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)�سركة م�سنع ال�سرق الأو�سط للدهانات املحدودة (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)81818( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2017/10/25م(. 
الدهانات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

والورني�ش. وامل�سنفة بالفئه )2(  

)عبده حممد علي ال�ساطر(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91526( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  �سيارات.  اإطارات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )12(  

)ميت�سوبي�سي اليكرتيك كوربوري�سن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87752( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
كهربائية؛  �سامل  م�ساعد؛  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

اأر�سفة م�سي متحركة.. وامل�سنفة بالفئه )7(  

)اأ�ش �سي اأيه هايجني ماليزيا اأ�ش دي اأن. بي اأت�ش دي.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)83103( وب���ت���اري���خ: 
)2018/2/12م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
التمري�ش  طاولت  اأغطية  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
خلفية  ذو  اأغطية  اجل�سم؛  لغ�سل  اأغطية  الأطفال؛  مرايل   ،
منا�سف  الأط��ف��ال؛  وم��راي��ل  التمري�ش  ل��ط��اولت  با�ستكية 
 ، واح��دة  ملرة  لاإ�ستخدام  حفا�سات   ، ورقية  مناديل  ورقية؛ 

حفا�سات على �سكل �سراويل حتتية.. وامل�سنفة بالفئه )16(
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)اأحمد عبداهلل ا�سماعيل ال�سرماين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87905( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/8م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: املاب�ش مبا يف ذلك الأحذية 
الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملاب�ش  ال��راأ���ش  واأغطية 
واخلفيفة للرجال والن�ساء والأطفال ، اأغطية وجه )خمار اأو 
حجاب( ، عباءات ، الأحزمة ربطات العنق ، اأثواب الإ�ستحمام 
، بدلت ال�سباحة ، ماب�ش جلدية ، ف�ساتني الأعرا�ش ، قفازات 
املاب�ش   ، واجل��زم��ات  الأح��ذي��ة   ، ال�سيان   ، اجل���وارب   ، اليد 
فوق  ترتدي  التي  املعاطف   ، الريا�سية  املعاطف   ، الريا�سية 
وامل�سنفة  الكتفني..  فوق  تو�سع  التي  الو�ساحات   ، املاب�ش 

بالفئه )25(

)عمر علي عبداهلل اجلوهي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89542( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/3/6م(. 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: فاتر لتقنية وتر�سيح املياة 
البخار  وتوليد  والتدفئة  لانارة  اجهزة   ، مطابخ  خاطات   ،
طباخات  اف���ران   ، والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي 
املواقد   ، لل�سعر  ا�ست�سوار   ، طهي  معدات  اجهزة  �سخانات   ،
ال�سعر  جمففات   ، املكرويف  اف��ران   ، الكهربائية  الغاية   ،

الكهربائية،ملبات كهربائية.. وامل�سنفة بالفئه )11(

)ا�سرف عبدالكرمي عبده(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89835( وب���ت���اري���خ: 
)2019/3/19م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 .. معدنية  غري  خزانات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )19(

)اأمري ت�ساند جاجدي�ش كومار )اإك�سبورت�ش( ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90386( وب���ت���اري���خ: 
)2019/4/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: قهوة ، طحني للطعام ، ع�سل 
 ، الأرز  ، كعك  اأُرز   ، املعكرونة(  با�ستا )نوع من   ، الذرة  ، طحني 
طعام   ، الطهي(  )ملح  ملح   ، الأرز  من  اأ�سا�ش  ذو  �سريع  طعام 
�سريع )طعام �سريع ذو اأ�سا�ش من الأرز( ، �سكر ، طحني القمح.. 

وامل�سنفة بالفئه )30(
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)فولواأغري غروب ، انك.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90980( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/19م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
البذور  بخا�سة  ال��ب��ذور  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وامل�سنفة  اخل�سروات..  وب��ذور  املحا�سيل  ب��ذور   ، الزراعية 

بالفئه )31(

)بي ام جيه اند�سرتيز �ش.م.ح- ذ م م .(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91048( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، املدخنني  اأدوات   ، التبغ  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

الكربيت.. وامل�سنفة بالفئه )34(

)بنك المل لااقرا�ش ال�سغر(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91060( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، ر�سمية  اوراق   ، العامة على: مطبوعات  اجلغرافية وتو�سع 

لوحات ، م�ستندات ، فواتري.. وامل�سنفة بالفئه )16(

)ابراهيم ناجي قا�سم الأ�سبحي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91213( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/1م(. 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: التبغ اخلام وامل�سنع واأدوات 

املدخنني والكربيت)الثقاب(.. وامل�سنفة بالفئه )34(
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)ابراهيم ناجي قا�سم الأ�سبحي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91222( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/1م(. 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: التبغ اخلام وامل�سنع واأدوات 

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

)�سدام ح�سني ح�سني حممد كزم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91243( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/1م(. 
جتليد  م��واد   ، املطبوعات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
الل�سق  م��واد   ، القرطا�سية   ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب 
 ، ، ومواد الفنانني  اأو لغايات منزلية  امل�ستعملة يف القرطا�سية 
املكتبية  واللوازم  الكاتبة  الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  فرا�سي 
الأجهزة(  )ع��دا  والتدري�ش  التوجيه  م��واد   ، الأث��اث(  )ع��دا 
 ، اأخرى(  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البا�ستيكية  التغليف  مواد   ،

حروف الطباعة ، ، اأكيا�ش املهمات .. وامل�سنفة بالفئه )16(

)ال�سركة العاملية ل�سناعة الطاء (

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91299( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/9م(. 
)ال��ب��وي��ات(  ال��ده��ان��ات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
حفظ  وم��واد  ال�سداأ  من  الوقاية  مواد   ، والاكيه  والورني�ش 
اخل�سب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت الألوان ، م�سحوق 
ل�ستخدام الدهانيني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني 
لل�سداأ  م�سادة  م�ستح�سرات   ، للتاآكل  م�سادة  م�ستح�سرات   ،
)ورني�ش(  املنيا  ط��اءات   ، للدهان  املنيا  ط��اءات  )للوقاية( 
ط��اءات   ، للنار  مقاومة  ده��ان��ات   ، املائية  ل��ال��وان  مثبتات   ،

زجاجية براقة ) دهانات ولكيه ( . . وامل�سنفة بالفئه )2(

)علوي علي قاطن واولده لل�سناعة والتجارة املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91322( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/14م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
احللويات.   ، الب�سكويت  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )30(
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)عمار حممد احمد ال�سباري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91328( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/13م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: الكيماويات التي ت�ستخدم يف 
ال�سناعة والبحوث والتجارب العلمية والت�سوير الفوتوغرايف 
ال�سطناعي  الراتنج   ، الغابات  وزراعة  والب�ستنة  الزراعة  و 
اأو  )طبيعية  الأ�سمدة   ، املعالج  غري  البا�ستيك   ، املعالج  غري 
�سناعية( ، مركبات اإخماد النريان ، م�ستح�سرات �سقي وحلام 
دباغة  مواد   ، الغذائية  املواد  حلفظ  كيميائية  مواد   ، املعادن 

، مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة.. وامل�سنفة بالفئه )1(

)�سليم ح�سني مر�سد جملي احلا�سدي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91354( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/16م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: اأحذية – ماب�ش – اأغطية 

الراأ�ش .. وامل�سنفة بالفئه )25(

)�سليم ح�سني مر�سد جملي احلا�سدي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91355( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/16م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: اأحذية – ماب�ش – اأغطية 

الراأ�ش .. وامل�سنفة بالفئه )25(

)احمد عبداهلل علي اليعربي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91357( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/14م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
اأو  نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ  املنزيل  لا�ستعمال 
التلوين  فرا�سي  )عدا  فرا�سي   ، واإ�سفنج  اأم�ساط   ، بها(  مطلية 
اأو الدهان( ، مواد �سنع األفرا�سي ، اأدوات تنظيف ، �سلك جلي ، 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية 
غري واردة يف فئات اأخرى ، اطقم وقوالب للطهي ، طناجر �سغط 
غري كهربائية وقدور واأدوات مائدة . . وامل�سنفة بالفئه )21(



10

)�سركة احلزمي لل�سرافة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91375( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 / اأم���وال  حتويل  �سبكة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

حوالت مالية . . وامل�سنفة بالفئه )36(

)�سركة احلزمي لل�سرافة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91376( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 / اأم���وال  حتويل  �سبكة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

حوالت مالية . . وامل�سنفة بالفئه )36(

)و�سيم حممد عبده درهم)و�سيم عبده لا�سترياد((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91383( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
تبيي�ش  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، املاب�ش  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�سة 
 ، عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، 

معاجني اأ�سنان. وامل�سنفة بالفئه )3(

)عماد حممد احمد هادي ال�ساوي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91403( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 .  . اجل��اه��زة  امل��اب�����ش  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )25(
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)في�سل فارع �سالح احلبي�سي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91419( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئه  ال�سل�سة. وامل�سنفة  العامة على:  اجلغرافية وتو�سع 

)30(

)حممد �سالح علي اجلال(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91420( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
لعمل  اخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، الفواكه  وع�سائر  الفواكه 

امل�سروبات غري الكحولية . وامل�سنفة بالفئه )32(

)حممد �سالح علي اجلال(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91424( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر 
، التابيوكا ، ال�ساغو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق ، الب�سكويت ، 
البفك ، امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر 
الأ�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  احللويات   ، احللويات   ،
 ، اخلل،ال�سل�سة   ، اخلردل   ، امللح   ، اخلبيز  اخلمرية،م�سحوق   ،

البهارات ، التوابل ، الثلج. وامل�سنفة بالفئه )30(

)حممد �سالح علي اجلال(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91427( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وحلوم  الأ�سماك   ، اللحوم  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وخ�سروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خا�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن 
 ، مربيات   ، )جيلي(  هاميات   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة 
، منتجات احلليب  ، احلليب  البي�ش   ، بال�سكر  فواكه مطبوخة 
وامل�سنفة  البقوليات.   ، لاكل  ال�ساحلة  والدهون  الزيوت   ،

بالفئه )29(
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)هيثم جميل ح�سن علي العديني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91442( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: الأدوية.. وامل�سنفة بالفئه 

)5(

)حممد احمد ابراهيم بخا�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91458( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: فواكه وخ�سروات حمفوظة 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام   ، التونة   ، ومطهوة  وجمففة 
 ، احلليب  ومنتجات   ، احلليب   ، البي�ش   ، بال�سكر  مطبوخة 
وحلوم  والأ�سماك  اللحوم   ، لاأكل  املعدة  وال��ده��ون  الزيوت 

الدواجن وال�سيد ، خا�سات اللحم.. وامل�سنفة بالفئه )29(

)اأحمد عبداهلل علي اليعربي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91459( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، نفي�سة(  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ  املنزيل  لا�ستعمال 
 ، الدهان(  اأو  التلوين  فرا�سي  )عدا  فرا�سي   ، واإ�سفنج  اأم�ساط 
غري  زجاج   ، جلي  �سلك   ، تنظيف  اأدوات   ، األفرا�سي  �سنع  مواد 
خزف  واأواين  زجاجية  اأواين   ، م�سغول  �سبه  وزج��اج  م�سغول 
�سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى ، اطقم وقوالب 
 ، طباخة  قدور   ، قدور  كهربائية  غري  �سغط  طناجر   ، للطهي 

ادوات مائدة. وامل�سنفة بالفئه )21(

)حممد احمد ابراهيم بخا�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91466( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر 
، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات 
 ، الفطائر   ، الب�سكويت   ، اخل��ب��ز   ، احل��ب��وب  م��ن  امل�سنوعة 
ال�سوكولته ، احللويات ، العلك ، ال�سكاكر ، احللويات املثلجة ، 
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، امللح ، الفلفل ، اخلردل 
، اخلل البهارات ، التوابل ، ال�سل�سة ، املكرونة ، الثلج واملثلجات 
، املك�سرات ، مواد حمية غذائية غري مهيئة لاإ�ستخدام الطبي 

، الكات�سب ، املايونيز. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)عادل عبداهلل م�سفر عبود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91485( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: تلفونات ، مودمات ، �سواحن 
، و�سات ، خوازن ، ذواكر ، فا�سات ، �سماعات عادية ، �سمعات 
بلوتوث ، تعليقات التفلونات ، بطاريات ، وم�ستلزمات التلفونات 

والك�س�سوارات اخلا�سة بالهواتف. . وامل�سنفة بالفئه )9(

)ال�سركة املالية متكني لنظمة وخدمات الدفع اللكرتوين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91499( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
مالية  خ��دم��ات  تقدمي  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وامل�سرتيات  وال�سدادات  كالتحويات  الهاتف  عرب  الكرتونية 
وال�سحوبات واليداع النقدي يتم تقدميهاعرب وكاء اخلدمة 
املراكز  م��ن  البيع  وننقاط  ال�سرافة  وحم��ات  �سركات  م��ن 
بالفئه  وامل�سنفة  اأن�سطتها.  باإختاف  واخلدمية  التجارية 

)36(

)ال�سركة املالية متكني لنظمة وخدمات الدفع اللكرتوين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91500( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
مالية  خ��دم��ات  تقدمي  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وامل�سرتيات  وال�سدادات  كالتحويات  الهاتف  عرب  الكرتونية 
وال�سحوبات واليداع النقدي يتم تقدميهاعرب وكاء اخلدمة 
املراكز  م��ن  البيع  وننقاط  ال�سرافة  وحم��ات  �سركات  م��ن 
بالفئه  وامل�سنفة  اأن�سطتها.  باإختاف  واخلدمية  التجارية 

)36(

)ال�سركة املالية متكني لنظمة وخدمات الدفع اللكرتوين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91501( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
مالية  خ��دم��ات  تقدمي  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وامل�سرتيات  وال�سدادات  كالتحويات  الهاتف  عرب  الكرتونية 
وال�سحوبات واليداع النقدي يتم تقدميهاعرب وكاء اخلدمة 
املراكز  م��ن  البيع  وننقاط  ال�سرافة  وحم��ات  �سركات  م��ن 
بالفئه  وامل�سنفة  اأن�سطتها.  باإختاف  واخلدمية  التجارية 

)36(
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)ال�سركة العربية الفرن�سية ل�سناعة منتجات الألبان واجلنب 
)�ش.م.م((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91502( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/27م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: اأجبان مطبوخة.. وامل�سنفة 

بالفئه )29(

)ال�سركة املالية متكني لنظمة وخدمات الدفع اللكرتوين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91504( وب���ت���اري���خ: 
)2019/5/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
مالية  خ��دم��ات  تقدمي  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وامل�سرتيات  وال�سدادات  كالتحويات  الهاتف  عرب  الكرتونية 
وال�سحوبات واليداع النقدي يتم تقدميهاعرب وكاء اخلدمة 
املراكز  م��ن  البيع  وننقاط  ال�سرافة  وحم��ات  �سركات  م��ن 
بالفئه  وامل�سنفة  اأن�سطتها.  باإختاف  واخلدمية  التجارية 

)36(

)�سالح اح�سن علي اح�سن خولن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91517( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

والتحويات.. وامل�سنفة بالفئه )36(

)عبدالوا�سع عبدالويل قا�سم العامري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91528( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
تبيي�ش  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
الأقم�سة ، منظفات ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط 
، �سابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول 
واأدوات  و�سامبو  والكرميات  اأ�سنان  معاجني   ، لل�سعر  )لو�سن( 

جتميل.. وامل�سنفة بالفئه )3(
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)حممد احمد �سلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91531( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
واملاب�ش  اجلاهزة  املاب�ش  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئه  وامل�سنفة  الراأ�ش.  واأغطية  القدم  والب�سة  الداخلية 

)25(

)حممد احمد �سلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91532( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
واملاب�ش  اجلاهزة  املاب�ش  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئه  وامل�سنفة   . الراأ�ش  واأغطية  القدم  والب�سة  الداخلية 

)25(

)حممد احمد �سلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91534( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
واملاب�ش  اجلاهزة  املاب�ش  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئه  وامل�سنفة   . الراأ�ش  واأغطية  القدم  والب�سة  الداخلية 

)25(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91545( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: الكيماويات التي ت�ستخدم يف 
ال�سناعة والبحوث والتجارب العلمية والت�سوير الفوتوغرايف 
ال�سطناعي  الراتنج   ، الغابات  وزراعة  والب�ستنة  الزراعة  و 
اأو  )طبيعية  الأ�سمدة   ، املعالج  غري  البا�ستيك   ، املعالج  غري 
�سناعية( ، مركبات اإخماد النريان ، م�ستح�سرات �سقي وحلام 
دباغة  مواد   ، الغذائية  املواد  حلفظ  كيميائية  مواد   ، املعادن 

، مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة.. وامل�سنفة بالفئه )1(
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)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91548( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
�سيدلية  م�ستح�سرات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
حمية  مواد   ، طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات   ، وبيطرية 
ل�سقات   ، والأطفال  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية ومواد �سماد ، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان ، 
مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة ، 
مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ، �سراويل ملر�سى �سل�ش البول 
ور�ساعات..  الطفال  وم�ستلزمات  ن�سائية.  �سحية  �سراويل   ،

وامل�سنفة بالفئه )5(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91552( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
طبية  واأدوات  اأج��ه��زة  على:   العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وبيطرية ت�ستخدم يف اجلراحة والطب الب�سري وطب الأ�سنان 
والطب البيطري ، اأطراف وعيون واأ�سنان ا�سطناعية ، اأدوات 
وجراحية  طبية  م�ستلزمات  و  اجلروح  خياطة  مواد   ، جتبري 

والجهزة الطبية.. وامل�سنفة بالفئه )10(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91553( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد 
املياه ولاأغرا�ش والرتكيبات ال�سحية. وامل�سنفة بالفئه )11(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91554( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
الزراعية  احل��ا���س��ات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
فئات  يف  ال��واردة  غري  والغال  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات 
 ، الطازجة  واخل�سروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اأخرى 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�سة 

باحليوانات ، ال�سعري والقمح.. وامل�سنفة بالفئه )31(
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)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91555( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وحلوم  والأ�سماك  اللحوم  على:   العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وخ�سروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خا�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن 
، هام )جيلي( ومربيات وفواكه  حمفوظة وجمففة ومطهوة 
الزيوت   ، الألبان  ومنتجات  واللنب  البي�ش   ، بال�سكر  مطبوخة 
واملخلات..  املحفوظة  الأغ��ذي��ة   ، ل��اأك��ل  امل��ع��دة  وال��ده��ون 

وامل�سنفة بالفئه )29(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91556( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، الكاكاو   ، ال�ساي   ، ال��نب  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق 
 ، الب�سكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
الفطائر ، ال�سوكولتة ، احللويات ، العلك ، ال�سكاكر ، احللويات 
املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، امللح ، الفلفل 
 ، املكرونة   ، ال�سل�سة   ، التوابل   ، البهارات   ، اخلل   ، اخل��ردل   ،
، مواد حمية غذائية غري متهيئة  املك�سرات   ، واملثلجات  الثلج 
بالفئه  وامل�سنفة  املايونيز..   ، الكت�سب   ، الطبي  لا�ستخدام 

)30(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91557( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:   العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، الفواكه  وع�سائر  الفواكه 

امل�سروبات غري الكحولية.. وامل�سنفة بالفئه )32(

)كينجداو يونايتد ديري كو. ، ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91565( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/27م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
م�سحوق  للر�سع؛  اأطعمة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
مواد  طبية؛  لأغرا�ش  معّدة  حمية  اأطعمة  للر�سع؛  حبوب 
حمية معّدة لأغرا�ش طبية؛ مكمات بروتني خا�سة باحلمية؛ 
مكمات  باحلمية؛  خا�سة  جلوكوز  مكمات  غذائية؛  مكمات 
اأنزميية خا�سة باحلمية؛ مكمات معدنية لاأطعمة؛ مكمات 
معدنية لاأغذية؛ مكمات اأطعمة �سحية م�سنوعة اأ�سا�سًا من 

املعادن.. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)�سركة �سباأ العاملية للطاقة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91567( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/6م(. 
ال�سم�سية  الطاقة  األ��واح  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سائلة  والبطاريات  الإلكرتونية  والتو�سيل  التحكم  واجهزة 

واجلافة. وامل�سنفة بالفئه )9(

)نعمان عبده علي احلاج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91571( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/31م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
تبيي�ش  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، امل��اب�����ش  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اخ���رى  وم���واد  القم�سة 
عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، معاجني 

ا�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

و�سركائة  م�سلم  حممد  التجارية)حمفوظ  م�سلم  )�سركة 
الت�سامنية((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91580( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
ال�سوان)فحم( النار  حجر  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

علب ثقاب ، اأعواد الثقاب )كربيت(. وامل�سنفة بالفئه )34(

)افيندا ماليجا اأ�ش دي ان. بي اأت�ش دي.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91611( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/4م(. 
 ، بالب�سرة  العناية  العامة على: منتجات  اجلغرافية وتو�سع 
، مرطبات  ، رغوة غ�سل ، كرمي مطهر  وبالأخ�ش كرمي الغ�سل 
ال�سابون   ، ، كرمي الزنك  ، كرمي واقي  ، غ�سول اجللد  الب�سرة 
ال�سائل ، زيت العناية بالب�سرة ، زيت احلمام ، ال�سامبو ، بل�سم 
مناديل   ، قطن  اأع��واد   ، قطني  �سوف   ، بال�سعر  خا�سة  ورغ��وه 
منا�سف   ، طبية(  )غري  و�سحية  جتميلية  بلو�سنات  م�سبعة 
كيميائية  مبواد  م�سبقًا  مبللة  واحدة  مرة  لا�ستعمال  غ�سيل 
وال�ستخدام  الر�سع  برعاية  خا�سة  وجميعها   ، مركبات  اأو 

ال�سخ�سي.. وامل�سنفة بالفئه )3(
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)عبداحلميد عبداهلل قاطن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91627( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، كاكاو   ، قرنفل   ، كرامل  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وذرة  ال��ذرة  رقائق   ، ملح   ، للقهوة  منكهات   ، الكاكاو  منتجات 
وحلويات  وفواكة  جيلي  وهاميات  وب�سكويت  وف�سار  مطحون 
مهلبية   ، اللحم  �سل�سة مرق   ، ال�سكر  ، زجنبيل وجلوكوز،قطر 
، �سوفان  باحلليب ، حاوة طحينية ، ع�سل نحل ، �سعري مق�سر 
مق�سر ، بوظة اي�سكرمي ، عوامل متا�سك البوظة وثلج للمرطبات 
املنع�سة ، �ساي مثلج ، هام ملكي لا�ستهاك الب�سري ، كت�ساب ، 
 ، حلويات   ، حلوى  وقطع  حلويات   ، �سو�ش   ، خمرية   ، �سل�سة 
�سعريية..   ، مايونيز   ، ال�سعري  وب�سكويت  معجنات   ، مكرونة 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)اأحمد مقبل الأ�سول(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91647( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
الن��ارة  واج��ه��زة  ملبات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، امل��راوح   ، الكهربائية  وال���س��ارات  ديكور  وملبات  الكهربائية 
تعمل  و�سخانات  الطاقة  و�سخانات  الكهربائية  ال�سخانات 
املراحي�ش واحلنفيات والكرا�سي واملكيفات والغايات   ، بالغاز 
ودفايات كهربائية وقطارات تنقية املاء وثاجات كهربائية.. 

وامل�سنفة بالفئه )11(

)من�سور حممد عبداهلل غالب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91678( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: اخلدمات الطبية وال�سحية ، 
خدمات العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية . وامل�سنفة 

بالفئه )44(

)عادل حممد ح�سني اجلربة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91720( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
احلليب   ، الطبخ  زي��وت  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
املعلبة  الفواكه   ، اللبان  ومنتجات  اللنب   ، احلليب  ومنتجات 
، الفواكة  ، املخلات  )النانا�ش واخلوخ والتفاح ( واملحفوظة 
حلوم   ، الأ�سماك   ، اللحوم   ، لاكل  الفواكة  �سلطات   ، امل��ربدة 
اخل�سروات   ، التونة   ، اللحوم  خا�سات   ، ال�سيد   ، الدواجن 
 ،  ) بازليا   ، فا�سوليا   ، )ف��ول   ، واملطهوة  واملجففة  املحفوظة 
هاميات )جيلي( ، مربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�ش 
، الجبان وم�ستقاتة ، معجون طماطم. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)علي �سعيد مكرد.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91730( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/21م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
املناجل  وحلقات  املناجل  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
)ال�سوك  قطع  اأدوات   ، باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد   ،
وال�سكاكني واملاعق( ، اأ�سلحة بي�ساء ، اأدوات ومكائن حاقة ، 
اأموا�ش حاقة،فتاحات علب غري كهربائية.. وامل�سنفة بالفئه 

)8(

)علي �سعيد مكرد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91733( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/21م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
املناجل  وحلقات  املناجل  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
)ال�سوك  قطع  اأدوات   ، باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد   ،
غري  علب  فتاحات   ، بي�ساء  اأ�سلحة   ، وامل��اع��ق(  وال�سكاكني 

كهربائية.. وامل�سنفة بالفئه )8(

)علي �سعيد مكرد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91734( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/21م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
املناجل  وحلقات  املناجل  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
)ال�سوك  قطع  اأدوات   ، باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد   ،
وال�سكاكني واملاعق( ، اأ�سلحة بي�ساء ، اأدوات ومكائن حاقة ، 
اأموا�ش حاقة،فتاحات علب غري كهربائية.. وامل�سنفة بالفئه 

)8(

)حممدحفظ اهلل عبدالقوي عبدالوهاب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88468( وب���ت���اري���خ: 
)2019/1/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: احلفاظات واملناديل الورقية 

والغلفة البا�ستيكية. وامل�سنفة بالفئه )16(
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)حممد خالد احمد ال�ساطبي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90675( وب���ت���اري���خ: 
)2019/5/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
البيطرية.  الدوي����ة  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

وامل�سنفة بالفئه )5(

)دار الزراعة لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91090( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  اأ�سمدة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)دار الزراعة لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91091( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  اأ�سمدة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)دار الزراعة لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91093( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  اأ�سمدة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)دار الزراعة لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91094( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  اأ�سمدة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)دار الزراعة لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91325( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/13م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اأ�سمدة زراعية . وامل�سنفة  اجلغرافية وتو�سع العامة على:  

بالفئه )1(

)دار الزراعة لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91326( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/13م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اأ�سمدة زراعية . وامل�سنفة  اجلغرافية وتو�سع العامة على:  

بالفئه )1(

)حممد �سالح حم�سن القرعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91382( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/16م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، العطورات   ، ال�سابون  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
لو�سن  غ�سول   ، الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��ات   ، عطرية  زي��وت 
ب�سرة  ترطيب  م�ستح�سرات   ، جتميل  م��واد   ، واجل�سم  لل�سعر 
الوجه ، معاجني اأ�سنان ، �سامبو ، ماء معطر ، ند ، بخور ، قطر 
 ، للعناية باجل�سم وال�سعر  ، زيوت  ، منظفات  ، ماء ورد  احلناء 
م�ستح�سرات تعطري اجلو ، معطر للج�سم ، مزيل العرق ، حناء ، 
مزيات لل�سعر ، اأحمر �سفاه ، جل لل�سعر ، مطهرات . . وامل�سنفة 

بالفئه )3(
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)حممد عبداهلل هادي احلبي�سي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91503( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: حمولت كهربائية ، اجهزة 
تلفزيونات ، ا�ساك هاتف ، بطاريات �سم�سية ، كابات ، الواح 
، معدات  ، ملبات كهربائية  ، مفاتيح كهربائية  ، طاقة �سم�سية 
كهربائية ، موا�سري ا�ساك كهربائية ، �سناديق توزيع الكهرباء 
بطاريات  الفوتوغرايف(  املظلمة)الت�سوير  للغرف  م�سابيح   ،
ذات جهد عايل ، كامريات فيديو ، كامريات ت�سوير فوتوغرايف ، 
بطاريات كهربائية للمركبات ، بطاريات ا�سواء وما�سة)ا�سواء 

ا�سارة( مو�سات كهربائية.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)علي عبداهلل هادي احلبي�سي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91505( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
احوا�ش   ، معدنية  انابيب  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
مزاليج   ، معدنية  م��اء  موا�سري   ، معدنية  �سمامات   ، معدنية 
�سامل   ، للنوافذ  معدنية  اقفال   ، النوافذ  لط��ارات  مزدوجة 
معدنية ، مف�سات معدنية ، حنفيات معدنية ، جلبات معدنية ، 
خوابري معدنية ، �سامولت معدنية ، مطارق ، مفاتيح ، دواليب 
لابواب..  معدنية  مقاب�ش   ، معدنية  اب��واب  اقفال   ، معدنية 

وامل�سنفة بالفئه )6(

)�سركة الحتاد لل�سرافة )بدر اجلماعي و�سريكة((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91527( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

والتحويات املالية. وامل�سنفة بالفئه )36(

)النجم املف�سل لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91543( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���س��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: م�����س��روب��ات ال��ط��اق��ة ، 

امل�سروبات الغازية ، الع�سائر.. وامل�سنفة بالفئه )32(
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)مازن عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91558( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئه  وامل�سنفة  ماب�ش..  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

)25(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91560( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
املباين  اإن�ساء  خ��دم��ات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وال�سباكة  ال��ده��ان  واأع��م��ال  وال�����س��دود  واجل�����س��ور  وال��ط��رق 
وخدمات   ، والتجميع  الرتكيب  وخدمات  وال�سيانة  والإ�ساح 

تاأجري اأدوات ومواد البناء. وامل�سنفة بالفئه )37(

)ايه اند ات�ش �ش م م(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91562( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: اجلمع معا ، ل�سالح الآخرين 
، جمموعة متنوعة من ال�سلع )با�ستثناء النقل منه( ، لتمكني 
هذه  مثل  وُتقدم   ، ال�سلع  تلك  و�سراء  م�ساهدة  من  العماء 
اخلدمات عرب متاجر البيع بالتجزئة ، ومنافذ البيع باجلملة ، 
عرب الكتالوجات الربيدية اأو عرب و�سائل العام اللكرتونية 
خدمة  التلفزيونية؛  الت�سوق  ب��رام��ج  اأو  الن��رتن��ت  كمواقع 
تفعيل  خدمة  العمال؛  توجيه  العمال؛  اإدارة  الإعانات؛ 

الن�ساط املكتبي. . وامل�سنفة بالفئه )35(

)مازن عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91578( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/31م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئه  وامل�سنفة  ماب�ش..  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

)25(
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)�سركة �سويد واأولده لل�سرافة لطف علي �سويد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91583( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وم�سرفية.  مالية  خدمة  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )36(

)حممد ع�سام حممد �سويد- حمات كيوت وير للتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91584( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
العامة على: املاب�ش.. وامل�سنفة بالفئه  اجلغرافية وتو�سع 

)25(

)عبده عبداهلل علي املطحني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91592( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/31م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: املاب�ش مبا يف ذلك املاب�ش 
واملاب�ش  الرا�ش  اغطية   ، الحذية   ، واخلارجية  الداخلية 
وجة  اغطية   ، والطفال  والن�ساء  للرجال  واخلفيفة  الثقيلة 
اثواب   ، العنق  ربطات  الحزمة   ، عباءات  حجاب(  او  )خمار 
ف�ساتني   ، جلدية  ماب�ش   ، ال�سباحة  ب��دلت   ، ال�ستحمام 
الحذية   ، ال�سيان   ، اجل���وارب   ، اليد  ق��ف��ازات   ، الع��را���ش 
واجلزمات ، املاب�ش الريا�سية ، املعاطف الريا�سية ، املعاطف 
فوق  تو�سع  التي  الو�ساحات   ، املاب�ش  ف��وق  ت��رت��دي  التي 

الكتفني.. وامل�سنفة بالفئه )25(

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91618( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
�سيدلية  م�ستح�سرات  على:   العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
حمية  مواد   ، طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات   ، وبيطرية 
ل�سقات   ، والأطفال  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية ومواد �سماد ، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان ، 
مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة ، 
مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ، �سراويل ملر�سى �سل�ش البول 

، �سراويل �سحية ن�سائية.. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)حممد عبداهلل ح�سني اخلليفة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91628( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/5م(. 
تبيي�ش  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
�سابون   ، التجميل  وادوات  م�ستح�سرات   ، منظفات   ، القم�سة 
، عطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول)لو�سن( 
لل�سعر ، معاجني ا�سنان والكرميات و�سامبو.. وامل�سنفة بالفئه 

)3(

)�سي تي بي ايه تي انرتنا�سيونال كو. ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91634( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/5م(. 
اأو  اخلام  التبغ  ال�سجائر؛  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
ع؛ التبغ املعد للف ال�سجائر يدوًيا؛ تبغ الغايني؛ منتجات  امل�سنَّ
التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غري طبية(؛ ال�سيجار وال�سيجاريلو 
اأع��واد  �سيجار؛  ولع��ات  �سجائر؛  ولع��ات  رف��ي��ع(؛  )�سيجار 
ال�سجائر  واأنابيب  ال�سجائر  ورق  املدخنني؛  اأدوات  الثقاب؛ 
ال�سجائر؛  للف  باجليب  حممولة  اأدوات  ال�سجائر؛  وفاتر 
الورقية؛  الأنابيب  يف  التبغ  لإدخ��ال  باليد  املحمولة  الآلت 
الإلكرتونية؛  لل�سجائر  املعدة  ال�سوائل  الإلكرتونية؛  ال�سجائر 

منتجات التبغ لغر�ش ت�سخينها.. وامل�سنفة بالفئه )34(

)حممد عبداهلل ح�سني اخلليفة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91638( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/5م(. 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: املاب�ش اجلاهزة.. وامل�سنفة 

بالفئه )25(

)عارف علي احمد حم�سن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91639( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
املناديل   ، احل��ف��اظ��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 

الورقية. وامل�سنفة بالفئه )16(
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انونيم  �سانايي  �سال�سا  يف  كون�سريفيجيليك  جيدا  )ب��ورج��و 
�سريكيتي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91676( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
الزيتون؛  املجففة؛  البقول  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
اأو  املجففة  واخل�����س��روات  ال��ف��واك��ه  ل��اأك��ل؛  �ساحلة  زي���وت 
اأو  املعلبة  اأو  املدخنة  اأو  املطبوخة  اأو  املجمدة  اأو  املحفوظة 
الفواكه  الطماطم؛  معجون  اجل��اه��زة؛  وال��وج��ب��ات  اململحة 
املجففة؛ الطحينة؛ هام )جيلي( ، مربيات ، هري�ش الطماطم 

، املخلات ، زيوت الزيتون. وامل�سنفة بالفئه )29(

انونيم  �سانايي  �سال�سا  يف  كون�سريفيجيليك  جيدا  )ب��ورج��و 
�سريكيتي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91677( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
)املعكرونة(  البا�ستا  الأرز؛  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
البهارات؛  التوابل؛  امللح؛  الدب�ش؛   ، الع�سل  ال�سكر؛  اخلبز؛   ،
الأخ��رى؛  والتوابل  ال�سل�سات  اخل��ل؛  املحفوظة؛  الأع�ساب 

الكات�سب؛ املايونيز . وامل�سنفة بالفئه )30(

دروي�ش  بن  موؤ�س�سة   - البورعي  علي  دروي�ش  احمد  )في�سل 
لا�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91679( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
 ، ال��زراع��ي��ة  امل��ح��رك��ات  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

م�سخات ، غاط�سات. وامل�سنفة بالفئه )7(

)اكرم علي نا�سر الورد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91731( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/21م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العامة على: بن �ساي ، كاكاو ، قهوة جاهزة 
، �سكر ، رز ، دقيق حلويات ، معجنات ، ع�سل ا�سود ، ع�سل نحل 
، خمرية ، ملح ، خردل ، خل ، �سل�سة طماطم ، �سل�سة توابل ، 
بهارات ، يان�سون ، نعناع ، �سوكولتة ، ب�سكويت ، مايونيز ، فلفل ، 
اي�ش كرمي ، ف�سار ، ك�سرتد ، طحينية.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)اكرم علي نا�سر الورد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91732( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/21م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
وحلوم  وال�سماك  اللحوم  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
وخ�سروات  ف��واك��ة   ، اللحم  خا�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن 
مربيات  هام)جيلي(   ، التونة   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة 
ومنتجات  واللنب  احلليب   ، البي�ش   ، بال�سكر  مطبوخة  وفواكة 
املحفوظة  الغذية   ، لاكل  املعده  والدهون  الزيوت   ، اللبان 
واملخلات ، زيت الزيتون ، رقائق بطاط ، متور ، هام)جيلي( 
 ، جبنة   ، زب��ده   ، بندورة  معجون   ، زبيب   ، مربيات   ، الفواكة 
ق�سدة..   ، للطعام  لفت  زيت   ، الهند  جوز  زيت   ، فواكة  رقائق 

وامل�سنفة بالفئه )29(

)�سركة املنار الثنائي للتجارة وال�سترياد الت�سامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91749( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
ال�سيارات..  و�سحوم  زيوت  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )4(

)�سركة حموده لل�سناعات الغذائية ) ذ .م .م ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91737( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات 
واملياه  ال�سعري،  ���س��راب  على:  العامة  وتو�سع  اجلغرافية 
الكحولية،  غ��ري  امل�سروبات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية 
اأ�سربة  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات . ع�سائر فواكه، ماء 
كحولية،  غري  فواكه  ع�سائر  كوكتيات  غازية،  مياه  ال�سعري، 
للم�سروبات  م�ساحيق  ال��ف��وارة،  للم�سروبات  حم��اة  اأق��را���ش 
الفوارة، ع�سائر خ�سروات، ع�سري بندورة ، م�سروبات الطاقة 

... وامل�سنفة بالفئه )32(

حممد  اأم��ني  )ط��ارق  لاإ�سترياد  اإروي��ن��ي 
الت�سميم  ت�����س��ج��ي��ل  ب��ط��ل��ب  ����س���اح(. 

ال�سناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 950. وتاريخ 
: 2019/7/23م. وبالفئة :)9(.

با�ستيكية  علبة  ال�سناعي:  املنتج  عن 
لتعبئة املاء.

و�سف النموذج : عبوة با�ستيكية لتعبئة املياه العذبة باأحجام 
م�ستقيمة  خطوط  اأربعة  على  يحتوي  العلوي  اجلزء  خمتلفة 
خطوط  ثاثة  وفيها  الو�سط  من  باإنحناء  تتميز  والعلبة 
من  مغلقة  اخلطوط  وهذه  مقو�سة  خطوط  وحتتها  م�ستقيمة 

جهة ومفتوحة من اجلهة الأخرى وحتتها خط م�ستقيم.
مع  العلبة  و�سط  يف  املوجود  النحناء   -1  : احلماية  عنا�سر 
اخلطوط الثاثة املوجودة فيه. 2- اخلطوط املقو�سة واملغلقة 
من  ال�سفلي  اجلزء  يف  الأخ��رى  اجلهة  من  ومفتوحة  جهة  من 

العلبة.

        طلبات تسجيل عالمات تجارية )إيداع(
    + طلبات تسجيل تصاميم صناعية
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)فتحي عبده علي حممد املخايف(
التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/16م(.  وبتاريخ:  برقم)91393(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الأرز،  ال�سكر،  ال�ساي،  ال�سطناعي،  النب   ، الكاكاو   ، النب  العامة على:   وتو�سع  واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ال�سكولته  والفطائر،  واخلبز  والكعك  الب�سكويت   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق 

، امللح ،البهارات ،اخلردل،  املكرونة وال�سعريية ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، احللويات واحللويات املثلجة، م�ستح�سرات احللويات 
التوابل ،اخلل ، ال�سل�سة ، املايونيز ، كراميل )حلوى( ، رقائق ذرة ، ف�سار )حب الذرة(، رقائق �سوفان ، كات�ساب ،معجنات ، مهلبية ، 
زعفران)توابل(، علكة)اللبان(، منكهات، �سمع نحل ، دقيق �سعري ، حلوى، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( 
 ، ، مرق دجاج،البوظة  ، �سطة، خليط كيك  ، الأي�سكرمي، �سوكولته خام  ، ويفر  ن�سا، كيك   ، ال�سكر  ، دب�ش  ، كاري )بهار(، كا�سرتد 

املثلجات ، كيك ، �سكاكر. وامل�سنفة بالفئه )30(  

)�سركة موغافريو اإ�ش.بيه.اأيه.(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)91445( وبتاريخ: )2019/6/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  اأماح ن�سادرية ، اأماح الأمونيوم، حم�ش البوريك لأغرا�ش �سناعية ، �سياناميد الكال�سيوم )�سماد(، اأماح الكال�سيوم، 
والطفيليات،  واحل�سرات  واحل�سائ�ش  ال�سارة  والأع�ساب  الفطريات  مبيدات  عدا  زراعية  كيماويات  النباتات،  لوقاية  كربولينيوم 
كيماويات للغابات عدا مبيدات الفطريات واحل�سائ�ش واحل�سرات والطفيليات ، كلوريدات ، م�ستنبتات كائنات ع�سوية دقيقة بخاف 
الفواكه،  ن�سج  لت�سريع  هرمونات  معدنية(،  )مواد  تر�سيح  مواد  ت�سميد،  م�ستح�سرات  اأ�سمدة،  وبيطرية،  طبية  لغايات  امل�ستخدمة 
اإ�سافات كيميائية اإىل مبيدات الفطريات، غلي�سريدات، م�ستح�سرات لتنظيم منو النباتات، غوانو، هرمونات لت�سريع ن�سج الفواكه، 
اأماح  احل�سرية،  املبيدات  اإىل  كيميائية  اإ�سافات  والطفيليات،  واحل�سرات  واحل�سائ�ش  الفطريات  مبيدات  عدا  للب�ستنة  كيماويات 
احلديد، كل�ش نيرتوجيني )�سماد(، كربونات املغني�سيوم، كلوريد املغني�سيوم، م�ستنبتات كائنات ع�سوية دقيقة بخاف امل�ستخدمة 
لغايات طبية وبيطرية، نرتات، حم�ش النرتيك، اأول اأك�سيد النرتيك، نيرتوجني، اأ�سمدة نيرتوجينية، كل�ش نيرتوجيني )�سماد(، خث 
)�سماد(، بريكلورات، بريكربيتات، حم�ش البريكربيتيك، ف�سفات )�سماد(، ف�سفاتيدات، حم�ش الف�سفوريك، م�ستح�سرات لتنظيم منو 
النباتات، بوتا�ش، بوتا�سيوم، ثاين اأك�سالت البوتا�سيوم، ملح �سخري، ملح الن�سادر، اأماح )م�ستح�سرات كيميائية(، اأماح )اأ�سمدة(، 
الكربيتونيك..  اأحما�ش  كربيتيدات،  كربيتات،  كيميائية(،  )م�ستح�سرات  ال�سوديوم  اأماح  �سوديوم،  )اأ�سمدة(،  بحرية  طحالب 

وامل�سنفة بالفئه )1( 



30

)�سركة ايتكو للتجارة وال�سناعة(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)91550( وبتاريخ: )2019/7/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملاحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  على:  العامة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ش والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامات بيانات 
مغناطي�سية، اأقرا�ش ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات 

واأجهزة احلا�سب الآيل، اأجهزة اإخماد النريان، نظارات، تلفزيونات. وامل�سنفة بالفئه )9(

)عمار علي �سالح القرعي(

 
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2018/5/2م(.  وبتاريخ:  برقم)84538(  الطلب  قبول  مت  وقد 
م�ستح�سرات تنظيف و�سقل   ، املاب�ش  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأخرى  ومواد  الأقم�سة  تبيي�ش  م�ستح�سرات  العامة على:  منتجات 
 ، ، كرميات جتميلية  اأ�سنان  ، منظفات  لل�سعر  )لو�سن(  م�ستح�سرات جتميل، غ�سول   ، وزيوت عطرية  �سابون، عطور  وك�سط،  وجلي 
 ، اللوز  ، زيت  ملا بعد احلاقة  َغ�سول )لو�سن(   ، ، عطور )زيوت عطرية(  امل�ستعار  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق   ، الب�سرة  لتبيي�ش  كرميات 
�ساد للعرق ، م�سادات للعرق )مواد تواليت ، لوا�سق لأغرا�ش التجميل ، م�ستح�سرات جتميلية لاإ�ستحمام ،  �سابون اللوز ، �سابون مُّ
ى ، اأقنعة جتميلية ، رذاذات لإنعا�ش رائحة الفم ، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف ، م�ستح�سرات جتميل ، اأعواد  اأ�سباغ الِلحَّ
 ، اأ�سباغ جتميلية   ، ، �سابون لإزالة الروائح الكريهة  ، كرميات جتميلية  ، غزل قطني لأغرا�ش التجميل  قطن لأغرا�ش التجميل 
مزيات �سعر ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، �سابون مطهر ، مزيات الروائح الكريهة لاإ�ستخدام ال�سخ�سي ، زيوت عطرية ،خا�سات 
زهور )عطور( ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اأقام احلواجب ، لوا�سق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة ، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ش 
، رمو�ش م�ستعارة ، م�ستح�سرات تبخري )عطور( ، �سابون لتعرق الأقدام ، ملونات لل�سعر ، اأ�سباغ لل�سعر ، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر 
، بخور ، زيت اليا�سمني ، فازلني لأغرا�ش التجميل ، طاء ال�سفاه ، مكياج ، م�ساحيق مكياج ، م�ستح�سرات مكياج ، م�ستح�سرات اإزالة 
املكياج ، �سابون طبي ، عطور ، �سابون ِحاقة ، م�ستح�سرات ِحاقة ، �سامبو ، �سابون ، قطع من ال�سابون ، منعمات لاأقم�سة )ت�ستخدم 
للغ�سيل( ، م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ش لل�سم�ش )م�ستح�سرات جتميل( ، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ش ، طاء اأظافر ، 

م�ستح�سرات اإزالة الطاء ، م�ستح�سرات غ�سيل ، م�ستح�سرات تنظيف ورق اجلدران ... وامل�سنفة بالفئه )3(
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)�سركة موغافريو اإ�ش.بيه.اأيه.(

 

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/6/29م(.  وبتاريخ:  برقم)91444(  الطلب  قبول  مت  وقد 
والإعان  الدعاية  والإعان،  الدعاية  وكالت   ، واإعان  دعاية   ، احل�سابات  تقارير  اإعداد   ، حما�سبة  على:   العامة  وتو�سع 
اأ�سعار  حتليل  الإعانية،  امل�ساحات  تاأجري  والإع��ان،  الدعاية  مواد  ن�سر  والإع��ان،  الدعاية  مواد  حتديث  الربيدي،  بالطلب 
اإدارة  )لاآخرين(،  ال�سحف  يف  الإ�سرتاك  تنظيم   ، الأعمال  تقييم   ، املوجودين(  غري  )للم�سرتكني  الهاتف  على  التكلفة،الرد 
الدفاتر،  م�سك  الإعانات،  ل�سق  احل�سابات،  تدقيق  العلني،  باملزاد  البيع  الأعمال،  اإدارة  يف  امل�ساعدة  التمثيل،  فناين  اأعمال 
تقييم الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال املهنية، املعلومات والأخبار عن الأعمال، التحريات عن الأعمال، تق�سي حقائق الأعمال، 
اإ�ست�سارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال، امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، اإدارة اأعمال الفنادق، اإدارة اأعمال 
فناين التمثيل، اإ�ست�سارات تنظيم الأعمال، اأبحاث الأعمال، خدمات نقل الأعمال، وكالت الأنباء التجارية، امل�ساعدة يف اإدارة 
الأعمال التجارية اأو ال�سناعية ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، 
املهنية،  الأعمال  الكمبيوتر،اإ�ست�سارات  بوا�سطة  ال�سحن  عربات  مواقع  حتديد  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  تنظيم 
اأ�سعار التكلفة، البحث عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر )لاآخرين(، عر�ش ال�سلع ، الإعان بالربيد املبا�سر، ن�سر مواد  حتليل 
، تقييم  اإ�ستن�ساخ الوثائق، التنبوؤات القت�سادية، اخلرباء يف الكفاية، وكالت التوظيف  الدعاية والإعان، توزيع العينات، 
القت�سادية  التنبوؤات  املربجمة،  امللفات  اإدارة  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ش  تنظيم  ال�سوف،  تقييم  الدائمة،  الغابات 
والت�سدير،  ال�سترياد  وكالت  الفنادق،  اأعمال  اإدارة  ال�سوف،  ت�سنيف  الكمبيوتر،  بوا�سطة  ال�سحن  عربات  مواقع  حتديد   ،
امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، وكالت الأنباء التجارية، املعلومات والأخبار عن الأعمال، التحريات عن 
الأعمال ، تق�سي حقائق الأعمال، حتديد مواقع عربات ال�سحن بوا�سطة الكمبيوتر، خدمات الن�سح يف اإدارة الأعمال، امل�ساعدة 



يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، اإدارة امللفات املربجمة ، اإ�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني، اأبحاث الت�سويق، درا�سات 
الت�سويق، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعان اأو ترويج املبيعات، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�سحف، 
تنظيم الإ�سرتاك يف ال�سحف )لاآخرين(، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية، الإعان والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، 
الإ�ستفتاء واإ�ستطاع الآراء ، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو اإعانية، تنظيم املعار�ش التجارية لغايات جتارية اأو اإعانية، 
الدعاية والإعان اخلارجي، اإعداد ك�سوف الرواتب، اإ�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني ، توظيف الأفراد، ن�سخ ال�سور ، الإ�ستفتاء 
واإ�ستطاع الآراء، معاجلة الن�سو�ش، خدمات ال�سراء لاآخرين )�سراء ال�سلع واخلدمات لاأعمال الأخرى( ، الإختبارات النف�سية 
اإعداد  والإعان،  الدعاية  وكالت  والإعان،  الدعاية  والإعان،  الدعاية  ن�سو�ش  ن�سر  العامة،  العاقات   ، املوظفني  لختيار 
اأعمدة الدعاية والإعان، تاأجري مواد الدعاية والإعان، ن�سر ن�سو�ش الدعاية والإعان، الإعان بالراديو، الإعان بالراديو، 
توظيف الأفراد، خدمات نقل الأعمال، تاأجري امل�ساحات الإعانية، تاأجري وقت للدعاية والإعان يف و�سائل الت�سال، تاأجري 
اآلت ن�سخ ال�سور ، تاأجري اآلت البيع، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية، تاأجري مواد الدعاية والإعان، اإ�ستن�ساخ الوثائق، اأبحاث 
تقارير  اإعداد  الختزال،  عامة،  عر�ش  خدمات  ال�سكرتارية،  خدمات  العينات،  توزيع  )لاآخرين(،  املبيعات  ترويج  الأعمال، 
الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  )لاآخرين(،  ال�سحف  يف  الإ�سرتاك  تنظيم  الإح�سائية،  املعلومات  احل�سابات، 
التلفزيون، الدعاية والإعان عرب  الهاتف )للم�سرتكني غري املوجودين(، الدعاية والإعان عرب  الرد على  ال�سرائب،  اإعداد 
اأو  جتارية  لغايات  التجارية  املعار�ش  تنظيم   ، الدائمة  الغابات  تقييم   ، املوظفني  لإختيار  النف�سية  الإختبارات  التلفزيون، 
الن�سو�ش..  البيع، معاجلة  اآلت  تاأجري  الدائمة،  الغابات  الدعاية والإعان، تقييم  الطباعة، حتديث مواد  الن�سخ،  اإعانية، 

وامل�سنفة بالفئه )35(

)حممد عمر عو�ش باقاقل(
 

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/6م(.  وبتاريخ:  برقم)91640(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املاب�ش،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ش  م�ستح�سرات  على:  العامة 
وك�سط، �سابون ، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، مزيات الروائح الكريهة، غ�سول)لو�سن لل�سعر(، ال�سابون البودر، مواد 
التجميل، م�ستح�سرات التجميل ال�سائلة، حممر الوجه، طاء الأظافر ال�سفاف وامللون، �سبغة الأظافر، م�ستح�سرات ترطيب ب�سرة 
اأ�سنان، �سامبو لل�سعر، دهانات خا�سة باجل�سم، الكرميات اخلا�سة بال�سعر، البخور، قطرة احلناء،  الوجه، لو�سن)للج�سم(، معاجني 
زيوت ال�سعر، بل�سم لل�سعر، مزيات ال�سعر، �سبغات لل�سعر، اأقنعة جتميلية، م�سادات للعرق اأحمر �سفاه، جل لل�سعر، فازلني، منظفات 

لا�ستخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد.. وامل�سنفة بالفئه )3(

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العامة التجارية رقم )91444(
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)�سركة مافكو لتجارة املواد الغذائية والتوكيات )معاذ طه و�سريكه((

  
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/4/8م(.  وبتاريخ:  برقم)90032(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات واحللويات املثلجة ، حاوة الطحينية ، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات 
، التوابل ، ال�سل�سة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�سعريية ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، كراميل ) حلوى ( ، رقائق ذرة ، ف�سار ) حب 
الذرة ( رقائق �سوفان ، كات�ساب ، مايونيز ، دب�ش للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران ) توابل ( ،وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، 
علكة ) اللبان ( ، منكهات ، �سمع نحل ، دقيق �سعري ، حلوى ، رقائق منتجات احلبوب ، كاري ، بهار ، ك�سرتد ، دب�ش ال�سكر ، ذرة مطحونة ، 
ن�سا ، كيك ، ويفر ، الي�سكرمي ، �سوكولتة خام ، �سطة ، خليط كيك ، مرق دجاج ، حلوى ، بوظة ، املثلجات ، كعك ، �سكاكر.. وامل�سنفة 

بالفئه )30(

)عبداملجيد علي ح�سني الب�ساري(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)90284( وبتاريخ: )2019/4/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هام  الدواجن وال�سيد، خا�سات  اللحوم والأ�سماك وحلوم  العامة على:  
،الزيوت والدهون املعدة  )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ش واحلليب ومنتجات احلليب، واللنب ومنتجات الألبان 
لاأكل،الأغذية املحفوظة واملخلات، زيت الزيتون، زيتون حمفوظ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، متور ، الزبيب، معجون البندورة، 
الزبدة، ق�سدة، ق�سدة خمفوقة ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �سلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�سري خ�سروات للطبخ، منتجات 
احلليب ، مك�سرات حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر ، مهلبية ، �سوربات ،ع�سري بندورة للطبخ، جبنة، زيت جوز الهند،ق�سطة، جمربي، 
�سمن نباتي ، البقوليات واملعلبات )فول ، فا�سوليا ، بزاليا( خوخ ، انانا�ش ، حم�ش ، زيت للطبخ زبادي ، كرمية الزبدة، زبدة الكاكاو، 

م�سروبات احلليب ، �سمك معلب.. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)90561( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)90562( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/5/8م(.  وبتاريخ:  برقم)90565(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)90569( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)90570( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)90573( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)90574( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)90576( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:   النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)90580( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)90591( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:   النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة( 

وقد مت قبول الطلب برقم)90595( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على:  النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة( 

وقد مت قبول الطلب برقم)90610( وبتاريخ: )2019/5/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على: النب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حاوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة، ُف�سار )حب 
الذرة(، رقائق �سوفان، ، كت�ساب، مايونيز، ، دب�ش للطعام، معجنات، مهلبية، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم، منكهات، �سمع نحل، 
دقيق ال�سعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات احلبوب(، كري )بهار(، ك�سرتد، دب�ش ال�سكر، ذرة مطحونة، 
ن�سا ، ال�سكرمي، �سوكاته خام، �سطة، خليط كيك، مرق دجاج، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �سكاكر، الويفر، م�سروبات ا�سا�سها 
للطعام،  فانيا )منكهة(، جلوكوز  مليم فواكة،  �سائل،  �سوكاتة  نعنع،  بال�سوكاتة،  ب�سكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى  �سوكاتة، 

يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)اأحمد عبداهلل علي اخلدر( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84398( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على �سابون، البخور، الكرميات ، زيوت عطرية، 
م�ستح�سرات   ، منظفات  �سعر،  دهان  ال�سعر،  �سبغات  احلناء، 
بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات  جتميل،  م�ستح�سرات  تنظيف، 
منظفات  اأ�سنان،  غ�سول  اأ�سنان،  منظفات  �سفايف،  حامورة 
وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  ال�سحون،  لغ�سيل 

بالفئة )3(

)ابراهيم حممد حمود احلملي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85258( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على املنظفات .وامل�سنفة بالفئة )3(

)ابراهيم حممد حمود احلملي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85263( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على املنظفات .وامل�سنفة بالفئة )3(

)�سوقي طاهر اإ�سماعيل غالب )رواد العائلة لا�سترياد(( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )87882( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على الدهانات )البويات( والورني�ش والاكيه، 
مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف، مواد 
التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن يف �سكل 

رقائق اأو م�سحوق . وامل�سنفة بالفئة )2(
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)فتحي عبده قا�سم خالد ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )87906( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�سنفة   . ال�سيارات  غيار  قطع  على  العامة  وتو�سع 

)12(

)�سركة النعمان اخوان العاملية للتجارة والتوكيات واملقاولت 
املحدودة . ( 

 

وقد مت الت�سجيل برقم )87954( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
 ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  النب  على  العامة 
امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعي،  النب  ال�ساجو، 
من احلبوب ،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر،ال�سوكولته،احللويات 
، احللويات املثلجة، حاوة الطحينية ،ع�سل النحل ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)عبداهلل حم�سن عبدالكرمي ال�سقري( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )87961( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
واجرا�ش  معدنية  وخ��ردوات  بناء  مواد  على  العامة  وتو�سع 
ومقاب�ش  وزجاج  املنيوم  واك�س�سوارات  ور�ش  ومعدات  واملنيوم 
واقفال ومكائن لابواب ومعدات ور�ش. .وامل�سنفة بالفئة )6(

)�سركة حنظل اخوان- حمادي حنظل واخوانة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88432( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العامة  وتو�سع 
واملطبوخة،  واملحفوظة  واملعلبة  اململحة  اللحوم  وال�سيد، 
فواكه وخ�سروات وبقوليات جممدة واملطهية)فول، فا�سوليا، 
النانا�ش  فواكه  املعد،  ال�سوداين  والفول  الفواكة  لب  بازليا، 
واخلوخ ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(
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)�سركة حنظل اخوان- حمادي حنظل واخوانة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88433( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز،النب 
احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعي 
الأ�سود،  والع�سل  النحل  ال�سل�سة،ع�سل  ال�سعريية،  املكرونة، 
اخلمرية،احللويات، رقائق احلبوب،رقائق الذرة،الف�سار،رقائق 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)ب�سام عبدالرحمن احمد عبدالوهاب( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88462( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على مياة معدنية. وامل�سنفة بالفئة )32(

)اأ�سماء غالب علي ح�سني امل�سرقي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88713( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الب�سكويت،   ، الكاكاو   ، واملثلجات  الثلج  على  العامة  وتو�سع 
حاوة  املثلجة،  واحللويات  احللويات  ال�سكولته،  الفطائر، 

الطحينة. وامل�سنفة بالفئة )30(

زيت  لتوزيع  الع�ساب  منبع  �سامل-  احمد  قائد  )عبدامللك 
ال�سعر( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88929( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على زيوت ال�سعر . وامل�سنفة بالفئة )3(
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)يحيى عبداهلل احمد ال�سهويل( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88964( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على ادوات التجميل .وامل�سنفة بالفئة )3(

)امني حممدح�سن الكبو�ش( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )88968( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
بناء)غريمعدنية(،  مواد  غريمعدنية،  خزانات  على  العامة 
ا�سفلت وزفت وقار، مباين  انابيب قا�سية غريمعدنية للمباين، 
ال�سمنت،  للنقل،)جم�سمات(غريمعدنية،  قابلة  معدنية  غري 
موا�سريغريمعدنية، خزانات  البلك)طوب(،   ، الباط  اجلب�ش، 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )19(

)�سركة �سامل حممد �سماخ الت�سامنية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89072( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العامة  وتو�سع 
وال�����س��ي��د، خ��ا���س��ات ال��ل��ح��م، ف��واك��ه وخ�����س��روات حمفوظة 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام  التونة،  ومطهوة،  وجمففة 
الألبان،  ومنتجات  واللنب  احلليب  البي�ش،  بال�سكر،  مطبوخة 
 . الإي���داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  امل��ع��دة  وال��ده��ون  ال��زي��وت 

وامل�سنفة بالفئة )29(

)اإبراهيم ح�سني حممد ال�سديق( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89083( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وم�ستح�سرات  الأقم�سة  تبيي�ش  م�ستح�سرات  على  العامة 

التجميل.وامل�سنفة بالفئة )3(
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)اإبراهيم ح�سني حممد ال�سديق( 

وقد مت الت�سجيل برقم )89092( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وم�ستح�سرات  الأقم�سة  تبيي�ش  م�ستح�سرات  على  العامة 

التجميل. وامل�سنفة بالفئة )3(

)�سركة جلبكو العاملية للتجارة والت�سويق( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89156( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وغريهامن  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  امل��ي��اة  على  العامة  وتو�سع 
الفواكة  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  غريالكحولية،  امل�سروبات 
لتح�سري  اخ���رى  وم�ستح�سرات  ���س��راب  ال��ف��واك��ة،  وع�سائر 
امل�سروبات غري الكحولية، م�ستح�سرات لتح�سرياملياة املعدنية، 
رحائق ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

للتجارة  ع��دن  طيبات   – القطيبي  ثابت  ال��اه  عبده  )علي 
وال�سترياد( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89236( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العامة  وتو�سع 
وال�����س��ي��د، خ��ا���س��ات ال��ل��ح��م، ف��واك��ه وخ�����س��روات حمفوظة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطهوة،  وجمففة 
ومنتجات  واللنب  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�ش  بال�سكر، 
 . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  والدهون  ،الزيوت  الألبان 

وامل�سنفة بالفئة )29(

للتجارة  ع��دن  طيبات   – القطيبي  ثابت  ال��اه  عبده  )علي 
وال�سترياد( 

 

وقد مت الت�سجيل برقم )89282( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكحولية - م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه 
- �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات غري الكحولية - 
م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(
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)علي �سالح مهدي قايد( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89346( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال��واح  واجل��اف��ة،  ال�سائلة  البطاريات  على  العامة  وتو�سع 
الطاقة ال�سم�سية ، اأجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او 
تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائيه ، حمولت 
احلريق،  اإطفاء  اأجهزة   ، كهربائية  اإنذار  اأجرا�ش   ، كهربائية 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(

)دلتا زماين لا�سترياد - فار�ش حممد اأحمد الزماين( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89526( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

العامة على الهواتف وقطع غيارها. .وامل�سنفة بالفئة )9(

)�سايكو للتجارة العامة والت�سويق( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89566( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على امل�سروبات غري الكحولية ، املياه املعدنية 
مركزات   ، الفواكه  ع�سائر   ، الفواكه  م�سروبات   ، والغازية 
وم�ستح�سرات  اأ�سربة   ، الطاقة  م�سروب   ، الفواكه  م�سروبات 
م�ستح�سرات   ، ال�سعري(  )�سراب  امل�سروبات  لتح�سري  اأخ��رى 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)حمود �سريان �سالح البكري ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89589( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وامل�سنفة   . والبهارات  وال��نب   ، احللبة  على  العامة  وتو�سع 

بالفئة )30(
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)�سركة احلظا للتجارة والوكالت العامة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89607( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
،النب  ،الأرز  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  وتو�سع العامة على النب 
املكرونة،  البفك،  احل��ب��وب،  ورق��ائ��ق  الدقيق  ال�سطناعي، 
واحللويات  والكيك،  الكعك   ، الفطائر  الب�سكويت،  ال�سعريية، 
الكراميل  وحلوى  الطحينية  احللويات  املثلجة،  واحللويات 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)�سركة اأروى ل�سناعة املياه املعدنية )�سمان( ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89676( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على امل�سروبات غري الكحولية ، املياه املعدنية 
مركزات   ، الفواكه  ع�سائر   ، الفواكه  م�سروبات   ، والغازية 
وم�ستح�سرات  اأ�سربة   ، الطاقة  م�سروب   ، الفواكه  م�سروبات 
م�ستح�سرات   ) ال�سعري  �سراب   ( امل�سروبات  لتح�سري  اأخ��رى 
وامل�سنفة   . الإي���داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  حليب  لتح�سري 

بالفئة )32(

)ماجد ح�سني عبداهلل اللوزي ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89683( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
تلفزيونات،  بطاريات،  �سم�سية،  طاقة  األ���واح  على  العامة 
ر�سيفرات، حمولت، نظارات، اأ�ساك كهربائية، خوازن، هواتف 
وال�سياحية،  واملاحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة  ذكية، 
الجهزة  وال�سينمائي،  الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات  اجهزة 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(

)عبداجلليل �سالح حممد عبا�ش املطحني( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89692( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على الأحذية. ..وامل�سنفة بالفئة )25(
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)عبداجلليل �سالح حممد عبا�ش املطحني( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89701( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على الأحذية. ..وامل�سنفة بالفئة )25(

)�سركة احلزمي لل�سرافة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89715( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
تطبيق  ع��رب  م�سرفية  مالية  خدمة  على  العامة  وتو�سع 

الهاتف. وامل�سنفة بالفئة )36(

)موؤ�س�سة الروان للتجارة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89724( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على الفحم. ....وامل�سنفة بالفئة )4(

)موؤ�س�سة الروان للتجارة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89725( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على الفحم. ....وامل�سنفة بالفئة )4(
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)�سركة احلزمي لل�سرافة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89729( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
مالية  ،ح����والت  م�سرفية  خ��دم��ات  على  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع 

وامل�سنفة بالفئة )36(

)�سركة احلزمي لل�سرافة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89730( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
مالية.  ح���والت  م�سرفية،  خ��دم��ة  على  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع 

وامل�سنفة بالفئة )36(

)�سركة احلزمي لل�سرافة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89731( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على خدمة مالية م�سرفية. .وامل�سنفة بالفئة 

)36(

)�سركة احلزمي لل�سرافة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89733( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
مالية.  ح���والت  م�سرفية،  خ��دم��ة  على  ال��ع��ام��ة  وت��و���س��ع 

وامل�سنفة بالفئة )36(
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)اأحمد حممد �سالح املانعي . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89736( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ال�سوكاتة   ، الفطائر   ، الب�سكويت  على  العامة  وتو�سع 
العلكة   ،  ) ع��ود  اأب��و  مليم   ( املثلجة  واحللويات   ، احللويات 
)اللبان( ، ال�سكاكر ) مليم ( ، رقائق ذرة ، ف�سار ، كيك ، رقائق 
�سوفاين وجبات خفيفة ، حلويات باأنواعها . وامل�سنفة بالفئة 

)30(

)علي اأحمد �سالح الأحل�سي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89754( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
، ومواد طبية معدة لاإ�ستعمال  العامة على الأدوية  وتو�سع 
الطبي ، واأغذية لاأطفال والر�سع ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد 
م�ستح�سرات   ، مطهرات   ، الأ�سنان  طب  و�سمع   ، الأ�سنان  ح�سو 

�سحية لغاية طبية . ..وامل�سنفة بالفئة )5(

)موؤ�س�سة الروان للتجارة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89776( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على الفحم. ....وامل�سنفة بالفئة )4(

)موؤ�س�سة الروان للتجارة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89778( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على الفحم. ....وامل�سنفة بالفئة )4(
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)و�ساح حممد حممد علي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89782( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على مياة معدنية.وامل�سنفة بالفئة )32(

)و�ساح حممد حممد علي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89784( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على زيت الزيتون.وامل�سنفة بالفئة )29(

)عادل عبداهلل م�سفرعبود را�سد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89792( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
الكمبيوتر  اأجهزة  والذكية،  املحمولة  الهواتف  على  العامة 
بطاريات  الكمبيوتراملكتبية،  واأجهزة  واملحمولة  ال�سخ�سية 
الواح  ال�سم�سية،  البطاريات  خوازن،  �سواحن،  اأغلفة  تلفونات، 
الطاقة ال�سم�سية، ا�ساك الكهرباء، منظمات، في�ش ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(

)معت�سم درهم ناجي حم�سن( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89844( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على الع�سائر، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه ،املياه 
املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، اأ�سربه 
وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات الغري كحولية.وامل�سنفة 

بالفئة )32(
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)حمدي غالب �سوقي املديخي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89846( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على املياه املعدنية. ...وامل�سنفة بالفئة )32(

)ح�سني علي حممد بيله( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89847( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ام  اجل��وال،  خ��وازن   ، اجل��وال  بطاريات  على  العامة  وتو�سع 
ال�سحن  و�سات   ، اجلوال  �سماعات   ، اجلوال  اإطارات  ثري،  بي 
غيار  قطع   ، اجل��وال  م�ستلزمات   ، اجل��وال  �سا�سات  ال�ساحن،   ،

اجلوال، ذواكر، فا�سات. ..وامل�سنفة بالفئة )9(

)�سادق اح�سن احمد القا�سي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89860( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على ادوات واواين واوعية لا�ستعمال املنزيل 
ام�ساط  بها(  مطلية  او  نفي�سة  معادن  من  وللمطبخ)لي�ست 
�سنع  مواد  الدهان(  او  التلوين  فرا�سي  فرا�سي،)عدا  وا�سفنج، 
الفرا�سي، ادوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول وزجاج 

�سبة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )21(

)ال�سركة العاملية ل�سناعة الطاء( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89887( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على الدهانات )البويات( والورني�ش والاكيه، 
مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف، مواد 
الدهانني  ل�ستخدام  م�سحوق  الأل��وان،  تثبيت  مواد  التلوين، 
م�ستح�سرات  والفنانني،  الطباعة  وعمال  الديكور  وفنيي 

م�سادة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )2(
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)ال�سركة العاملية ل�سناعة الطاء( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89888( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على الدهانات )البويات( والورني�ش والاكيه، 
مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف، مواد 
اأو م�سحوق ل�ستخدام الدهانني  التلوين، مواد تثبيت الألوان، 
م�ستح�سرات  والفنانني،  الطباعة  وعمال  الديكور  وفنيي 

م�سادة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )2(

)حممد خالد حممد حم�سن( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89893( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، والط��ب��اق  ال�سحون  غ�سيل  �سائل  على  العامة  وتو�سع 
وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اخ��رى  وم��واد  القم�سة  م�ستح�سرات 
 ، ، �سابون  املاب�ش، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط 
م�ستح�سرات  عطرية،  زيوت  عطور،  انواعها،  بجميع  منظفات 
جتميل، كرميات للوجة واجل�سم ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع 

. وامل�سنفة بالفئة )3(

ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��رياد  اأب��ن��اء حم��م��د ح�سن ج��ل��ب  )���س��رك��ة 
املحدودة.( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89896( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، الفواكه  ،م�سروبات  الطاقة  �سراب  على  العامة  وتو�سع 
 ، امل�سروبات  لتح�سري  وخا�سات  الفواكه  م�سروب  مركزات 
مياه   ، �سائلة  ،ع�سائر  الزجنبيل  �سراب   ، الفواكه  ع�سائر 
معدنية والغازية ، حليب موز والفواكه ، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه ، �سراب ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )32(

ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��رياد  اأب��ن��اء حم��م��د ح�سن ج��ل��ب  )���س��رك��ة 
املحدودة.( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89897( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، الفواكه  ،م�سروبات  الطاقة  �سراب  على  العامة  وتو�سع 
 ، امل�سروبات  لتح�سري  وخا�سات  الفواكه  م�سروب  مركزات 
مياه   ، �سائلة  ،ع�سائر  الزجنبيل  �سراب   ، الفواكه  ع�سائر 
معدنية والغازية ، حليب موز والفواكه ، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه ، �سراب ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )32(
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ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��رياد  اأب��ن��اء حم��م��د ح�سن ج��ل��ب  )���س��رك��ة 
املحدودة.( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89898( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، الفواكه  ،م�سروبات  الطاقة  �سراب  على  العامة  وتو�سع 
 ، امل�سروبات  لتح�سري  وخا�سات  الفواكه  م�سروب  مركزات 
مياه   ، �سائلة  ،ع�سائر  الزجنبيل  �سراب   ، الفواكه  ع�سائر 
معدنية والغازية ، حليب موز والفواكه ، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه ، �سراب ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )32(

ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��رياد  اأب��ن��اء حم��م��د ح�سن ج��ل��ب  )���س��رك��ة 
املحدودة.( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89899( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على اللحوم وال�سماك وحلم الدواجن وال�سيد 
وجمففه  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ة   ، اللحم  خا�سات   ،
بال�سكر،  مطبوخة  وفواكة  )جيلي(ومربيات  هام  ومطهوة، 
البي�ش واللنب ومنتجات اللبان، الزيت والدهون املعدة لاكل ، 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(

ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��رياد  اأب��ن��اء حم��م��د ح�سن ج��ل��ب  )���س��رك��ة 
املحدودة.( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89900( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على اللحوم وال�سماك وحلم الدواجن وال�سيد 
وجمففه  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ة   ، اللحم  خا�سات   ،
بال�سكر،  مطبوخة  وفواكة  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطهوة، 
البي�ش واللنب ومنتجات اللبان، الزيت والدهون املعدة لاكل 
بالفئة  وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  الأغذية   ،

)29(

ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��رياد  اأب��ن��اء حم��م��د ح�سن ج��ل��ب  )���س��رك��ة 
املحدودة.( 

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89901( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على اللحوم وال�سماك وحلم الدواجن وال�سيد 
وجمففه  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ة   ، اللحم  خا�سات   ،
بال�سكر،  مطبوخة  وفواكة  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطهوة، 
البي�ش واللنب ومنتجات اللبان، الزيت والدهون املعدة لاكل 
بالفئة  وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  الأغذية   ،

)29(
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)موؤ�س�سة عرايب للتجارة - غالية ماجد عبداهلل احلارثي ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89904( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اجلدران،  لورق  لوا�سق  �سناعية،  لغر�ش  لوا�سق  على  العامة 
لوا�سق لبلط اجلدران، لوا�سق لاعانات، م�ستح�سرات لازالة 
والبحث  ال�سناعة  امل�ستخدمة يف  الكيماويات  وللف�سل،  الل�سق 
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )1(

)حممد احلاج حمود حممد العفيف( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89906( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
بالفئة  ...وامل�سنفة  اجلاهزة.  املاب�ش  على  العامة  وتو�سع 

)25(

)خالد عبد اهلل ح�سن الكردي . ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89913( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  على  العامة 
�سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات   ،
تفاح  ع�سري  ،كوكتيات  امل�سروبات  لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات 
حليب   ، �سعري  ماء  العنب  ع�سري   ، زجنبيل   ، فواكة  ع�سائر   ،

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)خالد عبد اهلل ح�سن الكردي . ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89916( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  على  العامة 
�سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات   ،
تفاح  ع�سري  ،كوكتيات  امل�سروبات  لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات 
حليب   ، �سعري  ماء  العنب  ع�سري   ، زجنبيل   ، فواكة  ع�سائر   ،

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(
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)�سركة اخوان قادر للتجارة وال�ستثمار)�ش- م- ي (م�ساهمة 
مقفلة( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89918( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، الزجنبيل  ،�سراب  الطاقة  م�سروبات  على  العامة  وتو�سع 
�سرب  مياه   ، فواكه  ،ع�سائر  غازية  م�سروبات  ال�سعري،  �سراب 
 ، خ�سروات  ع�سائر   ، العنب  ع�سري   ، كحوليه  غري  م�سروبات   ،
غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات   ، معدنية  مياه   ، بندوره  ع�سري 
بالفئة  وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه   ، كحولية 

)32(

)فكري م�سعد عبداهلل قائد ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89923( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
بالفئة  ..وامل�سنفة  احل�سرية.  املبيدات  على  العامة  وتو�سع 

)5(

)�سركة كيوما�ش للتجارة املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89924( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على املطبوعات )امل�ستندات، الأوراق الر�سمية، 

الفواتري، الكروت(..وامل�سنفة بالفئة )16(

اأحمد  يحي  عبداهلل  هادي   ( للتجارة  �ستار  ال�سبيان  )�سركة 
ال�سبيان(( 

 
وقد مت الت�سجيل برقم )89935( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والدراجات  ال�سيارات  غيار  وقطع   ، الإط���ارات  على  العامة 

النارية.وامل�سنفة بالفئة )12(



)حممد احمد �سلطان الدبعي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89936( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الداخلية  واملاب�ش  اجلاهزة  املاب�ش  على  العامة  وتو�سع 

والب�سة القدم واغطية الرا�ش. وامل�سنفة بالفئة )25(

)�سركة كيوما�ش للتجارة املحدودة( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89954( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على مواد الت�سحيم اأو املزلقات ال�سلبة ، الوقود، زيوت 
املحرك، زيوت الرتو�ش، �سحوم للمركبات الربية، زيوت و�سحوم 
و�سحوم  زيوت  للوقود(،  ال�سناعية)لي�ست  لاأغرا�ش  معدنية 
غري معدنية لاأغرا�ش ال�سناعية)لي�ست للوقود(، موانع قطع، 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )4(

)�سركة النعيم للمياة املعدنية( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89956( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على املياة املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكة وع�سائر الفواكة، 
�سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات غري الكحولية...

وامل�سنفة بالفئة )32(

)فكري م�سعد عبداهلل قائد( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89957( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
بالفئة  ..وامل�سنفة  احل�سرية.  املبيدات  على  العامة  وتو�سع 

)5(
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)عارف عبدالهادي احمد اليافعي ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89958( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على خاطات كهربائية، عجانات. ..وامل�سنفة 

بالفئة )7(

)�سركة كيوما�ش للتجارة املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89959( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
حتويل  او  فتح  او  لو�سل  وادوات  اأجهزة  على  العامة  وتو�سع 
او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائيه ،اأجهزة 
بيانات  حامات  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  لت�سجيل 
مغناطي�سية، اأقرا�ش ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية لاأجهزة التي 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89960( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على النب والكاكاو والنب ال�سطناعي ، ال�ساي 
، ال�سكر ، الأرز ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
 ، وال�ساغو  والتابيوكا  وال�سعريية  املكرونة   ، والفطائر  واخلبز 
)ن�ساء اأو نخيل هند ( ، احللويات واحللويات املثلجة ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89961( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
واإدارة  والع���ان  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات  على  العامة  وتو�سع 
وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي  . وامل�سنفة بالفئة 

)35(
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)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89962( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العامة  وتو�سع 
احليوانات   ،  ) اأخرى  فئات  يف  واردة  غري   ( والغال  والغابات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�سروات  ،الفواكه  احلية 
 . باحليوانات  اخلا�سة  الغذائية  امل��واد   ، الطبيعية  والزهور 

وامل�سنفة بالفئة )31(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89963( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على خدمات اإن�ساء املباين وال�ساح وخدمات 

الرتكيب اأو التجميع ..وامل�سنفة بالفئة )37(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89964( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سلع  وتخزين  وتغليف  النقل  خدمات  على  العامة  وتو�سع 

وتنظيم الرحات وال�سفر ...وامل�سنفة بالفئة )39(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89967( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العامة  وتو�سع 
حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  ال��ل��ح��وم،  خا�سات  وال�سيد، 
ولب  والتمور  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومطهوة  وجمففة 
 ، ومربيات   ) جيلي   ( هاميات   ، وال�سوربة  والزبيب  الفواكه 
وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  واحلليب  البي�ش 

بالفئة )29(
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)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89968( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي 

اأو املائي...وامل�سنفة بالفئة )12(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89969( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات 
وقود  ذلك  يف  )مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ش 
وامل�سنفة  لاإ�ساءة.  وفتائل  �سموع  اإ�ساءة،  مواد  املحركات(، 

بالفئة )4(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )89970( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلية  م�ستح�سرات  على  العامة 
الطبي  لا�ستعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �سحية 
مواد  �سماد،  ومواد  طبية  ل�سقات  والأطفال،  للر�سع  واأغذية 
م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان،  طب  و�سمع  الأ�سنان  ح�سو 
وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  احل�سرات  لإب��ادة 

بالفئة )5(

)�سركة اجلود العاملية للتجارة والتوكيات املحدودة . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89971( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، التمويلية  ال�سوؤون   ، التاأمني  خدمات  على  العامة  وتو�سع 
ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية .... وامل�سنفة بالفئة )36(
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)�سركة كيوما�ش للتجارة املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89981( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي 
دراج��ات  نارية،  دراج��ات   ، انواعها  بجميع  مركبات  اأوامل��ائ��ي، 
بجميع  اط���ارات  ���س��ي��ارات،  هياكل  ج��وي��ة،  مركبات  هوائية، 
اأنواعها، مركبات مائية وقطع غيارها ، عربات يدوية ، عجات 

، ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )12(

)عمار علي �سالح الأقرعي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89982( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ،الأرز  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  ال��نب  على  العامة  وتو�سع 
ال�سطناعي،  النب  ال�ساجو،  التابيوكا،   ، وال�سعريية  املكرونة 
اخلبز،  منها،  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  واحل��ب��وب  الدقيق 
الب�سكويت ، الفطائر، الكعك، ال�سكولتة، احللويات ،احللويات 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)عمار علي �سالح الأقرعي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89985( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ،الأرز  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  ال��نب  على  العامة  وتو�سع 
ال�سطناعي،  النب  ال�ساجو،  التابيكو،   ، وال�سعريية  املكرونة 
اخلبز،  منها،  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  واحل��ب��وب  الدقيق 
الب�سكويت ، الفطائر، الكعك، ال�سكولتة، احللويات ،احللويات 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)اأحمد عبداهلل حممد العليمي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90040( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على ماب�ش جاهزة.وامل�سنفة بالفئة )25(
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)فوؤاد حممد �سيف �سعيد .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90062( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على معدات ور�ش .وامل�سنفة بالفئة )7(

)عابد نا�سر قا�سم كعده الوادعي . ( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90064( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على األواح طاقة �سم�سية ، بطاريات ، �سواحن ، 
حمولت كهرباء ، خازنات ، �سيفرات ، مكربات �سوت ، تو�سيات 

كهرباء ، اأ�ساك كهرباء . وامل�سنفة بالفئة )9(

)فهمي علي �سالح جملي .( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90073( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على معدات ور�ش .وامل�سنفة بالفئة )7(

)ابراهيم عبدالواحد احمد قائد املجيدي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90074( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على ال�سابون، �سابون للج�سم، �سابون لليدين، 
ال�سامبو، غ�سول ال�سعر، ملطفات ال�سعر، غ�سول ( لو�سن( لل�سعر، 
م�ستح�سرات  بال�سعر؛  العناية  م�ستح�سرات  ال�سعر،  مقويات 
ال�سعر،  لنمو  التجميل  م�ستح�سرات  بال�سعر،  للعناية  التجميل 

كرميات ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(
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)ابراهيم عبدالواحد احمد قائد املجيدي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90075( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على ال�سابون، �سابون للج�سم، �سابون لليدين، 
ال�سامبو، غ�سول ال�سعر، ملطفات ال�سعر، غ�سول ( لو�سن( لل�سعر، 
م�ستح�سرات  بال�سعر؛  العناية  م�ستح�سرات  ال�سعر،  مقويات 
ال�سعر،  لنمو  التجميل  م�ستح�سرات  بال�سعر،  للعناية  التجميل 

كرميات ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(

)اأمني علي ح�سني ال�سدعي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90082( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على ا�سرطة ل�سقة للقراطي�ش اأو الغرا�ش 
مكتبية(مواد  )ل��وازم  الا�سقة  لا�سرطة  مكرات   - املنزلية 
وامل�سنفة  املنزلية  لاغرا�ش  اأو  )غراء(للقرطا�سية  ل�سق 

بالفئة )16(

) عبداهلل ابراهيم علي علي الفداوي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )90110( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
غطا�سات،  كهربائية،  مولدات  هوائية،  م�سخات  على  العامة 
مولدات  الت(  ال�سدمات)اجزاء  ملخمدات  اغماد  او  مغاط�ش 
الكهرباء، مكائن والت ومعدات توليد الكهرباء)اجزاء الت( 
معدات  ه��واء،  �سخ  مكائن  امل��راب(  هوائية)تراكيب  م�سخات 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )7(

)�سركة موكا لل�سناعات الغذائية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90124( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدعاية  وكروت  واملرا�سات  املطبوعات  على  العامة  وتو�سع 

واملناديل الورقية.وامل�سنفة بالفئة )16(
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)�سركة موكا لل�سناعات الغذائية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90125( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
زيت   ، بطاطا  رقائق   ، والزبدة  اجلبنة  على  العامة  وتو�سع 
زيوت  خمفوقة،  ق�سدة  الألبان(،  )منتجات  الق�سدة   ، ال��ذرة 
�سمن   ، فواكه  مربيات   ، معلب  �سمك   ، التمور   ، لاأكل  �ساحلة 
، زيت الزيتون  نباتي ، مربى فواكه ، حليب ومنتجات احلليب 
للطعام ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(

)�سركة موكا لل�سناعات الغذائية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90126( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على القمح. ....وامل�سنفة بالفئة )31(

)�سركة موكا لل�سناعات الغذائية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90131( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سرب  مياه   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  على  العامة  وتو�سع 
ال�سحية ، املياه املعدنية ، ع�سري فواكه ، �سراب زجنبيل ، ماء 

�سعري ، �سراب ال�سعري. .وامل�سنفة بالفئة )32(

)�سعيد عبده حممد فتيني العرمي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90145( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
غيار  قطع  وهوائية،  نارية  دراج���ات  على  العامة  وتو�سع 
دراجات نارية وهوائية، قطع غيار �سيارات و�ساحنات، اطارات 
�سيارات  وتيوبات  اط��ارات  وهوائية،  نارية  دراج��ات  وتيوبات 

و�ساحناتوامل�سنفة بالفئة )12(
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)تقي م�سعود مهدي ابو�ست( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90149( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
غيار  قطع  وهوائية،  نارية  دراج���ات  على  العامة  وتو�سع 
دراجات نارية وهوائية، قطع غيار �سيارات و�ساحنات، اطارات 
�سيارات  وتيوبات  اط��ارات  وهوائية،  نارية  دراج��ات  وتيوبات 

و�ساحناتوامل�سنفة بالفئة )12(

)�سركة اأحمد العامري لل�سرافة والتحويات الت�سامنية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90157( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
املالية.  والتحويات  ال�سرافة  خدمات  على  العامة  وتو�سع 

..وامل�سنفة بالفئة )36(

)عبداهلل عبده حممد عرمي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )90158( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على دراجات نارية وهوائية ، قطع غيار دراجات نارية 
وهوائية ، قطع غيار ال�سيارات وال�ساحنات ، اطارات وتيوبات 
دراجات نارية وهوائية ، اطارات وتيوبات �سيارات و�ساحنات..

وامل�سنفة بالفئة )12(

)عبداهلل حممد �سالح داود( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90163( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العامة  وتو�سع 
ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  فواكه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد، 
البي�ش  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام   ،
املعدة  والدهون  ،الزيوت  الألبان  ومنتجات  واللنب  ،احلليب 

لاأكل ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(
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)عبداهلل حممد �سالح داود( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )90164( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكحولية، �سراب وم�ستح�سرات اخرى لتح�سري امل�سروبات غري 
الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، 
م�ستح�سرات لتح�سري املياة املعدنيه ، رحائق فواكة، ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)عبد اهلل حممد �سالح داود( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )90165( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على احلا�سات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات 
والغال غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفواكه 
الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات 
ن�سر  ح�سب  ...البقيه  باحليوانات،  اخلا�سة  الغذائية  امل��واد 

الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )31(

)عبد اهلل حممد �سالح داود( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )90166( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العامة على الأرز ، النب ، ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ، التابيوكا ، 
امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعي،  النب   ، ال�ساجو 
 ، ال�سكولتة   ، والفطائر  والب�سكويت  واخلبز  احلبوب  من 
ن�سر  ح�سب  ...البقيه  حاوة   ، املثلجة  احللويات   ، احللويات 

الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)غوانزو �سينتونغ لالكرتونيات املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90186( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على خوازن اجلوال- �سواحن اجلوال- �سماعات 
اجلوال، بطاريات اجلوال، و�سات اجلوال، قطع غيار اجلوال، 
م�ستلزمات اجلوال، ذواكر اجلوال، ام بي ثري، �سا�سات اجلوال، 
وامل�سنفة  الكرتونيات.  معدات  كمبيوترات،  ال��ذواك��ر،  بيت 

بالفئة )9(
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)غوانزو �سينتونغ لالكرتونيات املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90187( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العامة على ات�سالت. ..وامل�سنفة بالفئة )38(

)�سركة اأحمد العامري لل�سرافة والتحويات الت�سامنية( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90188( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
املالية.  والتحويات  ال�سرافة  خدمات  على  العامة  وتو�سع 

..وامل�سنفة بالفئة )36(

)عبدالعزيز حممد احمد العوا�سي( 
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90267( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العامة على الفرميكا،هياكل غري معدنية للبناء،زجاج 
مباين،مواد غري معدنية للبناء، األواح غري معدنية للبناء، مواد 
معدنية،  غري  حواجز  فلني)م�سغوط(،  معدنية،  غري  اإن�ساء 
للمباين،  معدنية  غري  بطانات  للمباين،  معدنية  غري  اأ�سقف 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )19(

)نور الدين عبده قا�سم امل�سرع(

 

وقد مت الت�سجيل برقم )83741( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
 ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  النب  على  العامة 
امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعي،  النب  ال�ساجو، 
من احلبوب ،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر،ال�سوكولته،احللويات 
واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، امللح 
، اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج ، 
ف�سار  ، علكة )اللبان(،  الطحينية  ، حاوة  ال�سعريية   ، البفك 
)حب الذرة(، كات�ساب ، مايونيز ، .... . وامل�سنفة بالفئه )30(
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وجن�سيته  امل��ح��دودة(  الغذائية  لل�سناعات  �سيفواي  )�سركة 
)اليمن( حتت رقم )38954(  وبتاريخ)2009/8/31م( بالفئة 
)3(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/8/31م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ايفر نيورو فارما جي ام بي ات�ش( وجن�سيته )النم�سا( حتت 
رقم )39320(  وبتاريخ)2009/10/25م( بالفئة )5(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2019/10/25م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  اجل��رادي(  حممد  على  )ع��ادل 
مت  قد    )5( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2007/5/19    )32458(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2017/5/19م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  اجل��رادي(  حممد  علي  )ع��ادل 
مت  قد    )3( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2008/6/29    )34807(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2018/6/29م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38268( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2009/8/17م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/8/17م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38269( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )16( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2009/8/17م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/8/17م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38658( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/10/21م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/10/21م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38659( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/11/10م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/11/10م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38665( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/11/10م( 
من  تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/11/10م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38666( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/11/10م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/11/10م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38667( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/11/10م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/11/10م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����س��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )38668( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب���ت���اري���خ)2009/11/10م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/11/10م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)اليمن(  وجن�سيته  العامري(  قا�سم  الويل  عبد  الوا�سع  )عبد 
حتت رقم )39714(  وبتاريخ)2010/3/3 م( بالفئة )3(  قد 
مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/3/3م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

حتت  )اليمن(  وجن�سيته  احل��م��ادي(  ناجي  �سرف  )ع��ب��داهلل 
رقم )40854(  وبتاريخ)2007/8/19 م( بالفئة )3(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2017/8/19م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  الأ���س��د(  عبده  طه  )ابراهيم 
مت  قد    )14( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2010/6/7    )42321(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2020/6/7م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيته  ال��ب��ده(  �سعد  يحي  )راج���ح 
مت  قد    )19( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2010/4/4    )42592(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2020/4/4م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)�سبري عبد احل�سني عزي / �سناعات العزي الدولية( وجن�سيته 
)الهند( حتت رقم )42593(  وبتاريخ)2009/7/4 م( بالفئة 
)30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات 

اأخرى تبداأ من  2019/7/4م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)نت للتكنولوجيا)عبد الرقيب احمد ناجى البعدانى(( وجن�سيته 
وب��ت��اري��خ)2010/10/10م(    )42819( رق��م  حتت  )اليمن( 
بالفئة )9(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر 

�سنوات اأخرى تبداأ من  2020/10/10م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)كوجليت - باملوليف كومباين( وجن�سيته )امريكا( حتت رقم 
مت  قد    )5( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/10/24م(    )39632(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2019/10/24م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)كوجليت - باملوليف كومباين( وجن�سيته )امريكا( حتت رقم 
مت  قد    )3( بالفئة  وب��ت��اري��خ)2009/10/24م(    )39633(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2019/10/24م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)كوجليت - باملوليف كومباين( وجن�سيته )امريكا( حتت رقم 
)39972(  وب��ت��اري��خ)2009/10/24م( بالفئة )21(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2019/10/24م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)لي�سافر اإت كومباين( وجن�سيته )فرن�سا( حتت رقم )4245(  
جتديد  مت  ق��د    )30( بالفئة  وب���ت���اري���خ)1989/12/26م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/12/26م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حت��ت  )اجنليزية(  وجن�سيته  �سي(  ال  ب��ي  )يونيليفر 
مت  قد    )3( بالفئة  وب���ت���اري���خ)1999/11/9م(    )12499(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من  

2019/11/9م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ال�سركة الوطنية ل�سناعة ال�سفنج والبا�ستيك( وجن�سيتة 
م(  وب��ت��اري��خ)1999/4/14    )11864( رق��م  حتت  )اليمن( 
بالفئة )16(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر 

�سنوات اأخرى تبداأ من  2019/4/14م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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رقم  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�سيتة  ل��ل��ت��ج��اره(  ودي���ان  )���س��رك��ة 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وبتاريخ)1999/6/16    )11868(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/6/16م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م 

)ليلى حممد �سهاب( وجن�سيته )اليمن( حتت رقم )39151(  
جتديد  مت  ق��د    )42( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2009/7/27 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2019/7/27م

Working together for justice
للعمل معا من أجل العدالة

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م 

اأن العامه امل�سجله برقم )61001( . وتاريخ:2012/12/29م.
بالفئة )30( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:

اىل الإ�سم اجلديد:)�سركة الأجماد للتجارة واملقاولت (.

 
وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 

اأن العامه امل�سجله برقم )61002( . وتاريخ:2012/12/29م.
بالفئة )43( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:

اىل الإ�سم اجلديد:)�سركة الأجماد للتجارة واملقاولت (.

 
وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 
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 )29( ب��ال��ف��ئ��ة   )32344( ب��رق��م  امل�����س��ج��ل��ة  ال��ع��ام��ة  اأن 
وتاريخ:2007/4/2م.  قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

اإىل العنوان اجلديد : )2 اأيل دي لونغت�سامب ، 92150 �سورزني�ش 
، فرن�سا(.

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م 

اأن العامة امل�سجلة برقم )78229( وتاريخ : 2018/2/11م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

واأولده  املجهلي  احمد  حممد  )�سركة   : القدمي  املالك  من 
للتجارة والتوكيات املحدودة(.

اىل املالك اجلديد : )�سركة الع�سيد للتجارة(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )39290( وتاريخ : 2009/9/29م. 
وبالفئة )5( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )ريكيت اآند كوملان )اوفر�سيز( ليمتد(.
هيلث  )اوفر�سيز(  كوملان  اآن��د  )ريكيت   : اجلديد  املالك  اىل 

ليمتد(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )39125( وتاريخ : 2009/9/29م. 
وبالفئة )5( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )ريكيت اآند كوملان )اوفر�سيز( ليمتد(.
هيلث  )اوفر�سيز(  كوملان  اآن��د  )ريكيت   : اجلديد  املالك  اىل 

ليمتد(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م



75

اأن العامة امل�سجلة برقم )71598( وتاريخ : 2015/8/19م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-
من املالك القدمي : )حممد احمد علي املجهلي(.
اىل املالك اجلديد : )�سركة الع�سيد للتجارة(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )71599( وتاريخ : 2015/8/19م. 
وبالفئة )29( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-
من املالك القدمي : )حممد احمد علي املجهلي(.
اىل املالك اجلديد : )�سركة الع�سيد للتجارة(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )78252( وتاريخ : 2018/1/10م. 
وبالفئة )29( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

واأولده  املجهلي  احمد  حممد  )�سركة   : القدمي  املالك  من 
للتجارة والتوكيات املحدودة(.

اىل املالك اجلديد : )�سركة الع�سيد للتجارة(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )37858( وتاريخ : 2010/3/15م. 
وبالفئة )32( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )�سركة قاطن اخوان لل�سناعة والتجارة(.
اىل املالك اجلديد : )�سركة �سهران فوود لل�سناعة والتجارة 

املحدودة(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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اأن العامة امل�سجلة برقم )40921( وتاريخ : 2010/5/10م. 
وبالفئة )44( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

اآيه. نوفارتي�ش   / ال�سبانية  )ال�سركة   : القدمي  املالك  من 
جي(.

اىل املالك اجلديد : )ال�سركة ال�سبانية / الكون ، انك(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

: 2013/4/3م.  وتاريخ   )62276( برقم  امل�سجلة  العامة  اأن 
وبالفئة )3( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )�سركة �سادا باك �ش.م.م(.
����ش.م.ل  القاب�سة  ���س��ادا  )جمموعة   : اجل��دي��د  امل��ال��ك  اىل 

)هولدينغ(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

: 2013/4/3م.  وتاريخ   )62279( برقم  امل�سجلة  العامة  اأن 
وبالفئة )3( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )�سركة �سادا باك �ش.م.م(.
����ش.م.ل  القاب�سة  ���س��ادا  )جمموعة   : اجل��دي��د  امل��ال��ك  اىل 

)هولدينغ(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )57396( وتاريخ : 2012/1/14م. 
وبالفئة )5( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )ريكيت اآند كوملان )اوفر�سيز( ليمتد(.
هيلث  )اوفر�سيز(  كوملان  اآن��د  )ريكيت   : اجلديد  املالك  اىل 

ليمتد(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م


