�شرات   ، الروائح  ازالة  م�شتح�شرات   ، �شامبو   ، �شابون   ،

املكياج ، زيوت عطرية ، لو�شن .. وامل�شنفة بالفئه )3(

)حممد علي حممد اجلا�شري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95638( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
و�شفرات  ري�س   ، قطع  االت  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، منا�شري  و�شفرات  ري�س   ، كهربائية  ن�س  واالت  منا�شري   ، قطع 
ري�س و�شفرات قطع حديد و�شنافر حديد ، االت وعدد الية ، 
حمركات ومكائن ، قارئات الية وعنا�شر نقل احلركة ، معدات 
، لقم  ، منا�شري �شل�شلية  واالت زراعية ، حفارت ، كمربي�شانات 
حفارات ، مثاقب كهربائية ، االت للنق�س البارز ، االت �شقل ، 
مق�شات كهربائية ، االت تهذيب احلجارة ، ري�س و�شفرات ن�شر 

وقطع االحجار .. وامل�شنفة بالفئه )7(

)�شالح عبداهلل �شعيد باجابر(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95658( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الن ، ال�شاهي ، الكاكاو ، االرز 
، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، احللويات ، احللويات 
وم�شحوق  اخلمرية   ، اال�شود  الع�شل   ، النحل  ع�شل   ، املثلجة 
اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�شل�شات )التوابل( ، البهارات 

، الثلج.. وامل�شنفة بالفئه )30(

لل�شرافة  كا�س  )ال�شيفي  ال�شيفي  ح�شني  طاهر  )يو�شف 
واخلدمات امل�شرفية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95676( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، امل�شرفية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
خدمات اعمال ال�شرافة ، خدمات احلوالت ال�شريعة ، خدمات 
احلواالت الداخلية ، خدمات بيع و�شراء العمالت االجنبية ، 
خدمات ار�شال وا�شتقبال احلواالت من واىل جميع دول العامل. 

وامل�شنفة بالفئه )36(
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لل�شرافة  كا�س  )ال�شيفي  ال�شيفي  ح�شني  طاهر  )يو�شف 
واخلدمات امل�شرفية((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95677( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املطبوعات، االأوراق الر�شمية 
مناذج   ، املطبوعة  املن�شورات  الر�شمية،  امل�شتندات   ، الفواتري   ،
، اإعالنات كبرية ، بطاقات اعالن  مطبوعة ، ملفات قرطا�شية 
قرطا�شية ، دفاتر واقالم واكيا�س دعائية، وتقاومي ، لوحات 

اإعالنات دعائية كبرية.. وامل�شنفة بالفئه )16(

)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95691( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شروات حمفوظة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 
والدهون  الزيوت  االألبان،  ومنتجات  واللن  البي�س  بال�شكر، 
املعدة لالأكل، االغذية املحفوظة واملخلالت.. وامل�شنفة بالفئه 

)29(

)حمالت باوزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95692( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شروات حمفوظة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 
والدهون  الزيوت  االألبان،  ومنتجات  واللن  البي�س  بال�شكر، 
املعدة لالأكل، االغذية املحفوظة واملخلالت.. وامل�شنفة بالفئه 

)29(

)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95693( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
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  واخل��ل،  واخل��ردل  امللح  اخلمرية،  االأ�شود، 

وال�شل�شة واملكرونة، الثلج.. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95694( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
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  واخل��ل،  واخل��ردل  امللح  اخلمرية،  االأ�شود، 

وال�شل�شة واملكرونة، الثلج.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95695( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شروات حمفوظة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 
والدهون  الزيوت  االألبان،  ومنتجات  واللن  البي�س  بال�شكر، 
املعدة لالأكل، االغذية املحفوظة واملخلالت.. وامل�شنفة بالفئه 

)29(

)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95696( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شروات حمفوظة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 
والدهون  الزيوت  االألبان،  ومنتجات  واللن  البي�س  بال�شكر، 
املعدة لالأكل، االأغذية املحفوظة واملخلالت.. وامل�شنفة بالفئه 

)29(

)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95697( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
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  واخل��ل،  واخل��ردل  امللح  اخلمرية،  االأ�شود، 

وال�شل�شة واملكرونة، الثلج.. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)حمالت با وزير للمواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95698( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
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  واخل��ل،  واخل��ردل  امللح  اخلمرية،  االأ�شود، 

وال�شل�شة واملكرونة، الثلج.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95699( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  مبيدات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )5(

ل�شناعة  ) معمل جوداليك  ال�شعيبي-  �شعد حممد  )عبدامللك 
املنظفات واملطهرات ((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95739( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مطهرات.. وامل�شنفة بالفئه 

)5(

)عبد العزيز ح�شني علي ال�شربي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95741( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة  ال��رز..  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

)30(
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)اأي خدمات الإجناز االعمال التجارية والعالقات(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95772( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
العلمية والتقنية  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اخلدمات 
التحاليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات 
واالبحاث ال�شناعية، خدمات ت�شميم وتطوير اجهزة وبرامج 

احلا�شب االيل، خدمات قانونية.. وامل�شنفة بالفئه )42(

)اأي خدمات الإجناز االعمال التجارية والعالقات العامة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95774( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وتغليف  النقل  خدمات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
بالفئه  الرحالت وال�شفر.. وامل�شنفة  ال�شلع وتنظيم  وتخزين 

)39(

)اأي خدمات الإجناز االعمال التجارية والعالقات العامة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95776( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
االطعمة  توفري  خدمات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شروبات، خدمات االيواء املوؤقت.. وامل�شنفة بالفئه )43(

)منيف حام�س حفظ اهلل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95790( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اإطارات   ، ال�شيارات  اإطارات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 
الدراجات الهوائية والنارية ، قطع غيار ال�شيارات ، قطع غيار 

الدراجات النارية والهوائية. وامل�شنفة بالفئه )12(
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)املركز اليمني ال�شترياد املواد الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95815( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)عوايف ل�شناعة املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94419( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
والكاكاو  وال�شاي  ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وال�شكر واالرز والتابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الفطائر   ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، منها  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
ع�شل   ، املثلجة  واحللويات  احللويات   ، ال�شوكوالتة   ، الكعك   ،
 ، اخل��ردل   ، الفلفل   ، امللح   ، اخلمرية   ، اال�شود  والع�شل  النحل 
اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�شل�شة ، املاكرونة ، الثلج ، ال�شطة 

، الكات�شب ، ال�شعريية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)عوايف ل�شناعة املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94421( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
والكاكاو  وال�شاي  ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وال�شكر واالرز ، ال�شاجو ، التابيوكا ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الفطائر   ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، منها  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
ع�شل   ، املثلجة  واحللويات  احللويات   ، ال�شوكوالتة   ، الكعك   ،
 ، واخل���ردل  واخل��ل  وامللح  اخلمرية   ، اال���ش��ود  والع�شل  النحل 
 ، ال�شطة   ، الثلج   ، املاكرونة   ، ال�شل�شة   ، التوابل   ، البهارات 

الكات�شب ، ال�شعريية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)عوايف لل�شناعة املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94509( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من 
الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري 
امل�شروبات غري الكحولية ، م�شتح�شرات لتح�شري املياة املعدنيه 

، رحائق .. وامل�شنفة بالفئه )32(
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)عوايف لل�شناعة املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94510( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من 
الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري 
امل�شروبات غري الكحولية، م�شتح�شرات لتح�شري املياة املعدنيه، 

رحائق.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)عوايف لل�شناعة املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94514( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من 
الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري 
امل�شروبات غري الكحولية، م�شتح�شرات لتح�شري املياة املعدنيه، 

رحائق.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)عوايف لل�شناعة املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94517( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
الكاكاو،  ال�شاي،  ال��ن،  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدقيق  اال�شطناعي،  الن  ال�شاجو،  التابيوكا،  االأرز،  ال�شكر، 
الفطائر،  الب�شكويت،  اخلبز،  منها،  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
ع�شل  املثلجة،  احللويات  احللويات،  ال�شوكوالته،  الكعك، 
النحل والع�شل اال�شود، اخلمرية، امللح، الفلفل، اخلردل، اخلل، 
البهارات، التوابل، ال�شل�شة، املكرونة، الثلج، ال�شطة، الكات�شب، 

ال�شعريية.. وامل�شنفة بالفئه )30( 

)ال�شركة ال�شعودية ملنتجلت االلبان واالغذية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94104( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/1/8م(. 
احلليب  ومنتجات  احلليب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
االنانا�س واخلوخ   ( املعلبة  والفواكة  االلبان  واللن ومنتجات 
فا�شوليا   ، )فول  واملجففة  املحفوظة  واخل�شروات   ) التفاح  و 
، بازاليا ( والبي�س واالجبان وم�شتقاته ومعجون الطماطم .. 

وامل�شنفة بالفئه )29(
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)اك�شون موبيل كوربوري�شن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94992( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املركبات  زج��اج  م�شاحات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
موؤ�شرات   ، االمامي  املركبات  زجاج   ، �شل�شلة  حمرك   ، االمامي 
م�شخات   ، اب��واق   ، العجالت  تغيري  الع��ادة  مقاب�س   ، االجت��اة 
العجالت   ، املعدنية  للعجالت  �شمامات   ، الهوائية  لالطارات 
املعدنية  العجالت   ، بها  اخلا�شة  ال�شمامات  واغطية  املعدنية 
الطارات املركبات واالطارات املركبات ، احزمة مرواح ملحركات 
ال�شيارات وكل امللحقات امل�شمولة بهذه الفئة ملحركات املركبات 

.. وامل�شنفة بالفئه )12(

)اك�شون موبيل كوربوري�شن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94997( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 .. �شناعية  و�شحوم  زيوت  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )4(

ال�شترياد  احل��اج  ب��ن  )ح�شني  احل��اج  حم�شن  حممد  )ح�شني 
طفايات و مواد احلريق((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95025( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/9م(. 
بجميع  حريق  طفايات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
احجامها  بجميع  بودرة  حريق  طفايات   ، اأحجامها  و  اأنواعها 
 . احلريق  �شناديق   ، احجامها  بجميع  رغوة  حريق  طفايات   ،

وامل�شنفة بالفئه )9(

ال��ب��ن��اء واالدوات  ال�����ش��وائ��ي ا���ش��ت��ار ال���ش��ت��رياد م���واد  )حم��ل 
الكهربائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95102( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
االآل��ة  واأدوات  االآالت  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
واملحركات )با�شتثناء املركبات الربية( واقرتان اجلهاز ونقل 
الزراعية  واالأدوات  الربية(  املركبات  )با�شتثناء  املكونات 
البيع  واآالت  البي�س  وحا�شنات  باليد  تعمل  التي  بخالف 

االأوتوماتيكية.. وامل�شنفة بالفئه )7(
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)اينكا هيجني اورونلريي �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95143( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
�شيدالنية  م�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
حمية  م��واد  طبية؛  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية؛ 
الغذائية  املكمالت  االأطفال؛  اأغذية  الطبي؛  لالإ�شتعمال  معدة 
م��واد  الطبية؛  ل��الأغ��را���س  الل�شقات  واحل��ي��وان��ات؛  للب�شر 
قطنية  ���ش��دادات  طبية؛  لغايات  قطن  مطهرات؛  للت�شميد؛ 
للحي�س؛ كمادات �شحية؛ فوط �شحية .. وامل�شنفة بالفئه )5(

)اينكا هيجني اورونلريي �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95149( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ورق و ورق مقوى )كرتون(، 
من  �شناديق  والتغليف،  التعبئة  الأغرا�س  مقوى  ورق  و  ورق 
ورق  ورق��ي��ة،  منا�شف  اأو  مناديل  الكرتون،  اأو  املقوى  ال��ورق 
تواليت، املناديل الورقية، منا�شف من الورق، حفا�شات اطفال، 
حفا�شات كبار ال�شن، حفاظات ل�شل�س البول.. وامل�شنفة بالفئه 

)16(

)اينكا هيجني اورونلريي �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95183( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة 
العمليات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  منظفات  املالب�س(؛  )لغ�شيل 
البقع؛  مزيالت  للغ�شيل؛  قا�شر  طبية؛  ولغايات  الت�شنيعية 
زيوت  عطور؛  والكي؛  الغ�شيل  يف  ت�شتخدم  لالأقم�شة  ملينات 
لالإن�شان  روائح كريهة  م�شتح�شرات جتميل؛ مزيالت  عطرية؛ 
اأو احليوان؛ غ�شوالت )لو�شن( لل�شعر؛ منظفات اأ�شنان؛ مناديل 
مبللة مل�شتح�شرات التجميل؛ �شامبو؛ غ�شوالت )لو�شن(؛ براعم 
جتميلية؛  كرميات  التجميل؛  م�شتح�شرات  ال�شتخدام  القطن 
الأغ��را���س  قطني  غ��زل  التجميل؛  الأغ��را���س  قطن  اأع����واد 

التجميل. وامل�شنفة بالفئه )3(

)اينكا هيجني اورونلريي �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95186( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ورق و ورق مقوى )كرتون(؛ 
من  �شناديق  والتغليف؛  التعبئة  الأغرا�س  مقوى  ورق  و  ورق 
ورق  ورقية؛  منا�شف  اأو  مناديل  الكرتون؛  اأو  املقوى  ال��ورق 
تواليت؛ املناديل الورقية؛ منا�شف من الورق؛ حفا�شات اطفال؛ 
حفا�شات كبار ال�شن؛ حفاظات ل�شل�س البول. وامل�شنفة بالفئه 

)16(
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)احمد حممد حممد احلبابي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95228( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   . االأرز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

)30(

)احمد حممد حممد احلبابي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95230( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ال�شل�شة . وامل�شنفة بالفئه 

)30(

)احمد حممد حممد احلبابي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95231( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الن . وامل�شنفة بالفئه )30(

)يحي ح�شني �شالح ال�شياين - موؤ�ش�شة يحي ال�شياين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95372( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
)ال��ب��وي��ات( ال��ده��ان��ات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
حفظ  وم��واد  ال�شدا  من  الوقاية  مواد   ، والالكية  والورني�س 
اخل�شب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، راتنج 
ال�شتخدام  م�شحوق  او  رقائق  �شكل  يف  معادن   ، خ��ام  طبيعي 
 .. والفنانني  الطباعة  وع��م��ال  ال��دي��ك��ور  وفنيي  ال��ده��ان��ني 

وامل�شنفة بالفئه )2(
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)�شعيب عبداحلميد حمود جميدة - ماريللي لال�شترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95375( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املطاط والغاتابر�شا وال�شمغ 
امل��واد  ه��ذه  من  امل�شنوعة  واملنتجات  وامليكا  واالأ�شب�شتو�س 
بالبثق  م�شكلة  بال�شتيكية  مواد  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغري 
انابيب  وع��زل،  وح�شو  تغليف  م��واد  الت�شنيع،  يف  لال�شتعمال 
و�شل  خراطيم   ، القنب  خراطيم  ،انابيب  معدنية  غري  مرنة 
خراطيم   ، مطاطية  خيوط   ، املركبات  يف  احلرارية  للم�شعات 
اغلفة   ، ن�شيجية  خراطيم   ، ري  خراطيم   ، احلريق  الطفاء 
مانعة لت�شرب املاء ، حلقات ملنع ت�شرب املاء.. وامل�شنفة بالفئه 

)17(

)يحيى ح�شني �شالح ال�شياين - موؤ�ش�شة يحيي ال�شياين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95391( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بور�شالن  ال�شراميك  بالط  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
االح��ج��ار  م��ن  دي��ك��ور   ، معدنية(  ب��ن��اء)غ��ري  م���واد   ، خ��زف   ،
اجلري  جرانيت  رخ��ام   ، وال�شناعية  الطبيعية  وال�شراميك 

واجلب�س .. وامل�شنفة بالفئه )19(

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

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95437( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واوعية  واواين  ادوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
او  نفي�شة  معادن  من  )لي�شت  وللمطبخ  املنزيل  لال�شتعمال 
التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، وا�شفنج  ام�شاط   ، بها(  مطلية 
او الدهان( ، مواد �شنع الفرا�شي ، ادوات تنظيف ، �شلك جلي ، 
زجاج غري م�شغول وزجاج �شبة م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 
يف املباين( ، اواين زجاجية واواين خزف �شيني واواين خزف 

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

)ر�شاد احمد �شالح بحري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95473( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املالب�س مبا يف ذلك االحذية 
الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملالب�س  ال��را���س  واغطية 
واخلفيفة للرجال والن�شاء واالطفال، اغطية وجه )خمار او 
حجاب( عباءات، االحزمة، ربطات العنق، اثواب اال�شتحمام، 
قفازات  االعرا�س،  ف�شاتني  جلدية،  مالب�س  ال�شباحة،  بدالت 
املالب�س  واجل��زم��ات،  االح��ذي��ة  ال�شيالن،   ، اجل���وارب  ال��ي��د، 
الريا�شية، املعاطف التي ترتدي فوق املالب�س، الو�شاحات التي 

تو�شع فوق الكتفني.. وامل�شنفة بالفئه )25(
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)عبدال�شمد �شرف حممد احلاج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95479( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   .. الفحم  العالمة على:  وتو�شع  اجلغرافية 

)4(

)عبدال�شمد �شرف حممد احلاج (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95481( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   .. الفحم  العالمة على:  وتو�شع  اجلغرافية 

)4(

)عبدال�شمد �شرف حممد احلاج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95484( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اواين زجاجية ، اواين خزف 
اقداح زجاجية وفناجني   ، الزجاجية  ال�شرب  كوؤو�س   ، �شيني 
 ، الزجاجية  ال�شاي  اطقم   ، الزجاجية  الفناجني   ، و�شحون 
زجاجية  واواين  اباريق   ، زجاجية  اطباق   ، زجاجية  زبديات 
، اقال�س كرتونية ، الط�شوت وجاكات املياه ، �شالت املهمالت ، 

عالقات .. وامل�شنفة بالفئه )21(

)عبدال�شمد �شرف حممد احلاج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95498( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   .. الفحم  العالمة على:  وتو�شع  اجلغرافية 

)4(
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)عبدال�شمد �شرف حممد احلاج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95499( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اواين زجاجية واواين خزف 
اقداح زجاجية وفناجني   ، الزجاجية  ال�شرب  كوؤو�س   ، �شيني 
 ، الزجاجية  ال�شاي  اطقم   ، الزجاجية  الفناجني   ، و�شحون 
زجاجية  واواين  اباريق   ، زجاجية  اطباق   ، زجاجية  زبديات 
، اقال�س كرتونية ، الط�شوت ، جاكات املياة ، �شالت املهمالت .. 

وامل�شنفة بالفئه )21(

)�شركة امرت مين غاز املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95595( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
يف  امل�شتخدمة  الكيماويات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وكذلك  الفوتوغرايف  والت�شوير  العلمي  والبحث  ال�شناعة 
غري  ا�شطناعي  راتنج  الغابات،  وزراعة  والب�شتنة  الزراعة  يف 
النريان،  اخماد  مركبات  اأ�شمدة،  معالج،  غري  وبال�شتيك  معالج 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، موةاد كيماوية حلفظ املواد 
ال�شناعة.  امل�شتخدمة يف  الل�شق  الغذائية، مواد دباغة، مواد 

. وامل�شنفة بالفئه )1(

)معاذ �شعيد علي ال�شالحي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95605( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: خدمات اال�شت�شارات ، مراكز 

التدريب والتاأهيل .. وامل�شنفة بالفئه )41(

)معاذ �شعيد علي ال�شالحي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95606( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
النفط  حقول  خ��دم��ات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

والغاز.. وامل�شنفة بالفئه )42(
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)�شركة بر�شتيج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95669( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  الع�شل  الفطائر،   ، الثلوج   ، احللويات   ، املعجنات   ،

اخلمرية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة بر�شتيج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95670( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  الع�شل  الفطائر،   ، الثلوج   ، احللويات   ، املعجنات   ،

اخلمرية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة بر�شتيج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95671( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  الع�شل  الفطائر،   ، الثلوج   ، احللويات   ، املعجنات   ،

اخلمرية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة بر�شتيج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95672( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  الع�شل  الفطائر،   ، الثلوج   ، احللويات   ، املعجنات   ،

اخلمرية .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)�شركة بر�شتيج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95674( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  الع�شل  الفطائر،   ، الثلوج   ، احللويات   ، املعجنات   ،

اخلمرية .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة بر�شتيج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95675( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
 ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
املعجنات ، احللويات ، الثلج ، الفطائر، الع�شل اال�شود ، اخلمرية 

.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)معمل مين جود فود ل�شناعة منتجات االلبان(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95678( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على:  �شراب �شعري ،املياه املعدنية 
م�شروبات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية 
م�شتخل�شة من الفواكة وع�شائر الفواكة ، ا�شربة وم�شتح�شرات 

اخرى لتح�شري امل�شروبات.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)�شركة بر�شتيج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95685( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اال�شطناعي  ال��ن   ، ال�شاجو   ، التوباكوا   ، االرز   ، ال�شكطر   ،
واخلبز  احل��ب��وب  م��ن  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  ال��دق��ي��ق   ،
الع�شل   ، والفطائر  والثلوج  واحللويات  واملعجنات  والب�شكويت 

اال�شود ، اخلمرية .. وامل�شنفة بالفئه )30(



34

)�شركة بر�شتيج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95687( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التوباكوا ، ال�شاجو ،الن اال�شطناعي ، الدقيق 
واملعجنات  والب�شكويت  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 .. اخلمرية   ، اال�شود  الع�شل   ، والفطائر  والثلوج  واحللويات 

وامل�شنفة بالفئه )30(

)مازن ها�شم غالب عبد ال�شفي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95722( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
تبيي�س  م�شتح�شرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
املالب�س،  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأق��م�����ش��ة 
عطور،  �شابون،   ، وك�شط  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات 
لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  زيوت 

معاجني اأ�شنان.. وامل�شنفة بالفئه )3(

)هزاع عبده قائد العليمي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95724( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 .. واحل��ق��ائ��ب  ال�شنط  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )18(

)ابراهيم عبد الواحد احمد قائد املجيدي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95725( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات 
اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، 
لغايات  اأو  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  مواد  القرطا�شية، 
االآالت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�شي  الفنانني،  وم��واد  منزلية، 
التوجيه  م��واد  االأث����اث(،  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�شتيكية )غري  التغليف  والتدري�س )عدا االأجهزة(، مواد 
الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفا�شات 
املهمالت..  اأكيا�س  وال�شليوز،  ال��ورق  من  امل�شنوعة  االأطفال 

وامل�شنفة بالفئه )16(
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)اإبراهيم عبدالواحد احمد قائد املجيدي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95727( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  ن�شائية.  فوط  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )5(

امل�شئة  ال�شم�س  خ��ط��وط   - دروي�����س  اح��م��د  في�شل  )اح��م��د 
لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95797( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املحركات الزراعية وم�شخات 

وغطا�شات .. وامل�شنفة بالفئه )7(

)�شركة ال�شرع لل�شرافة والتحويالت(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95847( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
االموال  وحتويل  ال�شرافة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
بالفئه  وامل�شنفة   .. االلكرتونية  وامل�شرفة  املالية  واخلدمات 

)36(

)النجم املف�شل لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95855( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الن ، ال�شاي ، ال�شكر ، االرز، 

الع�شل ، احللويات ، ال�شل�شة .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)النجم املف�شل لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95856( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الن ، ال�شاي ، ال�شكر ، االرز، 

الع�شل ، احللويات ، ال�شل�شة .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)النجم املف�شل لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95859( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(. 
 .. وم�شتقاتها  اجلبنة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )29(

)النجم املف�شل لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95860( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/5م(. 
 .. وم�شتقاتها  اجلبنة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )29( 

)احمد �شالح حم�شن ال�شاو�س(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94507( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(. 
 ، احلناء  نقو�س   ، احلناء  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
�شبغة احلناء اخلا�شة بال�شعر ، العطورات ، ال�شابون ، م�شادات 
للعرق ، ال�شامبو ، الكرميات ، ادوات جتميل ، عود الند ، البخور 
زيوت   ، منظفات   ، ا�شنان  معاجني   ، الورد  ماء   ، احلناء  قطر   ،
للعناية باجل�شم وال�شعر ، م�شتح�شرات تبخري ، ا�شباغ جتميلية 
 .  . املكياج   ، لل�شعر  ا�شباغ   ، لل�شعر  ملونات   ، احلواجب  اقالم   ،

وامل�شنفة بالفئه )3( 
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)النجم املف�شل لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95857( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(. 
 .. وم�شتقاتها  اجلبنة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )29(

)النجم املف�شل لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95858( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/4م(. 
 .. وم�شتقاتها  اجل��ن  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

وامل�شنفة بالفئه )29(  

)نا�شر يحيى �شالح �شمالن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92630( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/22م(. 
وامل���وؤ����ش���رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ش��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: ال���ورق 
التغليف.  وم��واد  الر�شمي  وال��ورق  واملطبوعات  والقرطا�شية 

وامل�شنفة بالفئه )16(

)حممد علي مثنى املري�شي(  

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94118( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
الب��ادة  م�شتح�شرات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
مبيدات  و  فطريات  مبيدات   ، ال�شارة  احليوانات  و  احل�شرات 

اأع�شاب. . وامل�شنفة بالفئه )5(



38

)حممد علي مثنى م�شلح املري�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94133( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
الإب���ادة  م�شتح�شرات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�شارة،  واحليوانات  احل�شرات 

اأع�شاب.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)حممد علي مثنى م�شلح املري�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94141( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
�شيدلية  م�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية، 
ل�شقات  واالأطفال،  للر�شع  واأغذية  الطبي  لال�شتعمال  معدة 
االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  ومواد  طبية 
ال�شارة،  واحليوانات  احل�شرات  الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات، 
�شل�س  ملر�شى  �شراويل  اأع�شاب،  ومبيدات  فطريات  مبيدات 

البول، فوط �شحية ن�شائية.. وامل�شنفة بالفئه )5(

)علي نا�شر ح�شني حامد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94623( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
البال�شتيكية  التغليف  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
)غري الواردة يف فئات اخرى( ، اكيا�س )مغلفات واجرية( من 
الورق او البال�شتيك للتعبئة ، اغطية بال�شتيكية ال�شقة قابلة 
 ، املايكرويف  فرن  بوا�شطة  طبخ  اكيا�س   ، املواد  حلزم  للتمدد 
رقائق   ، املواد  حلزم  لتمدد  قابلة  ال�شقة  بال�شتيكية  ورقائق 
مغلفات   ، للتغليف  بال�شتيكية  رقائق   ، للت�شكيل  بال�شتيكية 
منزلية  لغايات  او  للقرطا�شية  ا�شرطة ال�شقة   ، )قرطا�شية( 

، اغطية بال�شتيكية .. وامل�شنفة بالفئه )16(

)ر�شوان يحيى علي الثالياء(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94722( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
خممر(،  عنب)غري  ع�شري  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شروبات  معدنية،  م��ي��اه  ب��ال��ل��وز)م�����ش��روب(،  حليب  ع�شري 
غ���ري ك��ح��ول��ي��ة، م�����ش��روب��ات ع�����ش��ري ف���واك���ه غ���ري ك��ح��ول��ي��ة، 
اللن..  م�شل  م�شروبات  للموائد،  مياة  �شراب)م�شروبات( 

وامل�شنفة بالفئه )32(
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الطاقة  منظومة  و  االلكرتونيات  لبيع  �شوالر  اللوزي  )مركز 
ال�شم�شية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94783( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ال�شم�شية،  الطاقة  ال��واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

البطاريات،. وامل�شنفة بالفئه )9(

)عزالدين عبداهلل �شعالن ال�شنحاين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95168( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: كامريات، كامريات مراقبة.. 

وامل�شنفة بالفئه )9(

)حممد علي را�شد الهما�شي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95198( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
تبيي�س  م�شتح�شرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، املالب�س  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اخ���رى  م���واد   ، االقم�شة 
م�شتح�شرات تنظيف و �شقل وجلي و ك�شط ، �شابون ، عطور ، 
زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن ( لل�شعر ، 

معاجني اأ�شنان .. وامل�شنفة بالفئه )3(

)كريتف فن�شر منطقة حرة ذ.م.م(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95208( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/9م(. 
اجلمال؛  م�شابقات  تنظيم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
واالإعالن؛  الدعاية  منها الأفالم  كان  ما  االأفالم، بخالف  اإنتاج 
توفري معلومات عن الرتفيه؛ خدمات العرو�س، بخالف ما كان 
منها الأفالم الدعاية واالإعالن؛ عر�س متثيليات حية؛ تنظيم 
امل�شرحية؛  العرو�س  اإنتاج  الرتفيه(؛  اأو  )للتعليم  املباريات 
الرتفيه بالراديو؛ اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون.. وامل�شنفة 

بالفئه )41(
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)القا�شي هاو�س للتجارة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95408( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
فيها  مبا  منزلية  ادوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
والكتايل  �شغط  ق��دور   ، زجاجية  كا�شات   ، ال�شاهي  ثالجات 

اللمنيوم .. وامل�شنفة بالفئه )21(

)عبده عبداهلل ح�شن ال�شاذيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95449( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ال�شاعات ، عقارب ال�شاعات 
�شاعات   ، كبرية  �شاعات  وال�����ش��اع��ات(،  املنبهات  )ل�شناعة 
بالفئه  وامل�شنفة  �شاعات.  �شال�شل   ، �شاعات  علب   ، كهربائية 

)14(

)فهد حممد حممد نايل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95452( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ب��ذور  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )31(

)احمد عبد اهلل علي اليعربي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95541( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
واوعية  واواين  ادوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، نفي�شة(  معادن  من  )لي�شت  وللمطبخ  املنزيل  لال�شتعمال 
 ، طباخة  ق��دور   ، �شالمل   ، ثياب  منا�شري   ، ك��اوي��ات  ط���اوالت 
ثالجات �شاي ، ترام�س ، ام�شاط ، ا�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي 
 ، جلي  �شلك   ، تنظيف  ادوات   ، الفرا�شي  �شنع  مواد   ، التلوين( 
زجاج غري م�شغول وزجاج �شبة م�شغول ، اواين خزفية ، قدور.. 

وامل�شنفة بالفئه )21(
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)حممد يحيى �شالح علي القائفي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95581( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/5م(. 
والغازية  املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتخل�شة  م�شروبات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�شتح�شرات  ا�شربة   ، الفواكة  وع�شائر  الفواكة  من 

لتح�شري امل�شروبات غري الكحولية .. وامل�شنفة بالفئه )32(

)الهيئة امللكية ملحافظة الُعال(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95594( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: التعليم؛ التهذيب؛ التدريب؛ 
بالفئه  وامل�شنفة  والثقافية.  الريا�شية  االأن�شطة  الرتفيه؛ 

)41(

)الهيئة امللكية ملحافظة الُعال(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95610( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: التعليم؛ التهذيب؛ التدريب؛ 
بالفئه  وامل�شنفة  والثقافية..  الريا�شية  االأن�شطة  الرتفيه؛ 

)41(

)حممد اأحمد با�شليم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95619( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
االت�����ش��االت..  خ��دم��ات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وامل�شنفة بالفئه )38(



42

)مازن �شلطان عبد اهلل احمد احلمادي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95621( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ال�شابون .. وامل�شنفة بالفئه 

)3(

)حممد اأحمد با�شليم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95622( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
خدمات  التاأمني؛  خدمات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شوؤون  خدمات  املالية؛  ال�شوؤون  خدمات  التمويلية؛  ال�شوؤون 

العقارية. . وامل�شنفة بالفئه )36(

)حممد اأحمد با�شليم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95631( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اخلدمات العلمية والتقنية؛ 
التحاليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�شميم  البحث  خدمات 
العتاد  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  خ��دم��ات  ال�شناعية؛  واالأب���ح���اث 

احلا�شوبي وبرجميات احلا�شوب.. وامل�شنفة بالفئه )42(

)علي ملهي جزيالن �شجني(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95688( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/8م(. 
ال�شوئية، قناديل  امل�شابيح  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 
حمامات،  ك��را���ش��ي  وح��م��ام��ات،  مطابخ  اح��وا���س  ل��الإ���ش��اءة، 
حنفيات،  وحمامات،  مطابخ  خالطات  �شفاطات،  �شيفونات، 
الثالجات ، املكيفات ، املراوح ، الدفايات ، افران طبخ ، ال�شخانات 
الكهربائية وال�شم�شية ، فالتر لتنقية وتر�شيح املاء ، والعات 
غاز ، ك�شافات يدوية ، اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار 
و الطهي والتربيد والتجفيف والهوية وتوريد املياه ولالغرا�س 

والرتكيبات ال�شحية.. وامل�شنفة بالفئه )11(
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)موؤ�ش�شة عبد اهلل بن مطيع فارما لال�شترياد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95705( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
جراحية  وادوات  اجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وا�شنان  وع��ي��ون  اط���راف   ، وبيطرية  ا�شنان  وط��ب  وطبية 
اجل��روح..  درز  او  خياطة  م��واد   ، جتبري  ادوات   ، ا�شطناعية 

وامل�شنفة بالفئه )10(

)�شعالن عارف �شعالن قائد ال�شفياين(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95710( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
م�شروبات   ، معدنية  مياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

غازية ، ع�شائر فواكه وخ�شروات.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)خليل طه حممد علي احلبي�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95861( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: عدادات. . وامل�شنفة بالفئه 

)9(

)حممد هزاع علي العوا�شي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95872( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/6م(. 
الورق  االطفال،  حفاظات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات  امل��ق��وى  وال���ورق 
ال�شور  الكتب،  جتليد  مواد  املطبوعات،  اأخرى،  فئات  يف  واردة 
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  م��واد  االأج��ه��زة(،  )ع��دا  والتدري�س  التوجيه  م��واد 
اللعب،  ورق  اأخ���رى(،  فئات  يف  ال���واردة  )غ��ري  البال�شتيكية 
امل�شنوعة من الورق، اأكيا�س املهمالت.. وامل�شنفة بالفئه )16(



44

)حممد هزاع علي العوا�شي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95873( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/6م(. 
الورق  االطفال،  حفاظات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات  امل��ق��وى  وال���ورق 
ال�شور  الكتب،  جتليد  مواد  املطبوعات،  اأخرى،  فئات  يف  واردة 
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  م��واد  االأج��ه��زة(،  )ع��دا  والتدري�س  التوجيه  م��واد 
اللعب،  ورق  اأخ���رى(،  فئات  يف  ال���واردة  )غ��ري  البال�شتيكية 
امل�شنوعة من الورق، اأكيا�س املهمالت.. وامل�شنفة بالفئه )16(

)فخر الدين ادم علي ابراهيم(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95876( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: خدمات الدعاية واالعالن ، 
خدمات عر�س ال�شلع لغر�س البيع ، خدمات االعمال التجارية 

، خدمات الت�شويق . . وامل�شنفة بالفئه )35(

)فخر الدين ادم علي ابراهيم(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95877( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
الر�شمي  والورق  املطبوعات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
البال�شتيكية  واالك��ي��ا���س  الكرتونية  واالغ��ل��ف��ة  واالخ��ت��ام 
ال��ورق  من  امل�شنوعة  واملنتجات  وال���ورق  الورقية  واملناديل 

واالقالم والقرطا�شية .. وامل�شنفة بالفئه )16(

)احمد علي ح�شني الوزير(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95900( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وكل  نفي�شة  غري  معادن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
مواد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط 
غري  واأ���ش��الك  حبال  احل��دي��دي��ة،  ال�شكك  خلطوط  معدنية 
كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات 
معدنية �شغرية، موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود 
والوثائق واالأ�شياء الثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن غري 
نفي�شة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن م�شامري عادية، 

ما يتعلق ب�شناعة االأقفال.. وامل�شنفة بالفئه )6(
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) فار�س حممد يحيى الزاهري(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95903( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اأجهزة واأدوات ت�شتخدم يف 
البيطري،  والطب  االأ�شنان  وطب  الب�شري  والطب  اجلراحة 
اأطراف وعيون واأ�شنان ا�شطناعية، اأدوات جتبري، مواد خياطة 
 ، ال��دم  �شغط  قيا�س  اجهزة   ، بطن  احزمة   ، درز  او  اجل��روح 
فر�شات ا�شنان ، �شرائح فح�س الدم ، ق�شاطر ، ابر حقن اجل�شم 
بال�شوائل ، عكاكيز ، عيدان اذن ، ر�شاعات ، حلمات ر�شاعات ، 

كمادات حرارية ، خيوط جراحية ، . وامل�شنفة بالفئه )10(

)حممد عبداهلل ح�شن �شلمان(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95920( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
واوعية  واواين  ادوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، نفي�شة(  معادن  من  )لي�شت  وللمطبخ  املنزيل  لال�شتعمال 
ام�شاط   ، �شاي  براد   ، زجاج  جاكات   ، ترام�س   ، �شاي  ثالجات 
وا�شفنج وفرا�شي )عدا فرا�شي التلوين( ، مواد �شنع الفرا�شي 
، ادوات تنظيف ، �شلك جلي ، ادوات واواين منزلية بال�شتيكية 
االواين  جميع   ، م�شغول  �شبة  وزج���اج  م�شغول  غ��ري  زج��اج   ،
اواين   ، واملطبخ  للمنزل  ت�شتعمل  التي  الزجاجية  واالوعية 

خزفية .. وامل�شنفة بالفئه )21( 

)حممد اأحمد با�شليم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95948( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على:   املركبات؛ اأجهزة ومركبات 
النقل الربي، اأجهزة ومركبات النقل اجلوي، اأجهزة ومركبات 
والقطع  االأج���زاء  املركبات،  لعجالت  اإط���ارات  امل��ائ��ي،  النقل 

املتعلقة بجميع ما �شبق.. وامل�شنفة بالفئه )12(  

)جميل عبد الكرمي علي حم�شن �شعاف(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95899( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/6م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على:   ادوات وم�شتح�شرات طبية 

.. وامل�شنفة بالفئه )5(



)حممد اأحمد با�شليم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95930( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
)ال��ب��وي��ات(،  ع��ل��ى:ال��ده��ان��ات  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
حفظ  م��واد  ال�شداأ،  من  الوقاية  م��واد  الالكيه؛  الورني�س، 
اخل�شب من التلف؛ مواد التلوين؛ مواد تثبيت االألوان؛ راتنجات 
ال�شتخدام  م�شحوق  اأو  رقائق  �شكل  على  معادن  خام؛  طبيعية 
والفنانني..  الطباعة  وعمال  الديكور  وفنيي  الدهان  عمال 

وامل�شنفة بالفئه )2(  

)حممد اأحمد با�شليم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95934( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
�شناعية؛  و�شحوم  زيوت  على:    العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وقود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات  مزلقات؛ 
فتائل  �شموع،  االإ�شاءة؛  مواد  املحركات(،  وقود  ذلك  يف  )مبا 

لالإ�شاءة. . وامل�شنفة بالفئه )4(

)حممد عبداهلل ح�شن �شلمان(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(.  وبتاريخ:  برقم)95921(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من معادن نفي�شة( ، ام�شاط وا�شفنج وفرا�شي )عدا فرا�شي 
التلوين والدهان( ، مواد �شنع الفرا�شي ، ادوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غري م�شغول وزجاج �شبة م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 
يف املباين( ، اواين زجاجية واواين خزفية واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى ، اواين وادوات مائدة ، القجور وقدور ال�شغط 
، طناجر ، �شحون ، اوعية الكعك ، قوالب الطهي ، قطاعات للمعاجني ، مطاحن ، فدور وطناجر بجميع انواعها ، خلطات ، جاكات ، 
الط�شوت ، علب طعام ، حافظات طعام بال�شتيكية ، ترام�س ، ثالجات �شاي ، اطباق عميقة ، برطمنات وجراكي لل�شتعمالت املختلفة ، 
برادات ، اواين واكواب بال�شتيكية ، قناين ، قل�شات و�شحون �شفري ، اطقم بهارات ، زبديات ، خزفيات واواين خزفية ، اواين فخارية 
، �شحون واكواب من الورق ، اكيا�س ثابتة لدرجة احلرارة ، �شبك للتعبئة ، الواح وطاوالت لكوي املالب�س ، �شالل ، �شطول ، منا�شر 
مالب�س ، مالقط غ�شيل ، �شالت للمهمالت ، مناف�س غبار ، ادوات مكان�س ، قطع قما�س لغ�شيل االر�شيات ، اواين وادوات بال�شتيكية 

لال�شتعمال املنزيل واملطبخ ، �شول غاز وولعات غاز. . وامل�شنفة بالفئه )21(

46



47

)علي ناجي حممد املراين(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95176( وبتاريخ: )2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العالمة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، 
واأجهزة احلا�شب  اآالت حا�شبة، معدات  النقد،  اآالت ت�شجيل  النقد،  التي تعمل بقطع  اآلية لالأجهزة  بيع  اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات 

ملعاجة البيانات ، اجهزة اطفاء احلرائق والواح الطاقة ال�شم�شية وم�شتلزماتها.. وامل�شنفة بالفئه )9(

)يو�شف حممد حممد العيني(. بطلب ت�شجيل الت�شميم ال�شناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 1000. وتاريخ : 2020/4/21م. وبالفئة :)26(.
عن املنتج : لوح �شم�شي. 

و�شف النموذج : لوح �شم�شي م�شتطيل حماط باللون اال�شفر عليه 20 خليه مربعه كل خلية مكون من 12 خلية على خط طول.
عنا�شر احلماية : 1- الربواز اال�شفر للوح ال�شم�شي .

)علي عبداجلبار احمد الدبعي )م�شنع لوجينا للمياه املعدنية((. بطلب ت�شجيل الت�شميم ال�شناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 999. وتاريخ : 2020/4/6م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج : عبوة بال�شتيكة ت�شتخدم لتعبئة املاء. 

بالالتيني  حمفورة  كتابة  بوجود  االأعلى  من  تتميز  خمتلفة  باأحجام  املاء  لتعبئة  ت�شتخدم  بال�شتيكية  عبوة   : النموذج  و�شف 
)lojina( ، وحتت الكتابة هناك خط متعرج ودائري على حميط العبوة يلي ذلك ثالثة خطوط م�شتقيمة دائرية و�شط العبوة 

واأ�شفل العبوة هناك اأربعة خطوط متعرجة دائرية على حميط العبوة
عنا�شر احلماية : 1- اخلط املتعرج الدائري على حميط العبوة اأعلى العبوة .

2- االأربعة اخلطوط املتعرجة الدائرية على حميط العبوة اأ�شفل العبوة .
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)�شركة بروفي�شنال اجننريجن املحدودة( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95344( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اأخرى، املطبوعات )االوراق الر�شمية  العالمة على:  الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
وامل�شتندات والفواتري والكروت( ، مواد جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية او 
لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة ، اللوازم املكتبية )عدا االثاث( ، مواد التوجية والتدري�س 
)عدا االجهزة( ، مواد التغليف )غري الواردة يف فئات اخرى( ، حروف الطباعة ، ورق اللعب ، حفا�شات االطفال امل�شنوعة من الورق 
وال�شليلوز ، اكيا�س للنفايات من الورق او البال�شتيك ، املناديل ، اكيا�س بال�شتيكية ، ورق �شحي ، مناديل من الورق للموائد ، ورق تواليت 

، اكواب وكا�شات ورقية ، بال�شتيك تغليف من النايلون لل�شحون البال�شتيكية .. وامل�شنفة بالفئه )16( 

)فخر الدين ادم علي ابراهيم( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95090( وبتاريخ: )2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  عطور وزيوت عطرية ، كولونيا ، ماء كولونيا ، البخور ، العودة وعطر العودة ، امل�شك ، م�شك ل�شناعة العطور ، معطر 
 ، زهور)عطور(  خال�شات   ، للج�شم(  )معطر  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل   ، العطور  من  امل�شنعة  املنتجات   ، للج�شم 
عنا�شر ا�شا�شية لعطور الزهور ، لو�شن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�شم ، م�شتح�شرات تبيي�س االقم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل 
يف غ�شل وكي املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول لو�شن 
لل�شعر ، مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت لو�شن ، م�شتح�شرات تبخري )عطور( ، خ�شب معطر ، عود الند ، زيت الورد ، مزيل عرق ، 
�شابون و�شابون طبي و�شابون معطر ، بودرة معطرة للج�شم ، ماء معطر ، احلناء واحلناء الع�شبي ، زيوت ودهان لل�شعر ، كرمي دهان 
لل�شعر ، حمام زيت لل�شعر ، �شامبو ، غ�شول ) لو�شن ( لل�شعر ، مثبت لل�شعر ، مزيل �شعر ، م�شتح�شرات فرد وجتعيد وت�شريح ال�شعر ، 
ا�شباغ جتميلية للج�شم وال�شعر ، م�شتح�شرات العناية باجل�شم والوجة والب�شرة وال�شعر ، كرمي للج�شم والوجه وال�شعر ، كحل للعني ، 
بودرة اطفال ، كرمي ا�شا�س، مكياجات ، م�شكره ، م�شتح�شرات جتميل الرمو�س ، رمو�س م�شتعارة ، اقالم حواجب ، احمر �شفاه ، ا�شباغ 
لالظافر ، ملمعات اظافر ، دهان )جل( ، م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ، م�شتح�شرات وكرميات لتبيي�س الب�شرة ، كرميات ملواجهة 

التجاعيد والكلف والنم�س ، كرمي لت�شقق االرجل ، اقنعة جتميلية .. وامل�شنفة بالفئه )3(
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)يا�شر حممد عبداهلل ال�شيفي(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95458(  الطلب  قبول  مت  وقد 
والكمبيوترات  املراقبة  وانظمة  وال�شواحن  والتو�شيالت  والبطاريات  والغالفات  والذواكر  وال�شواحن  التلفونات  على:   العالمة 
وال�شا�شات وال�شريفرات واجهزة الو�شل واخلزن والقطع الكهربائية ومكربات ال�شوت وام بي ثري واخلوازن وهواتف ال�شلكية والواح 
وبطاريات  كهروحرارية  وم�شابيح  تلفونات  واجهزة  هواتف  وا�شالك  حممولة  هواتف  كهربائية،  حموالت  وزن  روادوات  واجهزة 
�شم�شية ومكاوي حلام كهربائية واجزة عر�س �شا�شات وعدادات والة حا�شبة، تلفزيونات �شا�شات، ر�شيفرات، وم�شتلزماتها)�شحون، 
الكهربائية  بالطاقة  او  التحكم  او  اوتنظيم  حتويل  او  فتح  او  الو�شل  اجهزة  واملحوالت)انفرلرت(  املنظمات  د�س(  روؤو�س  ا�شالك، 
، اللوح طاقة، �شم�شية، بطاريات بكافة انواعها..  ، اجهزة ت�شجيل او ن�شخ او ار�شال او ال�شوت او ال�شورة، هواتف ار�شية منزلية 

وامل�شنفة بالفئه )9(

)فخر الدين ادم علي ابراهيم( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95088( وبتاريخ: )2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  عطور وزيوت عطرية ، كولونيا ، ماء كولونيا ، البخور ، العودة وعطر العودة ، امل�شك ، م�شك ل�شناعة العطور ، معطر 
 ، زهور)عطور(  خال�شات   ، للج�شم(  )معطر  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل   ، العطور  من  امل�شنعة  املنتجات   ، للج�شم 
عنا�شر ا�شا�شية لعطور الزهور ، لو�شن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�شم ، م�شتح�شرات تبيي�س االقم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل 
يف غ�شل وكي املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول لو�شن 
لل�شعر ، مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت لو�شن ، م�شتح�شرات تبخري )عطور( ، خ�شب معطر ، عود الند ، زيت الورد ، مزيل عرق ، 
�شابون و�شابون طبي و�شابون معطر ، بودرة معطرة للج�شم ، ماء معطر ، احلناء واحلناء الع�شبي ، زيوت ودهان لل�شعر ، كرمي دهان 
لل�شعر ، حمام زيت لل�شعر ، �شامبو ، غ�شول ) لو�شن ( لل�شعر ، مثبت لل�شعر ، مزيل �شعر ، م�شتح�شرات فرد وجتعيد وت�شريح ال�شعر ، 
ا�شباغ جتميلية للج�شم وال�شعر ، م�شتح�شرات العناية باجل�شم والوجة والب�شرة وال�شعر ، كرمي للج�شم والوجه وال�شعر ، كحل للعني ، 
بودرة اطفال ، كرمي ا�شا�س، مكياجات ، م�شكره ، م�شتح�شرات جتميل الرمو�س ، رمو�س م�شتعارة ، اقالم حواجب ، احمر �شفاه ، ا�شباغ 
لالظافر ، ملمعات اظافر ، دهان )جل( ، م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ، م�شتح�شرات وكرميات لتبيي�س الب�شرة ، كرميات ملواجهة 

التجاعيد والكلف والنم�س ، كرمي لت�شقق االرجل ، اقنعة جتميلية .. وامل�شنفة بالفئه )3(
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)يا�شر حممد عبداهلل ال�شيفي(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95469(  الطلب  قبول  مت  وقد 
والكمبيوترات  املراقبة  وانظمة  وال�شواحن  والتو�شيالت  والبطاريات  والغالفات  والذواكر  وال�شواحن  التلفونات  على:   العالمة 
وال�شا�شات وال�شريفرات واجهزة الو�شل واخلزن والقطع الكهربائية ومكربات ال�شوت وام بي ثري واخلوازن وهواتف ال�شلكية والواح 
وبطاريات  كهروحرارية  وم�شابيح  تلفونات  واجهزة  هواتف  وا�شالك  حممولة  هواتف  كهربائية،  حموالت  وزن  روادوات  واجهزة 
�شم�شية ومكاوي حلام كهربائية واجزة عر�س �شا�شات وعدادات والة حا�شبة، تلفزيوناتن �شا�شات، ر�شيفرات، وم�شتلزماتها)�شحون، 
الكهربائية،  بالطاقة  او  التحكم  او  اوتنظيم  او حتويل  او فتح  الو�شل  املنظمات واملحوالت)انفرلرت( اجهزة  روؤو�س د�س(  ا�شالك، 
انواعها..  بكافة  بطاريات  �شم�شية،  طاقة  الواح   ، منزلية  ار�شية  هواتف  ال�شورة،  او  ال�شوت  او  ار�شال  او  ن�شخ  او  ت�شجيل  اجهزة 

وامل�شنفة بالفئه )9(

)حممد مقبل عاي�س اال�شول(

وقد مت قبول الطلب برقم)93844( وبتاريخ: )2019/12/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
كهربائية،  اجرا�س  كهربائية،  م�شرتكات  كهربائية،  مفاتيح  كهربائية،  افيا�س  بطاريات،  ال�شم�شية،  الطاقة  الواح  على:   العالمة 
التوزيع  ولوحات  والكهرومغناطي�شية  االلكرتونية  والقلوب  الكهربائية  البالكات  و  املفاتيح  و  وال�شمعدانات  امل�شابيح  مقاب�س 
العايل  لل�شغط  الكهربائية  والكابالت  واال�شالك  الوايرات  انواع  وكافة  والتو�شيالت  والفيوزات  والفرعية  الرئي�شية  الكهربائية 
واملنخف�س واملحوالت الكهربائية وحموالت تيار الطاقة ال�شم�شية، وعدادات الطاقة واملاء واجلر�شات واالجهزة اخلا�شة بقيا�س 
التيار  عك�س  وادوات  الكهربائية  الفرعية  وال�شناديق  الكهربائية  ال�شحن  واجهزة  الهاتف  على  الرد  واجهزة  الكهربائية  التيار 
ومتديدات اال�شالك الكهربائية واملكواة الكهربائية اخلا�شة باملالب�س وال�شمامات الكهربائية واالقفال الكهربائية اجرا�س انذار 
م�شتلزمات  منظمات،  كهربائية،  خازنات  التيار،  �شدة  ارتفاع  من  الوقاية  واجهزة  التلفونات  وا�شالك  الت�شغيل،  مفاتيح  كهربائية 
الطاقة ال�شم�شية، �شا�شات، تلفزيونات، ر�شيفرات، م�شغالت ال�شوت، الطبلونات، القواطع الكهربائية، لوحات توزيع التيار الكهربائي، 
موا�شري  كهرباء،  ا�شلك  كليبات  كهرباء،  ل�شقات  كهربائي،  مفاتيح  علب  �شا�شة،  �شماعات  باب،  اجرا�س  �شماعات  منزلية،  اجرا�س 
الكمبيوتر، مراوح توليد  ال�شبكات، اجهزة  ا�شالك  الد�شات،  ا�شالك  �شماعات،  �شواحن،  �شكاكني قالب كهرباء، كامريات،  كهربائية، 

الطاقة الكهربائية.. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)عبد امللك حممد مهلي علي البعداين(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)94753( وبتاريخ: )2020/2/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  خدمات نقل االعمال ، خدمات الدعاية واالعالن واإدارة االأعمال واأعمال املكاتب وخدمات ادارة وتوجيه االعمال 
وتفعيل الن�شاط املكتبي ، ا�شت�شارات اإدارة االعمال، اإدارة اعمال الفنادق، ا�شت�شارات تنظيم، خدمات اال�شت�شارات التجارية، خدمات 
خدمات  االعمال،  ادارة  يف  امل�شاعدة  خدمات  االعمال،  وتنظيم  ادارة  عن  ا�شت�شارات  تقدمي  خدمات  االعمال،  عن  اال�شتف�شارات 
بيانات  املعلومات يف قواعد  ال�شناعية، خدمات جتميع  او  التجارية  اإدارة االعمال  امل�شاعدة يف  اإدارة االعمال، خدمات  اإ�شت�شارات 
حا�شوب، خدمات ا�شت�شارات االعمال املهنية، خدمات ن�شخ الوثائق، خدمات اخلرباء يف الكفاية،خدمات امل�شورة يف اإدارة االعمال، 
خدمات اإ�شت�شارات اإدارة �شوؤون املوظفني، خدمات توظيف االأفراد، خدمات العالقات العامة، خدمات معاجلة الن�شو�س.. وامل�شنفة 

بالفئه )35(

)عبد امللك حممد ملهى علي البعداين( 

وقد مت قبول الطلب برقم)94756( وبتاريخ: )2020/2/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
، تنظيم  الدرا�شية  واإجراء االإجتماعات و احللقات  ، تنظيم  ، الرتفيه  التدريب  ، توفري  التعليم والتهذيب  العالمة على:  خدمات 
وادارة منتديات للخرباء، خدمات االكادمييات )التعليم(، خدمات تنظيم وعقد الندوات، خدمات ترتيب وتنظيم املوؤمترات، خدمات 
خدمات  املدار�س،  توفرها  تعليمية  خدمات  التعليمية،  االإمتحانات  خدمات  التعليم،  حول  املعلومات  باملرا�شلة،  الدرا�شية  الدورات 
الن�شر املكتبي االإلكرتوين، تنظيم وتنفيذ املنتديات التعليمية ال�شخ�شية، خدمات مكتبات االإعارة،خدمات املكتبات املتجولة،الن�شر 
خدمات   ، للتحميل  القابلة  غري  االإنرتنت  عرب  االإلكرتونية  املن�شورات  توفري  خدمات  االإلكرتونية،  وال�شحف  للكتب  االأنرتنت  على 
تنظيم املناف�شات ، تنظيم املعار�س للغايات الثقافية اأو التعليمية ، تنظيم املناف�شات الريا�شية، تنظيم العرو�س )خدمات متعهدي 
على  احلية  العرو�س  تقدمي  خدمات  املنوعات،  برامج  )اإ�شتعرا�س(،عر�س  العملي  البدنية،التدريب  الرتبية  خدمات  احلفالت(، 
الهواء،خدمات ن�شر الن�شو�س عدا عن الن�شو�س الدعائية ، خدمات ن�شر الكتب، خدمات ترتيب وتنظيم احللقات الدرا�شية، اإنتاج 
العرو�س، خدمات ترتيب وتنظيم الندوات ، التدري�س )خدمات تعليمية ( )خدمات التعليمات(، خدمات التدريب املقدمة با�شتخدام 
اأجهزة املحاكاة، خدمات الرتجمة، التدري�س اخل�شو�شي، خدمات التوجيه املهني )تقدمي الن�شائح التعليمية اأو التدريبية(، خدمات 

اإعادة التدريب املهني، خدمات ترتيب وعقد ور�شات العمل )تدريب(، كتابة الن�شو�س.. وامل�شنفة بالفئه )41(



)اأمني عبداهلل اأحمد العوا�شي(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95468(  الطلب  قبول  مت  وقد 
امل�شنوعة من هذه  الورق والورق املقوى واملنتجات   ، الكروت   ، امل�شتندات   ، الفواتري   ، الر�شمية  ، االأوراق  العالمة على:  املطبوعات 
يف  امل�شتعملة  الل�شق  مواد  القرطا�شية،  الفوتوغرافية،  ال�شور  الكتب،  جتليد  مواد   ، املطبوعات  اأخرى،  فئات  يف  واردة  وغري  املواد 
مواد  االأثاث(،  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  االآالت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�شي  الفنانني،  ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�شية 
التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة(، مواد التغليف)غري الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب ، حفا�شات االأطفال 
امل�شنوعة من الورق وال�شليوز، اأكيا�س للنفايات من الورق اأوالبال�شتيك ، املناديل ، اأكيا�س بال�شتيكية، ورق �شحي ، مناديل من الورق 

للموائد ، ورق تواليت اكواب وكا�شات ورقية. وامل�شنفة بالفئه )16( 

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95351( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:   العالمة 
اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم  واالإنقاذ  )االإ�شراف(  واملراقبة  واالإ�شارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�شرية  واالأدوات 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة لت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات 
مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�شجيل النقد ، اآالت حا�شبة ، معدات واأجهزة 
احلوا�شب ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإطفاء احلرائق، اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 
اجهزة  ر�شيفرات،  �شحن،  وخوازن  حموالت  تلفزيونات،  م�شجالت،  بطاريات،  ال�شم�شية)،تلفونات،  الطاقة  )منظومة  الكهربائية 
حا�شوب وملحقاتها، طابعات، مو�شالت، وو�شالت كهربائية، حموالت كهربائية، ا�شالك كهربائية، �شماعات الراأ�س، اجهزة ات�شاالت، 
مكربات �شوتية، �شا�شات عر�س، اجهزة نداء، اجهزة الراديو، كامريات وا�شواء م�شجالت، هواتف ال�شلكية، قارئات، �شماعات هواتف، 
اجهزة ت�شغيل ا�شطوانات، اجهزة حتكم عن بعد، االت الت�شوير، حا�شبات جيب، م�شجالت ، MP3 �شواحن ، اإلكرتونيات، بطاريات 
 ، وال�شم�شية  ال�شوئية  اخلاليا  الواح   ، كهربائية  مفاتيح   ، واال�شالك  الكهربائية  الطاقة  وتفريغ  خزن  اجهزة   ، واجلافة  ال�شائلة 
اجهزة قيا�س الطاقة ، البطاريات واجهزة �شحن البطاريات، اقفال كهربائية، منظمات الكهرباء، واال�شالك الكهربائية والكابالت ، 

االت ، قداحات كهربائية ، ،والعدادات، ولوحات توزيع الكهرباء وموا�شري.. وامل�شنفة بالفئه )9( 
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)علي �شالح مبارك املعلم(

وقد مت قبول الطلب برقم)95607( وبتاريخ: )2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الدهانات )البويات(والورني�س والالكية ، مواد الوقاية من ال�شدا مواد حفظ اخل�شب من التلف ، مواد التلوين ، مواد 
تثبيت االلوان ، رانتجات طبيعية خام ، مثبتات للدهانات ، دهانات املنيوم ، م�شحوق املنيوم للدهان ، دهانات م�شادة للتلف او التلوث او 
الرت�شبات ، دهانات ا�شب�شتو�س ، م�شتح�شرات مثبتة للدهانات ، طالءات داخلية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات �شطح داخلية 
مانعة للت�شرب للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات )دهانات( ، مرققات الالكية ، طالء جريي مائي ، مرققات للدهانات ، ا�شا�شات 

الدهان ، مرققات الدهانات ، تربينيتني )مرقق دهانات( ا�شباغ بي�شاء )ملونات او دهانات( .. وامل�شنفة بالفئه )2(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95348( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  مواد بناء معدنية ، كبالت واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات معدنية �شغرية 
، موا�شري واأنابيب معدنية ، خزائن حفظ، ، خامات معادن،األواح بناء معدنية،م�شامري، ، مقاب�س معدنية للمكان�س،هياكل بناء معدنية، 
مواد تقوية معدنية للبناء، لوازم معدنية للمباين،�شدادات معدنية، و�شالت معدنية غري كهربائية للكبالت،م�شابك معدنية للكبالت 
معزولة،  غري  نحا�س  معدنية،اأ�شالك  حنفيات  معدنية،  براميل  للرباميل،  معدنية  قواعد  كهربائية،  غري  معدنية  كبالت  واملوا�شري، 
قواطع   ، معدنية  معدنية،�شالمل  بناء  معدنية،�شقاالت  ت�شريف  لالأبواب،موا�شري  معدنية  لالأبواب،مقاب�س  مزاليج   ، اأبواب  اأجرا�س 
معدنية،موا�شري ماء )معدنية( .تركيبات االأثاث؛ ف�شاالت االأثاث مزالج االأدراج؛ تركيبات املزاليج العاملة باللم�س؛الرتكيبات لتثبيت 
الواجهات االأمامية لالأدراج؛الرتكيبات لالأدراج ال�شفلية لالأثاث؛الرتكيبات واملوجهات لالأبواب املنزلقة؛الرتكيبات لالأدوات املنزلية 
والو�شالت؛االأوتاد؛اأجهزة  للفوا�شل،الرباغي  ؛الرتكيبات  واملجففات  ال�شحون  ، غ�شاالت  الطهي  التربيد ومواقد  وخ�شو�شًا خزائن 
اخلارج  اإىل  �شحبها  املمكن  من  التي  للخزائن  الداخلية  وللقطع  والفوا�شل  املتحركة  االأثاث  وواجهات  لالأدراج  وخ�شو�شًا  االإغالق 
واالأدراج ال�شفلية لالأثاث واأبواب اخلزائن واأبواب االأثاث؛ حماالت اخلزائن، خطافات ، �شال�شل،اأقفال ومفاتيح؛ �شناديق وبراميل، 
قلوب  كليبات  مطارق،  ابواب،  مغالق  الداخلية؛  للجدران  معدنية  بطانات  معدنية؛  اأ�شقف  اأملنيوم؛  رقائق  معدنية؛  م�شبكة  �شفائح 
لالبواب، مقاب�س معدنية لالبواب،ا�شلك معدنية للحام،�شبائك حلام ف�شية،ق�شبان معدنية للتنخي�س واللحام.. وامل�شنفة بالفئه )6(
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)�شركة التكامل الدولية املحدودة(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95199( وبتاريخ: )2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  الدهانات و البويات والورني�س والالكيه ، مواد الوقاية من ال�شداء ، مواد حفظ اخل�شب من التلف ، دهانات مقاومة 
للنار ، دهانات م�شادة لنمو الفطريات ، دهانات مبيد للبكرتيا ، مواد التلوين و ملونات االطعمة و الع�شائر ، املعاجني و ال�شلر و الالكر 
و التينار ، الغراء و �شليط اخل�شب و الربمير ، دهانات ال�شيارات ، طالءات تاأ�شي�شية للهايكل القاعدية للمركبات ، طالءات تاأ�شي�شية 
مانعة لت�شرب الهياكل القاعدية للمركبات الكيماوية لتثبيت اللون و ال�شبغة ، مثبتات لاللوان املائية ، الراتنج الطبيعي ، معادن على 
�شكل ائق او م�شحوق ال�شتخدام الدهانني و فنيني الديكور ، م�شتح�شرات م�شادة للتاأكل ، م�شتح�شرات م�شادة لفقدان ملعان املعادن ، 

طالءات زجاجية براقة ، حرب لدباغة اجللود ، حرب للطباعة .. وامل�شنفة بالفئه )2( 

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(

وقد مت قبول الطلب برقم)95347( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  مواد بناء معدنية ، كبالت واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات معدنية �شغرية 
، موا�شري واأنابيب معدنية ، خزائن حفظ، ، خامات معادن،األواح بناء معدنية،م�شامري، ، مقاب�س معدنية للمكان�س،هياكل بناء معدنية، 
مواد تقوية معدنية للبناء، لوازم معدنية للمباين،�شدادات معدنية، و�شالت معدنية غري كهربائية للكبالت،م�شابك معدنية للكبالت 
معزولة،  غري  نحا�س  معدنية،اأ�شالك  حنفيات  معدنية،  براميل  للرباميل،  معدنية  قواعد  كهربائية،  غري  معدنية  كبالت  واملوا�شري، 
قواطع   ، معدنية  معدنية،�شالمل  بناء  معدنية،�شقاالت  ت�شريف  لالأبواب،موا�شري  معدنية  لالأبواب،مقاب�س  مزاليج   ، اأبواب  اأجرا�س 
معدنية،موا�شري ماء )معدنية( .تركيبات االأثاث؛ ف�شاالت االأثاث مزالج االأدراج؛ تركيبات املزاليج العاملة باللم�س؛الرتكيبات لتثبيت 
الواجهات االأمامية لالأدراج؛الرتكيبات لالأدراج ال�شفلية لالأثاث؛الرتكيبات واملوجهات لالأبواب املنزلقة؛الرتكيبات لالأدوات املنزلية 
والو�شالت؛االأوتاد؛اأجهزة  للفوا�شل،الرباغي  ؛الرتكيبات  واملجففات  ال�شحون  ، غ�شاالت  الطهي  التربيد ومواقد  وخ�شو�شًا خزائن 
اخلارج  اإىل  �شحبها  املمكن  من  التي  للخزائن  الداخلية  وللقطع  والفوا�شل  املتحركة  االأثاث  وواجهات  لالأدراج  وخ�شو�شًا  االإغالق 
واالأدراج ال�شفلية لالأثاث واأبواب اخلزائن واأبواب االأثاث؛ حماالت اخلزائن، خطافات ، �شال�شل،اأقفال ومفاتيح؛ �شناديق وبراميل، 
قلوب  كليبات  مطارق،  ابواب،  مغالق  الداخلية؛  للجدران  معدنية  بطانات  معدنية؛  اأ�شقف  اأملنيوم؛  رقائق  معدنية؛  م�شبكة  �شفائح 
لالبواب، مقاب�س معدنية لالبواب،ا�شلك معدنية للحام،�شبائك حلام ف�شية،ق�شبان معدنية للتنخي�س واللحام.. وامل�شنفة بالفئه )6(
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)احمد حممد قائد احلبابي(

واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/28م(.  وبتاريخ:  برقم)95840(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، اله  ،الفالتر  ، الوالعات  الثقاب  ، اعواد  ،ادوات املدخنني  ال�شجائر   ، التبغ  اجلغرافية وتو�شع العالمة على:   

حتميل يف اجليب لل�شجائر ، جميع اللوازم املتعلقة بال�شجائر ، ال�شجائر ، البتغ اخلام وامل�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )لي�س 
لغايات طبية( ، ال�شيجار ، �شيجار رفيع ، والعات ، اعواد ثقاب ، ادوات املدخنني ، ورق ال�شجائر ، انابيب ال�شجائر ، فالتر لل�شجائر ، 
اجهزة حتمل يف اجليب للف ال�شجائر ، االت حتمل باليد حلقن التبغ يف االنابيب الورقية ، ال�شجائر االلكرتونية ، �شوائل لل�شجائر 
االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات ت�شخينة ، اجهزة الكرتونية واجزائها لغايات ت�شخني ال�شجائر او التبغ ، ال�شي�س ، فحم ال�شي�س ، 

مع�شالت ، ادوات املدخنني ، نكهات للتبغ ، مناف�س ، اوعية التبغ و�شناديق لرتطيب التبغ .. وامل�شنفة بالفئه )34( 

)معامل ازال الوطني النتاج االحذية البال�شتيكية - ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95360( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اطفال  �شراويل  داخلية،  �شراويل   ، القدم  لبا�س  واالحذيه،  القدم،  الب�شة  الداخلية،  واملالب�س  اجلاهزه  املالب�س  على:   العالمة 
والتنانري  واملعاطف  الفوقية  واملعاطف  البنطلونات واجلاكيتات  بها  واملعنى  املالب�س   ، ، م�شدات  ، قم�شان  ، احذية  الرا�س  ، اغطية 
والف�شاتني  والبلوزات  �شريت  وتي  املالب�س(  من  )اأجزاء  اجلاهزة  اجللدية  والبطانات  والقم�شان  وال�شدريات  واجلرازي  والبدالت 
و�شورت برمودا و�شورتات والبيجامات والبلوفرات واجلينز وبدالت ريا�شية ومعاطف املطر ومالب�س ال�شاطىء وبدالت اال�شتحمام 
وبدالت ال�شباحة، املالب�س الريا�شية )لال�شتخدام احل�شري للريا�شة(، املالب�س لالأطفال الر�شع واملعنى بها القم�شان والبنطلونات 
واملعاطف والف�شاتني، املالب�س الداخلية واملعنى بها البك�شورات )�شراويل مالكم( وحماالت ال�شدر و�شراويل حتتانية وال�شراويل، 
واأحذية  واأبواط  امل�شي  واأحذية  املاء  �شد  واأبواط  وال�شنادل  العظام  اأحذية  با�شتثناء  االأحذية  بها  واملعنى  القدم  جوارب،لبا�س 
واملعنى  الراأ�س  اأغطية  الأحذية،  العلوية  واالجزاء  االأحذية  ونعال  كعب  قطع  بها  واملعنى  االأحذية  اأجزاء  و�شبا�شب،  الريا�شية 
اأحزمة  طوياة،  جوارب  )مالب�س(،  قفازات  البورية،  وقبعات  والطواقي  الريا�شة  وقبعات  اجلمجمة  بحجم  وقبعات  القبعات  بها 
حمالة  اأحزمة  ربطات،  العنق،  ربطات  الياقات،  �شاالت،  الرقبة،  اأو�شحة  االأو�شحة،  عباءات،  ن�شوية،  �شرتة  القمي�شول  )مالب�س(، 

للجوارب.. وامل�شنفة بالفئه )25(
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)حممد اأحمد با�شليم(

 
وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(.  وبتاريخ:  برقم)95629(  الطلب  قبول  مت  وقد 
واأدوات ب�شرية؛  اأجهزة  واأدوات ت�شوير فوتوغرايف و�شينمائي؛  اأجهزة  واأدوات علمية ومالحية وم�شاحية؛  اأجهزة  العالمة على: 
اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم؛  واالإنقاذ  واالإ�شراف  واملراقبة  االإ�شارة  واأدوات  اأجهزة  والقيا�س،  الوزن  واأدوات  اأجهزة 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور؛ حامالت بيانات 
مغناطي�شية؛ اأقرا�س ت�شجيل؛ ماكينات بيع اآلية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود؛ اآالت ت�شجيل النقد؛ اآالت حا�شبة؛ معدات 
واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات؛ اأجهزة اإخماد النريان؛ برجميات وتطبيقات كمبيوتر وهواتف حممولة. . وامل�شنفة بالفئه )9(

)امني عبد الوهاب نعمان القحطاين( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95362( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اطفال  �شراويل  داخلية،  �شراويل   ، القدم  لبا�س  واالحذيه،  القدم،  الب�شة  الداخلية،  واملالب�س  اجلاهزه  املالب�س  على:   العالمة 
والتنانري  واملعاطف  الفوقية  واملعاطف  البنطلونات واجلاكيتات  بها  واملعنى  املالب�س   ، ، م�شدات  ، قم�شان  ، احذية  الرا�س  ، اغطية 
والف�شاتني  والبلوزات  �شريت  وتي  املالب�س(  من  )اأجزاء  اجلاهزة  اجللدية  والبطانات  والقم�شان  وال�شدريات  واجلرازي  والبدالت 
و�شورت برمودا و�شورتات والبيجامات والبلوفرات واجلينز وبدالت ريا�شية ومعاطف املطر ومالب�س ال�شاطىء وبدالت اال�شتحمام 
وبدالت ال�شباحة، املالب�س الريا�شية )لال�شتخدام احل�شري للريا�شة(، املالب�س لالأطفال الر�شع واملعنى بها القم�شان والبنطلونات 
واملعاطف والف�شاتني، املالب�س الداخلية واملعنى بها البك�شورات )�شراويل مالكم( وحماالت ال�شدر و�شراويل حتتانية وال�شراويل، 
واأحذية  واأبواط  امل�شي  واأحذية  املاء  واأبواط �شد  وال�شنادل  العظام  اأحذية  با�شتثناء  االأحذية  بها  واملعنى  القدم  لبا�س  جوارب، 
واملعنى  الراأ�س  اأغطية  الأحذية،  العلوية  واالجزاء  االأحذية  ونعال  كعب  قطع  بها  واملعنى  االأحذية  اأجزاء  و�شبا�شب،  الريا�شية 
اأحزمة  طوياة،  جوارب  )مالب�س(،  قفازات  البورية،  وقبعات  والطواقي  الريا�شة  وقبعات  اجلمجمة  بحجم  وقبعات  القبعات  بها 
حمالة  اأحزمة  ربطات،  العنق،  ربطات  الياقات،  �شاالت،  الرقبة،  اأو�شحة  االأو�شحة،  عباءات،  ن�شوية،  �شرتة  القمي�شول  )مالب�س(، 

للجوارب.. وامل�شنفة بالفئه )25(
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)حممد مقبل اال�شول(

وقد مت قبول الطلب برقم)95140( وبتاريخ: )2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
ولوحات  والكهرومغناطي�شية  االلكرتونية  والقلوب  الكهربائية  والبالكات  واملفاتيح  وال�شمعدات  امل�شابيح  مقاب�س  على:   العالمة 
لل�شغط  الكهربائية  والكابالت  واال�شالك  الوايرات  انواع  وكافة  والتو�شيالت  والفيوزات  والفرعية  الرئي�شية  الكهربائية  التوزيع 
العايل واملنخف�س واملحوالت الكهربائية ، عدادات الطاقة واملاء واجلر�شات واالجهزة اخلا�شة بقياالتيار الكهربائية واجهزة الرد 
الكهربائية  اال�شالك  ومتديدات  التيار  عك�س  وادوات  الكهربائية  الفرعية  وال�شناديق  الكهربائية  ال�شحن  واجهزة  الهاتف  على 
واملكواة الكهربائئة اخلا�شة باملالب�س وال�شمامات الكهربائية واالقفال الكهربائية واالقفال الكهربائية اجرا�س انذار كهربائية 
مفاتيح الت�شغيل وا�شالك التلفون واجهزة الوقاية من ارتفاع �شدة التيار خازنات كهربائية ، منظمات ، حموالت كهربائية م�شتلزمات 
التيار  توزيع  لوحات   ، الكهربائية  القواطع   ، الطبلونات   ، ال�شوت  م�شغالت   ، ر�شيفرات   ، تلفزيونات   ، �شا�شات   ، ال�شم�شية  الطاقة 
الكهربائي ، اجرا�س منزلية ، �شماعات اجرا�س باب ، �شماعات �شا�شة ، علب مفاتيح كهربائي ، ل�شقات كهرباء ، كليبات ا�شلك كهرباء 

، �شا�شكني قالب كهرباء ، كامرات �شواحن ، �شماعات .. وامل�شنفة بالفئه )9(

)�شركة �شناعات لن فجر كنبد(

وقد مت قبول الطلب برقم)95614( وبتاريخ: )2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  اللحوم واالأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحوم، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالميات 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�شاحلة لالأكل؛ بقول حمفوظة؛ 
زبدة؛ زبدة لب ال�شوكوالتة؛ زبدة الكاكاو؛ زبدة جوز الهند؛ زبدة الفول ال�شوداين؛ حلوم مطبوخة؛ جبنة؛ زيت ذرة؛ ق�شدة )منتجات 
لي )ُهالم( للطعام؛ كفري )م�شروب  األبان(؛ متور؛ منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك؛ لب فواكه؛ فواكه مغطاة بال�شكر؛ خيار خملل؛ جَّ
من احلليب(؛ م�شروبات احلليب )يكون احلليب هو ال�شائد فيها(؛ زيت زيتون للطعام؛ زيت نخيل للطعام؛ خملالت؛ حلوم دواجن غري 
حية؛ زيت لفت للطعام؛ اإنفحة )خمرية اللن من ِغ�شاء معدة العجل(؛ �شجق؛ زيت �شم�شم؛ �شمك تونا؛ لن خمي�س؛ لن رائب؛ زبادي؛ 

ع�شري الليمون لغر�س الطهي؛ م�شروبات اأ�شا�شها اللن الرائب.. وامل�شنفة بالفئه )29( 
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)حممد قا�شم حممد �شعيد(

واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/13م(.  وبتاريخ:  برقم)95565(  الطلب  قبول  مت  وقد 
معطر   ، الند  عود   ، وامل�شك  والبخور  العودة  كولونيا،   ، عطرية  وزيوت  عطور  على:   العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
جتميل  م�شتح�شرات   ، �شامبو  لل�شعر،  زيت  حمام   ، لل�شعر  دهان  كرمي  لل�شعر،  وده��ان  زيوت   ، عرق  مزيل  ، للج�شم 
وجتعيد  فرد  م�شتح�شرات  طبي  و�شابون  �شابون  �شعر،  مزيل  �شعر،  مثبت  لل�شعر،  �شامبو   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول 

وت�شريح ال�شعر، احلناء واحلناء الع�شبي ، م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات 
والب�شرة  والوجه  باجل�شم  العناية  م�شتح�شرات   ، البقع  مزيالت  وال�شعر،  للج�شم  جتميلية  اأ�شباغ   ، وك�شط  وجلي  و�شقل  تنظيف 
وال�شعر، كرمي للج�شم والوجه وال�شعر، بودرة للج�شم والوجه، كحل للعني، بودرة اطفال ، عد�شات عيون جتميلية، كرمي ا�شا�س، مكيا 
جات ، م�شكره ، م�شتح�شرات جتميل الرمو�س ، رمو�س م�شتعارة، اقالم حواجب ، احمر �شفاه، ا�شباغ لالأظافر وملمعات اظافر ، دهان 
)جل( م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ، م�شتح�شرات وكرميات لتبي�س الب�شرة وكرميات ملواجهة التجاعيد والكلف والنم�س ، كرمي 

لت�شقق االأرجل، ملمعات لالأحذية، اأقنعة جتميلية، معجون ا�شنان. وامل�شنفة بالفئه )3(

)حممد مقبل اال�شول(

وقد مت قبول الطلب برقم)93988( وبتاريخ: )2019/12/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
والتهوية،خال والتجفيف  والتجميد  والطهي  والت�شخني  واال�شارات  واالنارة  اال�شائة  �شم�شة،ملبات،اجهزة  �شخانات  على:   العالمة 

تنقية  قامي،واجهزة  وم��راوح  جالك�شي  جدارية،مراوح  وم��راوح  �شقف  م��راوح  طات،حماب�س،مراحي�س،مغا�شل،حنفيات،كرا�شي 
 ، بالغاز،مكيفات جدارية وكيفات قائمة  امليكروويف،افران تعمل  بالغاز،اواين طهي كهربي،وافران  الهواء،�شطافات،�شخانات تعمل 
والغاليات احلرارية ، دفايات كهربائية ، اد�شا�س اغت�شال ، قطارات تنقية املاء،الثالجات ، م�شابيح اال�شاءةاجلدارية وال�شقفية 
ا�شاءة،دفايات  م�شاعل  ال�شحية  التوريدات  موا�شري   ، املياة  لتنقية  واالت  اجهزة  وامليدانية  ال�شوارع  انواعها،ك�شافات  وجميع 
ال�شطافات   � اال�شتحمام  الهواء،احوا�س  �شفط  مراوح   ، املياة  ملوا�شري  خلط  ، حنفيات  وتركيبات �شحية  اجهزة   ، مياة  لال�شرة،فلرت 
� مقاعد التواليت وحجريات )مق�شورات(اال�شتحمام وحمامات الد�س واملغا�شل واملراحي�س وحلقات �شد )جلب( وحنفيات املوا�شري 

حنفيات املياه و�شبكات وتر�شيح تو�شيل املياة و�شبكات توزيع املياة ، مغا�شل لليدين ، مرئة لتجهيزات ال�شباكة يف احلمامات ، �شفايات 
، �شايفونات.. وامل�شنفة بالفئه )11(
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)حممد قا�شم حممد �شعيد(

واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/13م(.  وبتاريخ:  برقم)95690(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على:  عطور وزيوت عطرية، كولونيا، العودة والبخور وامل�شك، عود الند، معطر للج�شم، 
مزيل عرق، زيوت ودهان لل�شعر، كرمي دهان لل�شعر، حمام زيت لل�شعر، �شامبو، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( 
لل�شعر، �شامبو لل�شعر، مثبت �شعر، مزيل �شعر، �شابون ، م�شتح�شرات فرد وجتعيد وت�شريح ال�شعر، احلناء واحلناء 

الع�شبي، م�شتح�شرات تبيي�س االقم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، ا�شباغ 
وال�شعر،  والوجه  للج�شم  كرمي  وال�شعر،  والب�شرة  والوجه  باجل�شم  العناية  م�شتح�شرات  البقع،  مزيالت  وال�شعر،  للج�شم  جتميلية 
جتميل  م�شتح�شرات  م�شكرة،  مكياجات،  ا�شا�س،  كرمي  جتميلية،  عيون  عد�شات  اطفال،  بودرة  للعني،  كحل  والوجه،  للج�شم  بودرة 
الرمو�س، رمو�س م�شتعارة، اقالم حواجب، احمر �شفاه، ا�شباغ لالظافر وملمعات اظافر، دهان )جل(، م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س، 
م�شتح�شرات وكرميات لتبيي�س الب�شرة، كرميات ملواجهة التجاعيد والكلف والنم�س، كرمي لت�شقق االرجل، ملمعات لالحذية، اقنعة 

جتميلية، معجون ا�شنان.. وامل�شنفة بالفئه )3( 

)حممد قا�شم حممد �شعيد(

واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/13م(.  وبتاريخ:  برقم)95564(  الطلب  قبول  مت  وقد 
معطر   ، الند  عود   ، وامل�شك  والبخور  العودة  كولونيا،   ، عطرية  وزيوت  عطور  على:   العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
جتميل  م�شتح�شرات   ، �شامبو  لل�شعر،  زيت  حمام   ، لل�شعر  دهان  كرمي  لل�شعر،  وده��ان  زيوت   ، عرق  مزيل  ، للج�شم 

غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، �شامبو لل�شعر، مثبت �شعر، مزيل �شعر، �شابون و�شابون طبي م�شتح�شرات فرد وجتعيد وت�شريح ال�شعر، احلناء 
و�شقل وجلي  م�شتح�شرات تنظيف  املالب�س،  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  ومواد  االأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات   ، الع�شبي  واحلناء 
وك�شط ، اأ�شباغ جتميلية للج�شم وال�شعر، مزيالت البقع ، م�شتح�شرات العناية باجل�شم والوجه والب�شرة وال�شعر، كرمي للج�شم والوجه 
وال�شعر، بودرة للج�شم والوجه، كحل للعني، بودرة اطفال ، عد�شات عيون جتميلية، كرمي ا�شا�س، مكياجات ، م�شكره ، م�شتح�شرات 
جتميل الرمو�س ، رمو�س م�شتعارة، اقالم حواجب ، احمر �شفاه، ا�شباغ لالأظافر وملمعات اظافر ، دهان )جل( م�شتح�شرات الوقاية 
ملمعات  االأرجل،  لت�شقق  كرمي   ، والنم�س  والكلف  التجاعيد  ملواجهة  وكرميات  الب�شرة  لتبي�س  وكرميات  م�شتح�شرات   ، ال�شم�س  من 

لالأحذية، اأقنعة جتميلية، معجون ا�شنان. وامل�شنفة بالفئه )3(
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)علي عبداهلل علي الغر�شي( 

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(.  وبتاريخ:  برقم)94805(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:  ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اوعية واواين زجاجية ، اكواب ، كا�شات وفناجني زجاج ، جاكات 
�شلك   ، ادوات تنظيف   ، وا�شفنج وفرا�شي  ام�شاط   ، اواين خزفية   ، اواين خزف �شيني   ، م�شغول  �شبة  م�شغول وزجاج  ، زجاج  زجاج 
، قل�شات و�شحون  ، ام�شاط ا�شفنج  ، ترام�س ماء بال�شتيكية ، قدور �شغط  ، اقداح وجاكات مياة ، حافظات طعام بال�شتيكية  جلي 
�شفري ، �شفرات الطعام ، مالعق بال�شتيكية ومالعق منزلية متنوعة ، لبادات اجللي الغرا�س املطبخ ، ا�شفنج اجللي ، اطباق عميقة 
، �شالل الغ�شيل ، مالعق خفق ، اوعية العزل احلراري للم�شروبات ، اخلالطات الغري كهربائية ، الواح الكوي ، علب حفظ ال�شابون ، 
�شالل اخلبز ، كوؤو�س ال�شرب الزجاجية ، اقداح زجاجية وفناجني و�شحون الفناجني و�شحون ، الفناجني الزجاجية ، اطقم ال�شاي 
الزجاجية ، زبديات زجاجية واطباق زجاجية ، اباريق وواين زجاجية ، اقال�س كرتونية ، الط�شوت ، جاكات املياة ، �شالت املهمالت 

، فر�س ا�شنان .. وامل�شنفة بالفئه )21(

)و�شام حممد طاهر قحطان ال�شعبي(

وقد مت قبول الطلب برقم)95152( وبتاريخ: )2020/3/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:  الن ، ال�شاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، 
اخلبز ، الب�شكويت ، الفطائر ، ال�شوكوالته ، احللويات واحللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�شل النحل والع�شل اال�شود ، اخلمرية 
، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ال�شل�شة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�شعريية ، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة ، ف�شار 
)حب الذرة( ، رقائق �شوفان ، كت�شاب ، مايونيز ، دب�س للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل( ، �شل�شة طماطم ، منكهات ، �شمع 
النحل ، دقيق ال�شعري ن حلوى وجبات خفيفة ا�شا�شها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كري )بهار( ، ك�شرتد ، دب�س ال�شكر ، ذرة 
مطحونة ، ن�شا ، ال�شكرمي ، �شوكالتة خام ، منتجات مغطى بال�شوكالتة ، نعنع ، �شوكالتة �شائل ، مليم فواكة ، فانيال)منكهة ( ، جلوكوز 

للطعام ، يان�شون جنمي ، طعام ا�شا�شه ال�شوفان ، دقيق �شوفان ، �شوفان مق�شر .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95349( وبتاريخ: )2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
حالقة،  اأدوات   ، بي�شاء  اأ�شلحة   ، واملالعق(  وال�شكاكني  وك  )ال�شُّ قطع  اأدوات   ، باليد(  )ُتدار  يدوية  واأدوات  عدد  على:   العالمة 
ماكينات حالقة كهربائية او غري كهربائية، �شفرات ماكينات احلالقة، مق�شات �شعر اللحى، م�شاحذ جلدية، مكاوي نار، مق�شات �شعر 
لالإ�شتعمال ال�شخ�شي )كهربائية وغري كهربائية(، علب اأدوات احلالقة، فوؤو�س، اأدوات نق�س )عدد يدوية(، اأدوات للمائدة منا�شري 
قو�شية ، عتالت، مالقط لتجعيد ال�شعر، مكاوي �شعر، اأدوات يدوية لتجعيد ال�شعر، قطاعات، عدد يدوية تدار باليد، مر�شات زراعيه 
يدويه، فرامات ، وطباعات كيك ، حفارات خنادق )عدد يدوية، جمفف ال�شعر ، مطارق، كيبات، ال�شرم )جمزات ع�شب)،فتاحات علب 
ازاميل، معاول قطع، مغارف �شباكة، مناجل، كما�شات م�شامري، حفارات، مدقات، جمارف، ممددات   ، غري كهربائية،هراوات، مثاقب 
مغارف  لل�شيارات،  باليد  تدار  رافعات  يدوية(،  )عدد  احل�شرية  املبيدات  بخاخات  يدوية،  م�شخات  )عدد(،  مبارد  يدوية(،  )عدد 

)عدد يدوية(، مد�شرة م�شامري، اأدوات لقطع االأنابيب.. وامل�شنفة بالفئه )8(

)ر�شاد احمد �شالح احمد بحري(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95434(  الطلب  قبول  مت  وقد 
والكيك،  الكعك  وال�شعريية،  املكرونة  وال�شوفان،  الذرة  حبوب  ورقائق  الدقيق  االرز،  ال�شكر،  الكاكاو،  ال�شاي،  الن،  على:   العالمة 
الطحينية، كرمي كراميل والكراميل ال�شائلة، باكينج بودرة، 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 
ال�شل�شات  املك�شرات،   ، واملثلجات  الثلج  البهارات،  توابل  الع�شل،  واملثلجة،  اخلطمي  احللويات  ال�شكاكر،  وال�شوكالتة،  الوافل  وكعك 
املعجنات،  ك�شرتد،  احلبوب،  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  الطعام،  ن�شاء  ال�شاجو،  التابيوكا،  املايونيز،  بانواعها،الكات�شب، 

البهارات، الفطائر، عجائن الكيك والكعك.. وامل�شنفة بالفئه )30(
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عالمة رقم )94014( 
املعرت�س : حمالت الكد�س التجارية - ح�شن ح�شن �شعد الكد�س  

. بتاريخ:2020/5/3م. بالفئة )12(
املعرت�س �شده : حممد ح�شن عبداهلل ابو هادي  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94794( 
والتحويالت.  لل�شرافه  اخ���وان  املنتاب  �شركة   : املعرت�س 

بتاريخ:2020/4/28م. بالفئة )25(
املعرت�س �شده : �شمري عادل قا�شم ال�شرا�شي  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92334( 
املعرت�س : �شركة كربل ليمتد  . بتاريخ:2020/4/22م. بالفئة 

)30(
املعرت�س �شده : موؤ�ش�شة �شامل عبداهلل عبدالقوي لالإ�شترياد  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93816( 
ب��ت��اري��خ:2020/5/3م.   . مر�شد  عبده  علي  حميد   : املعرت�س 

بالفئة )30(
املعرت�س �شده : مبخوت �شالح يحيى جوبح  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )93526( 
املعرت�س : خليل طه احلبي�شي  . بتاريخ:2020/5/5م. بالفئة 

)11(
املعرت�س �شده : ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93534( 
امل���ع���رت����س : ���ش��رك��ة ال�����ش��ي��ف ل��ل��ت��وك��ي��الت ال���ت���ج���اري���ة . 

بتاريخ:2020/4/28م. بالفئة )16(
املعرت�س �شده : ابراهيم حممد ح�شن فتح اهلل

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94103( 
 . التعبئة  وم���واد  املتنوعة  ال�شناعات  �شركة   : امل��ع��رت���س 

بتاريخ:2020/5/3م. بالفئة )30(
املعرت�س �شده : موؤ�ش�شة اأبو عبداهلل مفتاح لال�شترياد  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94331( 
املعرت�س : كي�شينلر كوز ميتيك بازار الما �شاتايي تيكاريت اأنومني 

�شريكيتي . بتاريخ:2020/5/4م. بالفئة )3(
املعرت�س �شده : يا�شر احمد �شيف العريقي  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )93816( 
املعرت�س : اإدجار راي�س بورو�س ، انك . بتاريخ:2020/5/4م. 

بالفئة )30(
املعرت�س �شده : مبخوت �شالح يحيى جوبح  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92899( 
ب��ت��اري��خ:2020/5/3م.   . الدولية   الفاخر  �شركة   : املعرت�س 

بالفئة )34(
املعرت�س �شده : موؤ�ش�شة ماجد حمزه لال�شترياد  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )91770( 
املعرت�س : �شركة اأجمل هولدينغ اند انفي�شتمنت برايفت ليمتد  

. بتاريخ:2020/4/18م. بالفئة )25(
املعرت�س �شده : مازن عبداحلق عبده مهيوب احلمادي  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93854( 
امل���ع���رت����س : ���ش��رك��ة خ��ل��ف��اء جم��ل��ي اأح���م���د ب���اجم���ل���ي  . 

بتاريخ:2020/5/4م. بالفئة )32(
املعرت�س �شده : عالية عقالن �شالح مذكور  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )93857( 
امل���ع���رت����س : ���ش��رك��ة خ��ل��ف��اء جم��ل��ي اأح���م���د ب���اجم���ل���ي  . 

بتاريخ:2020/5/4م. بالفئة )30(
املعرت�س �شده : عالية عقالن �شالح مذكور  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93997( 
امل���ع���رت����س : ���ش��رك��ة خ��ل��ف��اء جم��ل��ي اأح���م���د ب���اجم���ل���ي  . 

بتاريخ:2020/5/4م. بالفئة )31(
املعرت�س �شده : عالية عقالن �شالح مذكور  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92717( 
�شاكي  : كاوا�شاكي جوكوغيو كابو�شيكي كاي�شا )كاوا  املعرت�س 
هيفي اإند�شرتيز، اإل تي دي(( . بتاريخ:2020/4/27م. بالفئة 

)7(
املعرت�س �شده : اأحمد حممد اأحمد اليو�شفي  

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93817( 
املعرت�س : ال�شركة ال�شوي�شرية / �شو�شيته دي برودوي ن�شتلة 

ا�س.ايه . بتاريخ:2020/5/18م. بالفئة )30(
املعرت�س �شده : حممد �شعيد عمر اخلنب�شي

املعرت�س  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�شتنادا 
�شده ا�شتالم االعرتا�س والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�شتالم االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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)عبدالفتاح �شالح علي الو�شابي( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85842( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ومواد  االأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات   ، على  العالمة  وتو�شع 
تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخرى 
عطرية  وزي���وت  ع��ط��ور  ال�����ش��اب��ون،   ، وك�شط  وج��ل��ي  و�شقل 
منظفات  لل�شعر(،  )حماليل  وغ�شول  جتميل  وم�شتح�شرات 

االأ�شنان. .وامل�شنفة بالفئة )3(

)جميل حممد احمد املعاذي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88131( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة  ال�شيارات.  غيار  قطع  على  العالمة  وتو�شع 

)12(

)حممد �شعيد اخلنب�شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91345( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال�شاي،  اال�شطناعي،  الن  الكاكاو،  الن،  على  العالمة  وتو�شع 
احلبوب،  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  االرز،  ال�شكر، 
املكرونة  ال�شوكوالتة،  والفطائر،  واخلبز  والكعك  الب�شكويت 
وال�شعريية، ع�شل النحل والع�شل اال�شود، احللويات واحللويات 

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

)حممد �شعيد عمر اخلنب�شي ) اخلنب�شي للتجارة العامة((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91346( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على املياه املعدنية وامل�شروبات الغازية وغريها 
من امل�شروبات غري كحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه 
وع�شائر الفواكه و�شراب و م�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات 
الفواكه  ورحائق  املياه  حت�شري  م�شتح�شرات  الكحولية  غري 

)غري ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )32(
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)حممد �شعيد عمر اخلنب�شي ) اخلنب�شي للتجارة العامة (( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91350( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وال�شيد  والدواجن  واال�شماك  اللحوم  على  العالمة  وتو�شع 
واملجففة  املحفوظة  واخل�شروات  والفواكه  اللحم  وخال�شات 
بال�شكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  وهالم)اجليلي(  واملطهية 
املعدة  والدهون  والزيوت  االلبان  ومنتجات  واللن  والبي�س 

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

)اأ�شامة حممد اأحمد عبد الرحمن ال�شريف .(  

وقد مت الت�شجيل برقم )92021( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
للجروح  ل�شقات  طبية،  لغايات  علكة  اأدوي���ة،  على  العالمة 
الكريهه بخالف ماهو لال�شتخدام  الروائح  الب�شيطة، مزيالت 
ال�شخ�شي، غ�شوالت )لو�شن( لغايات �شيدالنية، مناديل ورقية 
م�شربة بغ�شوالت )لو�شن( �شيدالنية، م�شتح�شرات �شيدالنية 
بالفئة  وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  وبيطرية، 

)5(

)عبد العزيز �شالح حممد املطحني(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92026( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
البطاريات،  ال�شم�شية،  الطاقة  ال��واح  على  العالمة  وتو�شع 
تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�شل  وادوات  اأجهزة   ، ا�شالك 
تلفزيونات.  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو 

وامل�شنفة بالفئة )9(

)جهاد علي عبداهلل القا�شي. (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92089( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الهواتف، �شواحن وبطاريات وتو�شيالت. 

.....وامل�شنفة بالفئة )9(
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)باي بال، انك.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92127( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
عمليات  ملعاجلة  احلا�شوبية  الربجميات  على  العالمة  وتو�شع 
الدفع االإلكرتونية وحتويل االموال من واىل الغري؛ برجميات 
تطبيقات االأجهزة النقالة ملعاجلة عمليات الدفع االإلكرتونية 
لغاية  التوثيق  برجميات  الغري؛  واىل  من  االم��وال  وحتويل 

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

)عبدال�شالم علي �شالح عامر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92632( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وامل�شنفة  اثاث مدر�شي.  املكتبي،  االثاث  العالمة على  وتو�شع 

بالفئة )20(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ش�شة  �شندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�شتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92663( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  .....وامل�شنفة  طبية  م�شتلزمات  على  العالمة  وتو�شع 

)10(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ش�شة  �شندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�شتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92664( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  .....وامل�شنفة  طبية  م�شتلزمات  على  العالمة  وتو�شع 

)10(
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)حميد حفظ اهلل احمد حام�س(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92706( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على تبغ وكربيتوامل�شنفة بالفئة )34(

)ب�شام �شامل احمد جميده(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92719( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مولدات الكهرباء، مكائن واالت ومعدات 
الكهرباء ديامن توليد الكهرباء، م�شخات، مببات، مكائن واالت 
الهواء،  �شخ  مكائن  هوائية،  م�شخات  امل�شغوط،  بالهواء  تدار 
معدات  ال�شخور،  حفر  لقم  كمربي�شنات،  هوائية،  مكثفات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )7(

)�شمري كامل احمد غالب(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92720( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مولدات الكهرباء، مكائن واالت ومعدات 
الكهرباء ديامن توليد الكهرباء، م�شخات، مببات، مكائن واالت 
الهواء،  �شخ  مكائن  هوائية،  م�شخات  امل�شغوط،  بالهواء  تدار 
معدات  ال�شخور،  حفر  لقم  كمربي�شنات،  هوائية،  مكثفات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )7(

)�شركة جمموعة اخلالقي للتجارة واملقاوالت املحدودة( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92736( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
كهربائية  خازنات   ، كهربائية  منظمات  على  العالمة  وتو�شع 

......وامل�شنفة بالفئة )9(
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)حممد عبداهلل حممد �شيف القد�شي(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92774( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
لفافات،  منا�شر،  االملنيوم،  منجور  االت  على   العالمة  وتو�شع 

فرازات. وامل�شنفة بالفئة )7(

)حممد عبداهلل حممد �شيف القد�شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92776( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
النجارة.  ل�شناعة  كهربائية  االت  على  العالمة  وتو�شع 

.وامل�شنفة بالفئة )7(

)ح�شني ح�شني ح�شني ال�شهاري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92788( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على غاط�شات ، م�شخات ، ديامن ، معدات واالت 

زراعية  . وامل�شنفة بالفئة )7(

)عبداهلل هزاع يحيى مطيع (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92845( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الورق والورق املقوى، املنتجات امل�شنوعة 
مواد  املطبوعات،  اخرى،  فئات  يف  وارداة  وغري  املواد  هذة  من 
جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق 
...البقيه  مواد  منزلية،  لغايات  او  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )16(
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)عبداهلل هزاع يحيى مطيع (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92847( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الورق والورق املقوي واملنتجات امل�شنوعة 
مواد  املطبوعات،  اخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغري  امل��واد  هذه  من 
جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق 
...البقيه  مواد  منزلية،  لغايات  او  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة 

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

)حممد حممد علي ح�شن الفقية(  

وقد مت الت�شجيل برقم )92926( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على التبغ، ال�شجائر بانواعها، ادوات املدخنني، املع�شل، 

عوادي الثقاب. ..... وامل�شنفة بالفئة )34(

)حممد حممد علي ح�شن الفقية(  

وقد مت الت�شجيل برقم )92932( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على التبغ، ال�شجائر بانواعها، ادوات املدخنني، املع�شل، 

عوادي الثقاب. ..... وامل�شنفة بالفئة )34(

)�شركة الريادة العربية للتجارة وال�شناعة املحدودة . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92992( 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  ال��ف��واك��ه،  ع�شائر  ال��ف��واك��ه،  م�شروبات  وال��غ��ازي��ة 
وم�شتح�شرات  اأ�شربة  الطاقة،  م�شروب  الفواكه،  م�شروبات 
م�شتح�شرات  ال�شعري(،  )���ش��راب  امل�شروبات  لتح�شري  اأخ��رى 
وامل�شنفة   . االإي���داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  حليب  لتح�شري 

بالفئة )32(
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)�شناعة تقنية البال�شتيك �س م م(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93043( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، امل�شغوط  الهواء  الأنابيب  معدنية  غري  ل��وازم  على  العالمة 
مواد   ، لالأنابيب  معدنية  غري  و�شالت   ، االنابيب  و�شل  اغلفة 
تقوية غري معدنية لالأنابيب ، مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق 

لال�شتعمال يف الت�شنيع ... وامل�شنفة بالفئة )17(

)�شادق علي حممد الط�شي.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93170( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مرهم ع�شبي للمفا�شل. وامل�شنفة بالفئة 

)5(

)�شادق علي حممد الط�شي. (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93216( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اأدوات جتميل . ....وامل�شنفة بالفئة )3(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93220( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على جتهيزات �شحية، معدات لل�شرف ال�شحي وتوفري 
اجهزة   ، �شخانات  ال�شحية،  للتجهيزات  مياه  اأنابيب  املياه؛ 
كهربائية  ملبات   ، بال�شغط  كهربية  طهي  قدور   ، طهي  معدات 
وم�شابيح كهربائية، منظم غاز، مواقد غاز ، مرجل غاز ،لوازم 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )11(
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)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93229( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية 
واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة 
...البقيه  واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم  واالإن��ق��اذ  )االإ���ش��راف( 

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

) ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93243( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�شية 
، مباين غري معدنية  اأ�شفلت وزفت وقار   ، غري معدنية للمباين 
،واجلب�س  اال�شمنت  معدنية،  غري  )جم�شمات(   ، للنقل  قابلة 
،والبالط ،والبلك )طوب(، موا�شري غري معدنية ، وخزانات غري 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )19(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93246( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
غري  واأ�شالك  ،كبالت  معدنية  بناء  مواد  على  العالمة  وتو�شع 
كهربائية من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات 
حفظ،  ،خزائن  معدنية  واأنابيب  موا�شري   ، �شغرية  معدنية 
معدنية  معدنية،م�شامري،مقاب�س  بناء  معادن،األواح  ،خامات 
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  للمكان�س،هياكل 

بالفئة )6(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93252( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
غري  واأ�شالك  ،كبالت  معدنية  بناء  مواد  على  العالمة  وتو�شع 
كهربائية من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات 
حفظ،  ،خزائن  معدنية  واأنابيب  موا�شري   ، �شغرية  معدنية 
معدنية  ،مقاب�س  معدنية،م�شامري،  بناء  معادن،األواح  ،خامات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )6(
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)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93253( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
غري  واأ�شالك  ،كبالت  معدنية  بناء  مواد  على  العالمة  وتو�شع 
كهربائية من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات 
حفظ،  ،خزائن  معدنية  واأنابيب  موا�شري   ، �شغرية  معدنية 
معدنية  ،مقاب�س  معدنية،م�شامري،  بناء  معادن،األواح  ،خامات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )6(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93256( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
غري  واأ�شالك  ،كبالت  معدنية  بناء  مواد  على  العالمة  وتو�شع 
كهربائية من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حدادة ، خردوات 
حفظ،  ،خزائن  معدنية  واأنابيب  موا�شري   ، �شغرية  معدنية 
معدنية  ،مقاب�س  معدنية،م�شامري،  بناء  معادن،األواح  ،خامات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )6(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93257( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�شية 
، مباين غري معدنية  اأ�شفلت وزفت وقار   ، غري معدنية للمباين 
،واجلب�س  اال�شمنت  معدنية،  غري  )جم�شمات(   ، للنقل  قابلة 
،والبالط ،والبلك )طوب(، موا�شري غري معدنية ، وخزانات غري 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )19(

)ا�شماعيل علي نا�شر ال�شري( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93258( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا 
نقل  وعنا�شر  اآلية  قارنات   ، الربية(  للمركبات  منها  كان  ما 
احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية 
 ، غ�شاالت  البي�س،  تفقي�س  اأج��ه��زة   ، باليد(  ي��دار  ما  )ع��دا 
ع�شارات ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )7(
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)عبد الرحمن يو�شف ال�شقاف(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93359( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على اال�شمدة ) طبيعية اأو �شناعية ( الكيماويات التي 
والت�شوير  العلمية  والتجارب  والبحوث  ال�شناعة  ت�شتخدم يف 
الراتنح   ، الغابات  وزراعة  والب�شتنة  والزراعة  الفوتوغرايف 
...البقيه  املعالج  غري  البال�شتيك   ، املعالج  غري  اال�شطناعي 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )1(

)احل�شن علي نا�شر ال�شري . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93419( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الداخلية،  واملالب�س  اجلاهزه  املالب�س  على  العالمة  وتو�شع 
داخلية،  �شراويل   ، القدم  لبا�س  واالح��ذي��ه،  القدم،  الب�شة 
�شراويل اطفال ، اغطية الرا�س ، احذية ، قم�شان ، م�شدات ، 
املالب�س واملعنى بها البنطلونات واجلاكيتات واملعاطف الفوقية 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )25(

)من�شور ردمان حممد عبده احلمادي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93449( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  الغيار.وامل�شنفة  وقطع  اطارات  على  العالمة  وتو�شع 

)12(

)اإ�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93463( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتوليد  وال��ت��دف��ئ��ة  ل��الإن��ارة  اأج��ه��زة  على  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع 
املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار 
االإلكرتونية،  املبخرات  الهواء،  مكيفات  ال�شحية،  واالأغرا�س 
الهواء  تكييف  اأجهزة  امل��اء،  وم��ربدات  واملجمدات  الثالجات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )11(
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)اإ�شماعيل علي نا�شر ال�شري(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93467( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على مواد بناء معدنية ، كبالت واأ�شالك غري كهربائية 
، خردوات معدنية  ، م�شنوعات حدادة  نفي�شة  من معادن غري 
�شغرية ، موا�شري وانابيب معدنية خزائن حفظ، ،خامات معادن، 
الواح بناء معدنية، م�شامري، ،مقاب�س معدنية ...البقيه ح�شب 

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )6(

)عبدربه عبداهلل �شالح امللجمي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93468( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
املالية.  امل�شرفية والتحويالت  العالمة على اخلدمات  وتو�شع 

...وامل�شنفة بالفئة )36(

والتوكيالت  للتجارة  واوالده  املجهلي  احمد  حممد  )�شركة 
املحدودة(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93473( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ�شماك  اللحوم  على  العالمة 
خال�شات اللحم، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم   ، ومعلبة  ومثلجة 
بال�شكر، البي�س و احلليب ومنتجات احلليب ، احلليب املجفف ، 
احلليب ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(

والتوكيالت  للتجارة  واوالده  املجهلي  احمد  حممد  )�شركة 
املحدودة(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93475( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ�شماك  اللحوم  على  العالمة 
خال�شات اللحم، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم   ، ومعلبة  ومثلجة 
بال�شكر، البي�س و احلليب ومنتجات احلليب ، احلليب املجفف ، 
احلليب ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(
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)حممد مقبل عاي�س اال�شول(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93481( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، غطا�شات   ، انواعها  بجميع  الغ�شاالت  على  العالمة  وتو�شع 
مولدات   ، ع�شارات   ، واحجامها  انواعها  بجميع  للمياة  ديامن 
لال�شتعمال  كهربائية  ومطاحن   ، وفرامات  ،خلطات  كهرباء 
، اآالت �شفط  املنزيل ، اجهزة ومكائن غ�شيل ،م�شخات زراعية 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )7(

)يحيى علي �شالح احلبابي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93493( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مبيدات ح�شرية ......وامل�شنفة بالفئة 

)5(

)كامل �شعيد حممد فتح الدبعي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93498( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على فوط �شحية ن�شائية ..وامل�شنفة بالفئة 

)5(

)ح�شن العزي حممد احلبي�شي(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93500( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات  على  العالمة 
و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل 
م�شتح�شرات   ، عطرية  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 
جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، معاجني اأ�شنان ، فازلني ، �شامبو 

. وامل�شنفة بالفئة )3(
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)ن�شر حفظ اهلل علي اال�شول (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93537( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مولدات الكهرباء، مكائن واالت ومعدات 
الكهرباء ديامن توليد كهرباء، م�شخات، مببات، مكائن واالت 
تدار بالهواء امل�شغوط، م�شخات هوائية، انفرترات انفلرتات، 
حفر  لقم  كمربي�شنات،  هوائية،  مكثفات  ه��واء،  �شخ  مكائن 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )7(

)احمد حممد قائد احلبابي. (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93539( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
املدخنني  وادوات  وامل�شنع  اخلام  التبغ  على  العالمة  وتو�شع 

والكربيت )الثقاب(. وامل�شنفة بالفئة )34(

)اديب ف�شل عبداحلبيب املقطري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93542( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، ،االرز  ،ال�شكر  ،الكاكاو  ،ال�شاي  ال��ن  على  العالمة  وتو�شع 
وامل�شتح�شرات  الدقيق  اال�شطناعي،  ،الن  ،ال�شاجو  التابيوكا 
،الفطائر،احللويات  ،الب�شكويت  ،اخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 
اخلمرية،  االأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  ،احللويات 

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

)اديب ف�شل عبداحلبيب املقطري(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93543( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
خال�شات  الدواجن،  وحل��وم  واال�شماك  اللحوم  على  العالمة 
هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخ�شروات  فواكه  اللحم، 
،اللن  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ،ومربيات  )جيلي( 
االأغذية  لالأكل،  املعدة  والدهون  الزيوت   ، االلبان  ومنتجات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(
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)اديب ف�شل عبداحلبيب املقطري(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93545( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على احلا�شالت الزراعية ومنتجات الب�شاتني والغابات 
والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفواكه 
الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�شروات 
ن�شر  ح�شب  ...البقيه  باحليوانات،  اخلا�شة  الغذائية  امل��واد 

االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )31(

)رافت عبداحلق احمد �شبف(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93555( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الن ، �شاهي ، رز ، دقيق ، ب�شكويت ، �شل�شة 
حالوه   ، كراميل   ، بهارات   ، مكرونة   ، حلويات   ، �شكوالته   ،

طحينية ،كات�شب ، زجنبيل ....وامل�شنفة بالفئة )30(

)حممد حممد علي ح�شن الفقيه (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93556( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على التبغ ، ال�شجائر باأنواعها ، اأدوات املدخنني 

، املع�شل ، عوادي الثقاب .. وامل�شنفة بالفئة )34(

)حممد علي هبه املزنعي )الوطنية ل�شناعة املواد الغذائية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93600( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال�شكر   ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، الن   ، البفك  على  العالمة  وتو�شع 
، االأز ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز ، 

الب�شكويت. .وامل�شنفة بالفئة )30(
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)ا�شتادا اأرزنيميتيل ايه جي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93614( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وبيطرية؛  طبية  م�شتح�شرات  اأدوي��ة؛  على  العالمة  وتو�شع 
حمية  وم��واد  اأطعمة  طبية؛  الأغرا�س  �شحية  م�شتح�شرات 
ع؛ مكمالت  اأو البيطري، اأطعمة للر�شّ معدة لالإ�شتعمال الطبي 
مواد  �شماد؛  مواد  طبية؛  ل�شقات  واحليوانات؛  للب�شر  غذائية 
ح�شو االأ�شنان؛ �شمع ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )5(

)عمار حممد ح�شن �شغدر.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93622( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مالب�س واأحذية واأغطية الراأ�س ولبا�س 

القدم. ... وامل�شنفة بالفئة )25(

)طه عبد اهلل �شالح القحم.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93637( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على زيوت و�شحوم �شناعية، مزلقات، مركبات 
امت�شا�س وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )مبا يف ذلك الزيوت 
املعدنية اخلا�شة بادارة املحركات(، مواد اإ�شاءة، �شموع وفتائل 

لالإ�شاءة. وامل�شنفة بالفئة )4(

)�شركة مدى حياة للتجارة والتوكيالت التجارية واملحدودة ( 

 
وقد مت الت�شجيل برقم )93665( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
، م�شتح�شرات  العالمة على م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية 
الطبي  لال�شتعمالل  معدة  حمية  مواد   ، طبية  لغايات  �شحية 
، مواد ح�شو  ، ل�شقات ومواد �شماد  واأغذية لالأطفال والر�شع 
االأ�شنان ، مطهرات ، م�شتح�شرات البادة احل�شرات واحليوانات 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )5(
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)مبخوت �شالح يحيى جوبح(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93701( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على بطاط�س .وامل�شنفة بالفئة )29(

)�شركة االكوع لل�شرافة والتحويالت(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93703( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على بيع و�شراء العمالت ، التحويالت الداخلية 

واخلارجية ....... وامل�شنفة بالفئة )36(

)�شركة االكوع لل�شرافة والتحويالت(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93704( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
..... وخ��ارج��ي��ة  داخلية  حت��وي��الت  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )36(

)�شياف حممد عبداهلل النهاري . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93711( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  ...وامل�شنفة  غذائية.  مكمالت  على  العالمة  وتو�شع 

)5(
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)املوؤ�ش�شة العامة القاب�شة للتنمية العقارية واال�شتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93729( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واجل�شور  والطرق  املباين  اإن�شاء  خدمات  على  العالمة  وتو�شع 
وال�شيانة  واالإ���ش��الح  وال�شباكة  ال��ده��ان  واأع��م��ال  وال�شدود 
ومواد  اأدوات  تاأجري  وخدمات  والتجميع،  الرتكيب  وخدمات 

البناء. .. وامل�شنفة بالفئة )37(

)�شركة املنتاب اخوان لل�شرافة والتحويالت(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93739( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
االم��وال  حتويل  ال�شرافة،  خ��دم��ات  على  العالمة  وتو�شع 
االعمال  امل���ايل،  التحليل  امل�شرفية،  ال�شئون  الكرتونييا، 
اال�شت�شارات  االعمال،  ت�شفية  خدمات  ال�شم�شرة،  امل�شرفية، 
 . الدين  بطائق  خدمات  االئتمان،  بطائق  خدمات  املالية، 

وامل�شنفة بالفئة )36(

)�شركة اخوان ف�شل ال�شوكاين للتجارة العامة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93740( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وم��واد  االقم�شة  تبي�س  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
اخرى ت�شتعمل يف غ�شل املالب�س وم�شتح�شرات تنظيف و�شقل 

وجلي وك�شط، ال�شابون. وامل�شنفة بالفئة )3(

عبداحلق  حممد  )عبدالنا�شر  لل�شرافة  النا�شر  )�شركة 
و�شريكه((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93754( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ا�شت�شارات   ، وم�شرفية  مالية  خدمات  على  العالمة  وتو�شع 
 ، املالية  اال�شتثمارات   ، االئتمان  بطاقات  خدمات   ، مالية 
املعلومات املالية ، اخلدمات املالية االلكرتونية ، غرف املقا�شاة 

املالية. وامل�شنفة بالفئة )36(
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)طاهر مطهر علي اجلبل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93760( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الكمبيوتر،التلفزيونات،ال�شا�شات،اجهزة
الو�شل والقطع،األواح الطاقةال�شم�شية ، البطاريات ، اخلازنات 
وال�شرفرات،ا�شالك،اجهزة  املحوالت   ، الكهربائية  املفاتيح   ،
تكثيف او تن�شيم او التحكم يف الطاقة ال�شم�شية ، ...البقيه 

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

)طاهر مطهر علي اجلبل( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93761( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الكمبيوتر،التلفزيونات،ال�شا�شات،اجهزة
الو�شل والقطع،األواح الطاقةال�شم�شية ، البطاريات ، اخلازنات 
وال�شرفرات،ا�شالك،اجهزة  املحوالت   ، الكهربائية  املفاتيح   ،
تكثيف او تن�شيم او التحكم يف الطاقة ال�شم�شية ، ...البقيه 

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

)طاهر مطهر علي اجلبل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93762( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الكمبيوتر،التلفزيونات،ال�شا�شات،اجهزة
الو�شل والقطع،األواح الطاقةال�شم�شية ، البطاريات ، اخلازنات 
وال�شرفرات،ا�شالك،اجهزة  املحوالت   ، الكهربائية  املفاتيح   ،
تكثيف او تن�شيم او التحكم يف الطاقة ال�شم�شية ، ...البقيه 

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

)طاهر مطهر علي اجلبل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93763( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
،ال�شا�شات  التلفزيونات  الكمبيوتر،  على  العالمة  وتو�شع 
،اجهزة الو�شل والقطع ،األواح الطاقة ال�شم�شية ، البطاريات ، 
اخلازنات ، املفاتيح الكهربائية ، املحوالت وال�شرفرات ،اجهزة 
حموالت   ، ال�شم�شية  الطاقة  يف  التحكم  او  تنظيم  او  تكثيف 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(
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)طاهر مطهر علي اجلبل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93764( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الكمبيوتر،التلفزيونات،ال�شا�شات،اجهزة
الو�شل والقطع،األواح الطاقةال�شم�شية ، البطاريات ، اخلازنات 
وال�شرفرات،ا�شالك،اجهزة  املحوالت   ، الكهربائية  املفاتيح   ،
تكثيف او تن�شيم او التحكم يف الطاقة ال�شم�شية ، ...البقيه 

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

)�شمري حممد كامل �شاهني(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93766( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال�شخ�شي.  لال�شتخدام  ورقية  مناديل  على  العالمة  وتو�شع 

وامل�شنفة بالفئة )16(

)ال�شركة اليمنية ل�شناعة الطالء وم�شتقاتة املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93769( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الدهانات )البويات(والورني�س والالكية، 
مواد الوقاية من ال�شدا ومواد حفظ اخل�شب من التلف، مواد 
التلوين، مواد تثبيت االلوان، رانتج طبيعي خام، معادن يف �شكل 
وعمال  الديكور  وفني  الدهانني  ال�شتخدام  م�شحوق  او  رقائق 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )2(

)طاهر مطهر علي اجلبل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93770( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، ،ال�شا�شات  التلفزيونات   ، الكمبيوتر  على  العالمة  وتو�شع 
، البطاريات ،  األواح الطاقة ال�شم�شية  اجهزة الو�شل والقطع، 
اخلازنات ، املفاتيح الكهربائية ، املحوالت وال�شرفرات، ا�شالك، 
 ، ال�شم�شية  الطاقة  يف  التحكم  او  تنظيم  او  تكثيف  اجهزة 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(
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)طاهر مطهر علي اجلبل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93771( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الكمبيوتر،التلفزيونات،ال�شا�شات،اجهزة
الو�شل والقطع،األواح الطاقةال�شم�شية ، البطاريات ، اخلازنات 
وال�شرفرات،ا�شالك،اجهزة  املحوالت   ، الكهربائية  املفاتيح   ،
تكثيف او تن�شيم او التحكم يف الطاقة ال�شم�شية ، ...البقيه 

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

)عمر ح�شني عقيل اجلحدري- حمالت ابو احل�شني التجارية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93776( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وعجالت،  اط��ارات   ، العربات   ، ج��رارات  على  العالمة  وتو�شع 
نارية، دراجات هوائية، حمركات املركبات، حمركات  دراجات 
بالفئة  .......وامل�شنفة  النقل  واجهزة  املركبات  الكهربائية، 

)12(

)�شركة بلو تراجنل للتجارة املحدودة (  

وقد مت الت�شجيل برقم )93784( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
منظمات  ال�شم�شية،  الطاقة  ال��واح  بطاريات،  على  العالمة 
اأجهزة  ال�شم�شية،  الطاقة  وملحقات  ا�شالك  �شم�شية،  طاقة 
للكابالت  تو�شيل  جلب  كهربائية،  كابالت  البطاريات،  �شحن 
الكهربائي،  التيار  لتبديل  كهربائية  اجهزة  الكهربائية، 
مو�شالت ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )9(

)�شركة بلو تراجنل للتجارة املحدودة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93788( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ع��وازل  بال�شتيكية)مرنة(  موا�شري  على  العالمة  وتو�شع 
للكابالت، انابيب خراطيم الطفاء احلريق، انابيب مرنة غري 
معدنية  غري  جلب  لالنابيب،  معدنية  غري  و�شالت  معدنية، 

النابيب، ل�شقات عازلة. وامل�شنفة بالفئة )17(
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)عبا�س حممد نا�شر عثمان(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93808( 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 
من هذه الورق، املطبوعات وال�شور الفوتوغرافية والقرطا�شية 

ومواد الل�شق .وامل�شنفة بالفئة )16(

)علي احمد هادي علي العبود(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93837( .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 
الكحولية ، 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 املياه املعدنية ، رحائق ...البقيه ح�شب 

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )32(

)ال�شركة املالية متكني الأنظمة خدمات الدفع االلكرتوين .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93855( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
عرب  الكرتونيه  مالية  خدمات  تقدمي  على  العالمة  وتو�شع 
الهاتف ، كالتحويالت و ال�شدادات و امل�شرتيات و ال�شحوبات و 
،يتم تقدميها عرب وكالء اخلدمة من �شركات  النقدي  االيداع 
و  التجارية  املراكز  من  البيع  نقاط  و   ، ال�شرافة  حم��الت  و 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )36(

)احمد حممد احمد اليو�شفي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93919( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مولدات الكهرباء - مكائن و االت و معدات 
الكهرباء ديامن توليد كهرباء-م�شخات-مببات- مكائن واالت 
هواء-  �شخ  مكائن  هوائيه-  امل�شغوط-م�شخات  بالهواء  تدار 
ال�شخور-معدات  حفر  كمربي�شنات-لقم  هوائيه-  مكثفات 
زراعية- ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )7(
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)احمد حممد قائد احلبابي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93937( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
فحم   ، ل��الح��رتاق  قابلة  فحم  قوالب  على  العالمة  وتو�شع 
)وقود( ، فحم ،قوالب فحم ، تراب الفحم ، نفثا الفحم ، فحم 

الكوك. وامل�شنفة بالفئة )4(

)فخر الدين ادم علي ابراهيم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93954( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مواد بناء غري معدنية ،انابيب قا�شية غري 
معدنية للمباين ، ا�شفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية قابلة 
الطبيعية  االحجار   ، معدنية  (غري  )جم�شمات  ن�شب   ، للنقل 
وال�شناعية ، اال�شمنت ، اال�شمنت االبي�س ،البالط ، ...البقيه 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )19(

)فخر الدين ادم علي ابراهيم(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93955( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
احوا�س   ، لال�شاءة  قناديل   ، ال�شوئية  امل�شابيح  على  العالمة 
 ، �شفاطات   ، �شيفونات   ، حمامات  كرا�شي   ، وحمامات  مطابخ 
املكيفات   ، الثالجات   ، حنفيات   ، وحمامات  مطابخ  خالطات 
الكهربائية  ال�شخانات   ، طبخ  اف��ران   ، الدفايات   ، امل��راوح   ،

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )11(

)فخر الدين ادم علي ابراهيم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93956( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وانابيب  موا�شري   ، معدنية  بناء  م��واد  على  العالمة  وتو�شع 
معدنية ، االقفال احلديدية ، حديد البناء ، م�شامري حديدية 
معدنية  م��واد   ، معدنية  متنقلة  مباين   ، اليدوية  العربيات   ،
خلطوط ال�شكك احلديدية ، حبال وا�شالك غري كهربائية من 

معادن ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )6(
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)عزيز علي �شالح ال�شماوي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93973( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
تاأجري   ، املباين  ان�شاء  على  اال���ش��راف  على  العالمة  وتو�شع 
،ان�شاء املباين واال�شالح وخدمات الرتكيب او  معدات االن�شاء 

التجميع ،حفر االبار ،البناء.وامل�شنفة بالفئة )37(

)حممد اح�شن القا�شي (  

وقد مت الت�شجيل برقم )93999( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على االوراق الر�شميه امل�شتندات الفواتري املطبوعات 

اكيا�س بال�شتيكيه اقال�س ورقيه . وامل�شنفة بالفئة )16(

)نا�شر �شالح عبداهلل امل�شوري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94000( 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 
ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  ،فواكه  اللحم  ،خال�شات  وال�شيد 
،البي�س  بال�شكر  مطبوخة  وفواكه  (ومربيات  )جيلي  ،ه��الم 
املعدة  والدهون  ،الزيوت  االلبان  ومنتجات  واللن  ،احلليب 
لالكل واملخلالت،زيت ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )29(

)�شركة ت�شجيانغ ويال لل�شلع املتحدة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94032( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على ادوات واواين و اوعية لال�شتعمال املنزيل 
و  ام�شاط  بها(،  مطلية  او  نفي�شة  معادن  من  للمطبخ)لي�شت  و 
�شنع  مواد  الدهان(  او  التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي  ا�شفنج، 
الفرا�شي، ادوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول و زجاج 

�شبه ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )21(
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)�شعد قائد عرعر ال�شدعي- ال�شدعي للعطورات(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94053( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ومواد  االقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
م�شتح�شرات  منظفات،  املالب�س،  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اخرى 
عطور  �شابون،  للج�شم،  �شحوم  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 
لل�شعر،  �شامبو  جتميل،  م�شتح�شرات  بخور،  عطرية،  وزي��وت 

غ�شول)لو�شن( لل�شعر، معجون ا�شنان . وامل�شنفة بالفئة )3(

)اأحمد �شالح حم�شن (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83406( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ) ال�شم�شم  ب��ذور  عجينة   ( الطحينية  على  العالمة  وتو�شع 
بقوليات معلبة ) فول وفا�شوليا ( فواكه م�شكلة وحلوم مثلجة 
وخال�شات  الدواجن  وحلوم  واال�شماك  واللحوم  معلب  بازالء 
والزبيب  والتمور  البطاط  ورقائق  والتونة  وال�شردين  اللحم 
والهالم ...البقيه ح�شب ن�شر االيداع  . وامل�شنفة بالفئة )29(

)موؤ�ش�شة من�شور مهاو�س للتجارة والت�شويق(  

وقد مت الت�شجيل برقم )89328( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على بقوليات معلبة، ، فول، فا�شولياء، بازيليا، اللحوم 
وم�شتخرجات  خال�شات   ، وال�شيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�شماك 
اللحوم، االأطعمة املحفوظة والفواكه واخل�شروات املحفوظة 
...البقيه  واللن  البي�س  واملربى،  اجليلي  واملطهية،  واملجففة 

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

وجن�شيته  امل��ح��دوده(  و�شركاه  اأنعم  �شعيد  هائل  ))�شركة 
م(  وب���ت���اري���خ)1986/5/28    )2035( رق��م  حت��ت  )اليمن( 
بالفئة )29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2016/5/28م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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))علي علي ابراهيم البعداين( وجن�شيته )اليمن( حتت رقم 
مت  قد    )24( بالفئة  م(  وبتاريخ)2005/4/24    )27450(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2015/4/24م

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

حتت  )اليمن(  وجن�شيته  اال�شول(  اهلل  حفظ  ن�شر  ))حممد 
رقم )30477(  وبتاريخ)2006/10/16 م( بالفئة )29(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2016/10/16م

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

))ن�شرحفظ اهلل اال�شول - موؤ�ش�شة االأثري للتجارة( وجن�شيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2006/10/11    )30478( رقم  حتت  )اليمن( 
بالفئة )29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2016/10/11م

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

))موؤ�ش�شة االثري للتجارة - ن�شر حفظ اهلل اال�شول( وجن�شيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2006/10/16    )31378( رقم  حتت  )اليمن( 
بالفئة )3(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2016/10/16م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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))علي علي ابراهيم البعداين - م�شنع ديباج ل�شناعه املراتب 
واالغطيه واملخدات( وجن�شيته )اليمن( حتت رقم )33989(  
جتديد  مت  قد    )24( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2007/11/26 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2017/11/26م

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

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  ال���دايل(  يحي  علي  ))ه��اين 
مت  قد    )37( بالفئة  م(  وبتاريخ)2009/2/22    )36314(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/2/22م

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

))من�شور حممد �شامل العامري( وجن�شيته )اليمن( حتت رقم 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2009/4/6    )36958(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/4/6م

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

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  ال���دايل(  يحي  علي  ))ه��اين 
مت  قد    )21( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/1/13    )38794(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/1/13م

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



92

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  ال��دايل(  يحيى  علي  ))ه��اين 
مت  قد    )16( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/1/13    )38795(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/1/13م

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

وجن�شيته  امل��ح��دودة(  واال�شتثمار  للتجارة  روي��ان  ))�شركة 
م(  وب���ت���اري���خ)2010/2/2    )39857( رق��م  حت��ت  )اليمن( 
بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/2/2م

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

وجن�شيته  امل��ح��دودة(  واال�شتثمار  للتجارة  روي��ان  ))�شركة 
م(  وب��ت��اري��خ)2010/2/20    )39858( رق��م  حتت  )اليمن( 
بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/2/20م

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

حتت  )اليمن(  وجن�شيته  انعم(  مده�س  �شعيد  ))م�شطفي 
رقم )44128(  وبتاريخ)2010/1/4 م( بالفئة )6(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/1/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  ال��دايل(  يحيى  علي  ))ه��اين 
مت  قد    )9( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2009/9/30    )44440(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/9/30م

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

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  ال��دايل(  يحيى  علي  ))ه��اين 
مت  قد    )7( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2009/9/30    )44500(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/9/30م

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

وجن�شيته  خلف((  ذ.م.م)حم��الت  خلف  فريد  ابناء  )�شركة 
م(  وب��ت��اري��خ)2010/11/1    )44518( رقم  حتت  )االردن( 
بالفئة )29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/11/1م

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

ايه جي( وجن�شيته )�شوي�شرا( حتت  بارتي�شيبي�شن  )�شنجنتا 
رقم )41067(  وبتاريخ)2010/7/7 م( بالفئة )1(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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ايه جي( وجن�شيته )�شوي�شرا( حتت  بارتي�شيبي�شن  )�شنجنتا 
رقم )41070(  وبتاريخ)2010/7/7 م( بالفئة )31(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/7م

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

ايه جي( وجن�شيته )�شوي�شرا( حتت  بارتي�شيبي�شن  )�شنجنتا 
رقم )41068(  وبتاريخ)2010/7/7 م( بالفئة )5(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/7م

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

ايه جي( وجن�شيته )�شوي�شرا( حتت  بارتي�شيبي�شن  )�شنجنتا 
رقم )41072(  وبتاريخ)2010/7/7 م( بالفئة )44(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/7م

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

ايه جي( وجن�شيته )�شوي�شرا( حتت  بارتي�شيبي�شن  )�شنجنتا 
رقم )41071(  وبتاريخ)2010/7/7 م( بالفئة )42(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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رقم  حتت  )�شعودية(  وجن�شيته  الراقية(  االأطعمة  )�شركة 
مت  قد    )3( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/9/21    )43694(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/9/21م

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

رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�شيته  اجل��ن��ي��دي(  ع��ل��وي  )ع��ل��ي 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/4/11    )41311(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/4/11م

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

حتت  )االردن(  وجن�شيته  و�شركاه(  زالطيمو  احمد  )�شركة 
رقم )40395(  وبتاريخ)2010/3/14 م( بالفئة )43(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/3/14م

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

حتت  )االردن(  وجن�شيته  و�شركاه(  زالطيمو  احمد  )�شركة 
رقم )40393(  وبتاريخ)2010/3/14 م( بالفئة )30(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/3/14م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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اأن العالمة امل�شجلة برقم )12585( وتاريخ : 1999/11/1م 
وبالفئة )30( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

اإىل العنوان اجلديد : )�شولر�شرتا�شة 4 ، 6300 زيوغ ، �شوي�شرا(.

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

اأن العالمة امل�شجلة برقم )40962( وتاريخ : 2010/5/19م 
وبالفئة )30( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

اإىل العنوان اجلديد : )�شولر�شرتا�شة 4 ، 6300 زيوغ ، �شوي�شرا(.

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

وت��اري��خ:2007/3/4م.   )32069( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )5( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

فارما  اآفينتي�س   / الفرن�شية  )ال�شركة   : القدمي  املالك  من 
اإ�س.اأيه.(.

اي  ماتور  �شانويف   / الفرن�شية  )ال�شركة   : اجلديد  املالك  اىل 
بي(.

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

وتاريخ:2019/8/25م.   )91790( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )5( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

بيوجينا   / ال��ن��م�����ش��اوي��ة  )ال�����ش��رك��ة   : ال��ق��دمي  امل��ال��ك  م��ن 
نات�شوربرودكت جي ام بي ات�س اآند كو كيه جي(.

اىل املالك اجلديد : )ال�شركة النم�شاوية / بيوجينا جي ام بي 
ات�س اآند كو كيه جي(.

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


