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)�صباأفارما ل�صناعة الأدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87789( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/28م(. 
وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: الدوي���ة 

وامل�صتح�صرات الطبية وال�صيدلنيه .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأفارما ل�صناعة الأدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87790( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/28م(. 
وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: الدوي���ة 

وامل�صتح�صرات الطبية وال�صيدلنيه .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأفارما ل�صناعة الأدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87792( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/28م(. 
وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: الدوي���ة 

وامل�صتح�صرات الطبية وال�صيدلنيه .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأفارما ل�صناعة الأدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87822( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/28م(. 
وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: الدوي���ة 

وامل�صتح�صرات الطبية وال�صيدلنيه .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأفارما ل�صناعة الأدوية املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87845( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/28م(. 
وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: الدوي���ة 

وامل�صتح�صرات الطبية وال�صيدلنيه .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)اأحمد عبداهلل �صعيد ال�صيباين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88578( وب���ت���اري���خ: 
)2019/1/26م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
افران   ، مكيفات   ، ثاجات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
والطهي  والتدفئة  الن��ارة  اجهزة   ، كهربائية  مراوح   ، الطبخ 
 .  ، ال�صم�صية  ال�صخانات   ، ، فاتر  ، ملبات ال�صاءة  ال�صخانات   ،

وامل�صنفة بالفئه )11(

)�صو�صيته دي برودوي ن�صتلة ا�س. ايه.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91463( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/16م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  امل�صروبات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأ�صا�صها  التي  احللويات  احلليب؛  بدائل  احلليب؛  اأ�صا�صها  التي 

احلليب والق�صدة؛ لنب رائب.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)األربو( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91599( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
الهند؛  ج��وز  م�صروبات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
ال�صوفان؛  م�صروبات  باللوز؛  منكهة  م�صروبات  اللوز؛  م�صروبات 
من  حم�صر  حملى  �صراب  البندق؛  م�صروبات  الأرز؛  م�صروبات 
الفواكه الطازجة؛ م�صروبات خفيفة ، م�صروبات غري كحولية؛ 
كحولية؛  غري  اأخ��رى  وم�صروبات  غازية  ومياه  معدنية  مياه 
ع�صائر  الفواكه؛  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 
مركزة وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات؛ م�صروبات اأ�صا�صها 
بالفئه  وامل�صنفة  اجل��وز..  ثمار  اأ�صا�صها  م�صروبات  النباتات؛ 
)32( مع املطالبة بحق الأ�صبقية : رقم الأ�صبقية:1389447  
دول  ال���ص��ب��ق��ي��ة:  ب��ل��د   2019/1/29 ال���ص��ب��ق��ي��ة:   ت��اري��خ 

البنيلوك�س 
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)علي حممد عبداهلل املري(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91636( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/5م(. 
بالفئه  وامل�صنفة  �صب�س.  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

)29(

)دي دي اآي بيه هولدر ال ال �صي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91714( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
خدمات  املطاعم؛  خدمات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املقاهي؛ 

مطاعم الوجبات ال�صريعة.. وامل�صنفة بالفئه )43(

)مازن عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91772( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/4م(. 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: ماب�س واأحذية. وامل�صنفة 

بالفئه )25(

ندمي  حممد  )ي��و���ص��ف  للمنظفات  ال�����ص��وري  ف��رون��ت  )معمل 
احلر�س((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91796( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: املنظفات.. وامل�صنفة بالفئه 

)3(
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)احمد �صايف �صعد امل�صامي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91838( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
وفطري..  ح�صري  مبيد  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )5(

)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91876( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/3م(. 
خدمات   ، التعليم  خدمات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
توفري التدريب ، خدمات الت�صلية والرتفيه ، خدمات الأن�صطة 
والأف���ام  الأغ���اين  اإن��ت��اج  خ��دم��ات   ، والثقافية  الريا�صية 
على  الب�صرية  وال�صمعية  امل�صموعة  وال��ربام��ج  والأخ��ب��ار 
 ، الكمبيوتر  واأقرا�س  الفيديو  واأ�صرطة  ال�صمعية  الأ�صرطة 
خدمات الرتفيه والرتفيه التلفزيوين ، خدمات لإنتاج الأفام 
وخا�صة الأفام التلفزيونية ، خدمات مونتاج برامج التلفزيون 
، خدمات تاأجري وا�صتئجار الأفام ال�صينمائية والتلفزيونية ، 

الوكالت الفنية. وامل�صنفة بالفئه )41(

)عبدالغني عبداهلل الرماح - الرماح للتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91936( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/7م(. 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: غ�صالت ، مكان�س ، ع�صارات 
 ، الهواء  �صفط  ، الت  املنزلية  ، خفاقات كهربائية لاغرا�س 
خاطات كهربائية ، اجهزة لغ�صل ال�صجاد ، م�صخات نافورية ، 

م�صخات مياة. وامل�صنفة بالفئه )7(

)اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�صيونال بي. يف.(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91728( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
ال��ده��ان��ات  منتجات  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���ص��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
مواد  املرققات؛  الاكيه؛  الورني�س؛  الطاءات؛  )البويات(؛ 
وال��ط��اءات  الدهانات  اإىل  م�صافة  جميعها  بكونها  التلوين 
حفظ  ومواد  ال�صداأ  من  الوقاية  مواد  الاكيه؛  او  والورني�س 
�صكل  )على  الدهان  ا�صا�صات  م�صتح�صرات  التلف؛  من  اخل�صب 

دهانات(؛ �صبغات اخل�صب.. وامل�صنفة بالفئه )2(
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)من�صور حممد �صالح جميل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91967( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/9م(. 
تبيي�س  م�صتح�صرات  ع��ل��ى:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، املاب�س  وك��ي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�صة 
 ، عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات 
زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، 

معاجني اأ�صنان.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صاح علي حممد اجلرادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91973( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
الع�صبي  واحلناء  احلناء  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
وال�صعر  للج�صم  اأ�صباغ جتميلية   ، نق�صة حناء   ، اأقماع حناء   ،
ال�صعر  وت�صريح  وجتعيد  ف��رد  م�صتح�صرات   ، حناء  ا�صباغ   ،
اأ�صباغ   ، �صفاه  احمر   ، حواجب  اأقام   ، جتميل  م�صتح�صرات   ،

لاأظافر وملمعات اأظافر.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)اأحمد عبداهلل ناجي الكاهلي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91978( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/11م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
مما�صح   ، �صابون  علب  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
للتنظيف ، حقائب تواليت ، منتجات الفرا�صي ، فرا�صي لغ�صيل 
اأدوات   ، �صجاد  مكان�س   ، للتنظيف  جلد  مكان�س   ، ال�صحون 
تنظيف يدوية ، مما�صح قما�س للتنظيف ، قطع قما�س لغ�صيل 
الر�صيات ، مما�صح ، �صفاطات لتنظيف امل�صارف املغلقة ، �صلك 
 ، تواليت  اأواين   ، املنزلية  لاأغرا�س  ا�صفنج   ، للتنظيف  جلي 

�صناديق نفايات.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)علي عبدالرحمن في�صل ال قا�صم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91987( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/10م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: الغذية املحفوظة ، التونة 
، زبيب ، معجون بندورة ، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة 
 ، بال�صكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام   ، ومطهوة 
املعدة  والدهون  الزيوت   ، احلليب  ومنتجات  احلليب   ، البي�س 
لاأكل ، اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خا�صات 
بطاطا.  رقائق   ، مت��ور   ، واملخلات  ال�صلطة  �صل�صة   ، اللحم 

وامل�صنفة بالفئه )29(
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)علي عبدالرحمن في�صل ال قا�صم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91989( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/10م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، الكاكاو   ، ال�صاي   ، ال��نب  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
ال�صكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب ال�صطناعي ، الدقيق 
 ، الب�صكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
ع�صل   ، املثلجة  احللويات   ، احللويات   ، ال�صوكولته   ، الفطائر 
 ، اخل��ردل   ، الفلفل   ، امللح   ، اخلمرية   ، الأ�صود  والع�صل  النحل 
اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صل�صة ، املكرونة ، الثلج ، كات�صب 
 ، للطعام  بطاط  دقيق   ، ال�صوفان  رقائق   ، �صل�صة   ، مايونيز   ،
 ، للم�صروبات  منكهات   ، ك�صرت   ، زجنبيل   ، الطحينية  ح��اوة 
توابل لل�صطة ، علكة ، مهلبية ، الكعك ، عجينة كعك ، م�صحوق 

كعك ، �صميد ، ن�صا الطعام. وامل�صنفة بالفئه )30(

اليمني  الع�صل  ع��امل   - ال���ص��م��وري  حممد  �صالح  )حم��م��د 
للت�صدير(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92018( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/16م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
الع�صل..  ومنتجات  الع�صل  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صركة اخلولين للتجارة وال�صناعة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92032( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 
، كوكتيات ع�صري تفاح  امل�صروبات  اأخرى لعمل  وم�صتح�صرات 
حليب   ، �صعري  ماء   ، العنب  ع�صري   ، زجنبيل   ، فواكة  ع�صائر   ،
ع�صري  م�صروبات   ، املعدنية  املياه  لتح�صري  م�صتح�صرات   ، اللوز 
�صراب   ، الطاقة  �صراب   ، ال�صعري  �صراب   ، اللوز  �صراب   ، فواكة 
الفواكه الفوري ، ع�صري خ�صروات ، ع�صري بندورة) م�صروب( ، 
ع�صري خ�صروات)م�صروب( ، ع�صري كوكتيل ، �صراب الزجنبيل 
م�صروب   ، الفوارة  امل�صروبات  حماة  اقرا�س   ، العنب  ع�صري   ،

م�صل احلليب ، م�صروب لب املاجنو .. وامل�صنفة بالفئه )32(

للتجارة  عقيل  نا�صر  )حم��ات  احل��اج  عقيل  عبداهلل  )نا�صر 
والت�صويق((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92037( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: باط غري معدين ار�صيات ، 
باط غري معدين جدران ، باط غري معدين ، باط غري معدين 

للبناء ، مدا�صات درج غري معدنية.. وامل�صنفة بالفئه )19(
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)علي حممد عبداهلل هبة املري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92052( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/6/2م(. 
 ، اي��ب��ادات   ، اجل���والت  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، امل�صجات   ، تلفزيون  اأجهزة   ، ، كمبيوترات  ذواكر   ، فا�صات 
البطاريات   ، وم�صتلزماتها  ال�صم�صية  الألواح   ، الراديو  اأجهزة 
الكهربائية  املحولت   ، ج��والت  �صحن  خ��وازن   ، الر�صيفرات   ،
كامريات   ، وتوابعها  اجل��والت  اإك�ص�صوارات   ، مايكرفونات   ،

ت�صوير �صينمائي.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)اياد علي اأحمد مقبل قا�صم بن مقيبيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92055( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
؛  الفوتوغرافية  ال�صور  الكتب؛  جتليد  م��واد  ؛  املطبوعات  ؛ 
لغايات  اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  مواد  القرطا�صية؛ 
الآلت  ؛  التلوين  اأو  الدهان  فرا�صي  ؛  الفنانني  مواد  ؛  منزلية 
التوجيه  م��واد  ؛  الأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البا�صتيكية  التغليف  م��واد  ؛  الأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�س 
)غري الواردة يف فئات اأخرى( ؛ حروف الطباعة ؛ الكلي�صيهات 

)الرا�صمات( .. وامل�صنفة بالفئه )16(

)عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92113( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: ماب�س واحذية.. وامل�صنفة 

بالفئه )25(

)�صمري حممد قائد �صام(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92143( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
، روؤو�س  ، ر�صيفرات  اجلغرافية وتو�صع العامة على: �صا�صات 
د�صات ، الواح �صم�صية ، تلفونات ، ال�صواحن ، بطاريات ، مفاتيح 
 ، كهربائية  وكابات  ا�صاك   ، كهربائية  ومنظمات  ولوحات 

جلب تو�صيل الكابات الكهربائية.. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)جميل عبدال�صام عبداحلميد احمد ال�صمريي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92146( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
جاهزة..  وماب�س  اثواب  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )25(

)مدينة احلقائب لا�صترياد والقم�صة والحذية وال�صنط (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92148( وب���ت���اري���خ: 
)2019/8/26م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
وتقليد  املدبوغة  اجللود  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
غري  امل��واد  ه��ذه  من  امل�صنوعة  واملنتجات  املدبوغة  اجللود 
اأو املدبوغة ،  الواردة يف فئات اأخرى ، جلود احليوانات اخلام 
ال�صناديق ، حقائب الابتوب وحقائب ال�صفر ، حقائب ماب�س 

، حقائب جلدية -الظهر.. وامل�صنفة بالفئه )18(

)في�صل علي يحي الأن�صي )مركز املاأمون الطبي الت�صخي�صي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92152( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
واملن�صورات  املطبوعات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
وال�صندات والفواتري اخلا�صة باملركز.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)في�صل علي يحي الأن�صي )مركز املاأمون الطبي الت�صخي�صي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92156( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
، خدمات  الطبية  العامة على: اخلدمات  اجلغرافية وتو�صع 
على  واملحافظة  العناية  وخدمات  الطبية  املعلومات  توفري 
بالفئه  وامل�صنفة  ال�صحية..  ال�صت�صارات  وخدمات  اجلمال 

)40(



13

)عدنان احمد م�صعد ن�صر(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92162( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
ال�صاءة  ملباة   ، امل�صابيح  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، الثاجات   ، ال�صخانات   ، الت�صخني  الواح   ، ال�صاءة  قناديل   ،
 ، �صعر  ، جمففات  الطبخ  افران   ، الدفايات   ، املراوح   ، املكيفات 
خاطات   ، �صفاطات   ، �صيفونات   ، املياه  وتر�صيح  لتنقية  فاتر 
 .. والتدفئة  ل��ان��ارة  اأج��ه��زة   ، حنفيات   ، وحمامات  مطابخ 

وامل�صنفة بالفئه )11(

)ناجي مر�صد جملي احلا�صدي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92164( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
، روؤو�س  ، ر�صيفرات  اجلغرافية وتو�صع العامة على: �صا�صات 
، ام بي  ، الذواكر  ، ال�صواحن  ، الواح �صم�صية ، تلفونات  د�صات 
كهربائية  مفاتيح   ، بطاريات   ، انفرترات   ، م�صجات   ، ثري 
 ، هواتف   ، �صماعات   ، كهربائية  منظمات   ، مفاتيح  لوحات   ،
، جلب تو�صيل  ، ا�صاك وكيبات كهربائية  و�صات كهربائية 
الكيبات الكهربائية ، مواد م�صادر للتيار الكهربائي ، عدادات 
قواطع   ، كهربائية  مبدلت   ، للبطاريات  ومعبيات  كهربائية 
للتيار الكهربائي ، ماأخذ وقواب�س كهربائية.. وامل�صنفة بالفئه 

)9(

)ناجي مر�صد جملي احلا�صدي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92165( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
كهربائية  وم�صابيح  ملبات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
حنفيات   ، و�صخانات  وثاجات  م��راوح   ، ال�صوء  ن�صر  ادوات   ،
ا�صاءة  اج��ه��زة   ، امل��ي��اه  املوا�صري  خلط  حنفيات   ، للموا�صري 
ديكور  قواعد   ،  LED ملبات   ،  )LED( الثنائية  احلمامات 

)11( بالفئه  وامل�صنفة   ..LED

)�صركة اإخوان ال�صفاء للتجارة العامة املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92173( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
جتليد  مواد   ، القرطا�صية  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
لغايات  اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  مواد     ،   ، الكتب 
عفا�صات   ، اللعب  ورق   ، البا�صتيكية  التغليف  مواد   ، منزلية 
 ، حفا�صات   ، املهمات  اكيا�س   ، ال��ورق  من  امل�صنوعة  الطفال 
، مناديل  الورق والورق املقوى واملواد امل�صنوعة من هذة املواد 

اأطفال ، الدفاتر والدوات املدر�صية. وامل�صنفة بالفئه )16(
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)دار التمكني لل�صناعات احلرفية والت�صويق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92174( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
ت�صتخدم  واأدوات  اأجهزة  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
البيطري  والطب  ال�صنان  وطب  الب�صري  والطب  اجلراحة  يف 
مواد   ، جتبري  اأدوات   ، ا�صطناعية  واأ�صنان  وعيون  اأط��راف   ،
واللقاحات..  ، وحافظات الربودة لاأمبولت  خياطة اجلروح 

وامل�صنفة بالفئه )10(

)دار التمكني لل�صناعات احلرفية والت�صويق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92177( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  وللمطبخ  املنزيل  لا�صتعمال 
التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي   ، واإ�صفنج  اأم�صاط   ، بها(  مطلية 
اأو الدهان( ، مواد �صنع األفرا�صي ، اأدوات تنظيف ، �صلك جلي ، 
زجاج غري م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل 
واأواين  �صيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين   ، امل��ب��اين(  يف 
خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.وحافظات احلرارة والربودة 

للماأكولت وامل�صروبات.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)دار التمكني لل�صناعات احلرفية والت�صويق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92178( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من 
لعمل  اأخرى  وم�صتح�صرات  �صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه 

امل�صروبات غري الكحولية.. وامل�صنفة بالفئه )32(

)دار التمكني لل�صناعات احلرفية والت�صويق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92180( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من 
لعمل  اأخرى  وم�صتح�صرات  �صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه 

امل�صروبات غري الكحولية.. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)اأحمد عبداهلل ا�صماعيل ال�صرماين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92197( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: املاب�س مبا يف ذلك الأحذية 
الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملاب�س  ال��راأ���س  واأغطية 
واخلفيفة للرجال والن�صاء والأطفال ، اأغطية وجه )خمار اأو 
حجاب( ، عباءات ، الأحزمة ربطات العنق ، اأثواب الإ�صتحمام 
، بدلت ال�صباحة ، ماب�س جلدية ، ف�صاتني الأعرا�س ، قفازات 
املاب�س   ، واجل��زم��ات  الأح��ذي��ة   ، ال�صيان   ، اجل���وارب   ، اليد 
فوق  ترتدي  التي  املعاطف   ، الريا�صية  املعاطف   ، الريا�صية 
وامل�صنفة  الكتفني..  فوق  تو�صع  التي  الو�صاحات   ، املاب�س 

بالفئه )25(

املالية  وال��ت��ح��وي��ات  لل�صرافة  ع��اط��ف  ع��ب��داهلل  )���ص��رك��ة 
)عبداهلل عاطف وعلي عاطف((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92223( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/29م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
وم�صرفية  مالية  خدمات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
ا�صدار   ، الئتمان  بطاقات  خدمات   ، املالية  ال�صت�صارات   ،
 ، املالية  املعلومات   ، املالية  ال�صتثمارات   ، الئتمان  بطاقات 
اخلدمات املالية اللكرتونية غرف املقا�صة املالية.. وامل�صنفة 

بالفئه )36(

)حممد احمد �صلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92224( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: جوالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �صوت ، و�صات ، �صماعات ، ام بي ثري �صيارات ، قطع 
مايتعلق  وكل  ج��والت   ، �صم�صية  ال��واح   ، ال�صيار  الهاتف  غيار 

بها.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)حممد احمد �صلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92225( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: جوالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �صوت ، و�صات ، �صماعات ، ام بي ثري �صيارات ، قطع 
مايتعلق  وكل  ج��والت   ، �صم�صية  ال��واح   ، ال�صيار  الهاتف  غيار 

بها.. وامل�صنفة بالفئه )9(



16

)حممد احمد �صلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92228( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: جوالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �صوت ، و�صات ، �صماعات ، ام بي ثري �صيارات ، قطع 
مايتعلق  وكل  ج��والت   ، �صم�صية  ال��واح   ، ال�صيار  الهاتف  غيار 

بها.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)دار التمكني لل�صناعات احلرفية والت�صويق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92268( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  وللمطبخ  املنزيل  لا�صتعمال 
التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي   ، واإ�صفنج  اأم�صاط   ، بها(  مطلية 
اأو الدهان( ، مواد �صنع األفرا�صي ، اأدوات تنظيف ، �صلك جلي ، 
زجاج غري م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل 
واأواين  �صيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين   ، امل��ب��اين(  يف 
خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.وحافظات احلرارة والربودة 

للماأكولت وامل�صروبات.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)حممد احمد �صلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92271( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على: جوالت ، بطاريات ، خوازن 
، مكربات �صوت ، و�صات ، �صماعات ، ام بي ثري �صيارات ، قطع 

غيار الهاتف ال�صيار ، الواح �صم�صية.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)كامييت-كاي اآي �صي هولدينج بي.يف.(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92272( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
التعليمية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت��و���ص��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
)لي�صت  ال��ن��دوات  تنظيم  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتدريبية؛ 
لأغرا�س جتارية(؛ اأن�صطة ثقافية؛ ن�صر كتب ، جمات ، ن�صرات 
الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  والتقارير؛  الن�صو�س   ، دورية 
بخاف  الن�صو�س  من�صورات  للتحميل(؛  قابلة  )غري  الفورية 
ن�صو�س الدعاية ، الكتب الإلكرتونية وواملجات على الأنرتنت؛ 
املذكورة  اخلدمات  بجميع  املتعلقة  واملعلومات  الإ�صت�صارات 

اأعاه.. وامل�صنفة بالفئه )41(
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)كامييت-كاي اآي �صي هولدينج بي.يف.(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92274( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
العلمية والتقنية  اجلغرافية وتو�صع العامة على: اخلدمات 
البحث  خ��دم��ات  بها؛  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخ��دم��ات 
درا�صات  ال�صناعية؛  والأبحاث  التحاليل  حدمات  والتطوير؛ 
امل�صاريع الفنية؛ الهند�صه؛ اإ�صرتجاع بيانات احلا�صوب؛ خدمات 
اإىل  مادية  و�صائط  من  البيانات  حتويل  البيانات؛  ترحيل 
الإ�صت�صارات  احلا�صوب؛  وبرامج  البيانات  حتويل  اإلكرتونية؛ 
واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاه.. وامل�صنفة 

بالفئه )42(

 - و�صريكه  اجلثام  جنيب   - للتجارة  ماك�س  فاتكو  )�صركة 
الت�صامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92275( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  وللمطبخ  املنزيل  لا�صتعمال 
التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي   ، واإ�صفنج  اأم�صاط   ، بها(  مطلية 
اأو الدهان( ، مواد �صنع األفرا�صي ، اأدوات تنظيف ، �صلك جلي ، 
زجاج غري م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل 
يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني واأواين خزفية 

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

 - و�صريكه  اجلثام  جنيب   - للتجارة  ماك�س  فاتكو  )�صركة 
الت�صامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92276( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد 
املياه ولاأغرا�س والرتكيبات ال�صحية ، اجهزة وادوات لو�صل 
الطاقه  يف  التحكم  او  تنظيم  او  تكثيف  او  حتويل  او  فتح  او 
البطاريات   ، الطاقه  منظم   ، ال�صم�صية  والل��واح  الكهربائيه 
الكهربائيه  املفاتيح   ، الكهربائيه  ، ال�صاك  ال�صائله واجلافة 
والكمبيوترات.  وامل�صجات  والر�صيفرات  التلفزيونات   ،

وامل�صنفة بالفئه )11(

)ربيع عبداهلل م�صفر عبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92414( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/9م(. 
واإك�ص�صوارات  تلفونات  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، البطاريات  ، ملحقات  ، جوالت  �صم�صية  الواح   ، وم�صتلزماته 

�صا�صات ، حمولت وم�صتلزماته. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)جنيب اأحمد علي �صبام - عامل البا�صتيك لا�صترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92297( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة  مطاط..  ربل  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )17(

)جنيب اأحمد علي �صبام - عامل البا�صتيك لا�صترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92304( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على:  رقائق الأملنيوم.. وامل�صنفة 

بالفئه )6(

)فوؤاد �صعيد حمود اليمني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92312( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على:  ال�صابون ،  كرميات ،  �صامبو.. 

وامل�صنفة بالفئه )3(

)علي حممد علي زايد عريج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92381( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صتخل�صة  م�صروبات    ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�صتح�صرات  �صراب    ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من 

لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية . وامل�صنفة بالفئه )32(
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)علي حممد علي زايد عريج(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92386( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صتخل�صة  م�صروبات    ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�صتح�صرات  �صراب    ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من 

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

)امني احمد علي اخلولين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92397( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/8م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، متنوعة  طبية  زي��وت  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية ،  م�صتح�صرات �صحية لغايات 
للر�صع  واأغذية  الطبي  لا�صتعمال  معدة  حمية  مواد    ، طبية 
،  مواد ح�صو الأ�صنان  ،  ل�صقات طبية ومواد �صماد  والأطفال 
و�صمع طب الأ�صنان ،  مطهرات ،  م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات 
  ، اأع�صاب  ومبيدات  فطريات  مبيدات    ، ال�صارة  واحليوانات 
مكمات   ، ن�صائية  �صحية  فوط   ، البول  �صل�س  ملر�صى  �صراويل 

غذائية. وامل�صنفة بالفئه )5(

)بن فارع احلبي�صي لا�صترياد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92398( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/9م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
الدقيق.   ، الرز   ، ال�صكر  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )30(  

)خالد اأحمد حممد العطار(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92467( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/15م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
بالفئه  وامل�صنفة  الفحم..  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

  )4(
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)علي يحيى عبده الزاهري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91717( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
 .  . م�صابيح   - ك�صافات  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )11(  

)حمات الدبب التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92112( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على:  غراء خ�صب ،  م�صتح�صرات 
ال�صناعة..  يف  امل�صتخدمة  الل�صق  مواد    ، املعادن  وحلام  �صقي 

وامل�صنفة بالفئه )1(  

)عبد الرحمن ح�صن اأحمد �صامل جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92191( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العامة على:  الهواتف املحمولة والهواتف 
واأجهزة  واملحمولة  ال�صخ�صية  الكمبيوتر  اأجهزة  الذكية� 
�صواحن  اأغلفة    ، تلفونات  بطاريات    ، املكتبية  الكمبيوتر 
  ، ال�صم�صية  الطاقة  األواح    ، ال�صم�صية  البطاريات    ، خوازن    ،
اأ�صاك كهرباء ،  منظمات ،  في�س كهرباء. . وامل�صنفة بالفئه 

  )9(

)حمات الدبب التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92125( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
الطاقة  تو�صيل  مفاتيح  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
التوزيع  ولوحات  الكهربائية  والباكات  واملفاتيح  الكهربائية 
كهربائية  تو�صيات   ، الفيوزات   ، ال�صمعدانات   ، الكهربائية 
الرئي�صية والفرعية ، وايرات ، ال�صاك والكابات الكهربائية 
ولوحات    ، كهربائية  �صناديق   ، ع��دادات    ، منزلية  اأجرا�س   ،
كهرباء  ل�صقات    ، كهربائي  فاتيح  علب   ، الكهربائي  التوزيع 
�صكاكني قاب    ، موا�صريكهربائية    ، اأ�صاك كهرباء  كليبات    ،
كهرباء ،  الطبلونات ، قواطع الطبلونات. وامل�صنفة بالفئه )9( 
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)عبداهلل عبداملجيد حممد( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92320( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
امل�صنوعة من  امل�صتح�صرات  العامة على:  اجلغرافية وتو�صع 

احلبوب واحللويات.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)عبداهلل عبداملجيد حممد( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92321( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
تبغ،  �صجائر،  املع�صات،  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

كربيت.. وامل�صنفة بالفئه )34(

)عبداهلل عبداملجيد حممد( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92322( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/7م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
تبغ،  �صجائر،  املع�صات،  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

كربيت.وامل�صنفه بالفئة)34(

)حممد احمد �صلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92270( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/30م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
العامة على: جوالت، بطاريات، خوازن،  اجلغرافية وتو�صع 
قطع  �صيارات،  ثري  بي  ام  �صماعات،  و�صات،  �صوت،  مكربات 

غيار الهاتف ال�صيار، الواح �صم�صية.. وامل�صنفة بالفئه )9(
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)حممد احمد �صلطان الدبعي( 

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92216( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/10/11م(. 
وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى: ج���والت، 
بطاريات، خوازن، مكربات �صوت، و�صات، �صماعات، ام بي ثري 
جوالت  �صم�صية،  الواح  ال�صيار،  الهواتف  غيار  قطع  �صيارات، 

وكل مايتعلق باجلوالت. . وامل�صنفة بالفئه )9(  

)حممد احمد �صلطان الدبعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92221( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
العامة على: جوالت، بطاريات، خوازن،  اجلغرافية وتو�صع 
قطع  �صيارات،  ثري  بي  ام  �صماعات،  و�صات،  �صوت،  مكربات 
غيار الهاتف ال�صيار، الواح �صم�صية، جوالت وكل مايتعلق بها.. 

وامل�صنفة بالفئه )9(  

)اأمني عبداهلل اأحمد �صامل جميدة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92060( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/10م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات 
حمركات  اآلية،  وعدد  اآلت  على:  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 
اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  ومكائن)عدا 
الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  احلركة)عدا  نقل  وعنا�صر 
 ، البي�س  اأجهزة تفقي�س  باليد(،  يدار  ما  زراعية)عدا  معدات 
مفاتيح  املحركات،  اأو  املكائن  اأو  اآليات حتكم لالت  امل�صخات، 
مرافق  علب  واملكائن،  واملحركات  ل��الت  هيدرولية  حتكم 
يف  امل�صتخدمة  بخاف  مكائن  واملكائن،  واملحركات  ل��الت 
واملكائن،  واملحركات  ل��الت  تو�صيل  اأذرع  الربية،  املركبات 

الغطا�صات . . وامل�صنفة بالفئه )7(  

)علي يحيى عبده الزاهري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91716( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/8/7م(. 
 - بطاريات   - �صم�صية  على:الواح  العامة  وتو�صع  اجلغرافية 

تلفزيونات - �صا�صات . . وامل�صنفة بالفئه )9(



)من�صر �صالح اأحمد جرمان(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)91497( وبتاريخ: )2019/7/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأواملائي ، قطع غيار ال�صيارات واطارات ال�صيارات ، الطارات ، دراجات هوائية 
 ، الهوائية  الدراجات  ، م�صخات  ، عربات الأطفال وم�صتلزماتها  النارية وادواتها وم�صتلزماتها  ، والدراجات  وادواتها وم�صتلزماتها 
م�صخات نفخ الطارات ، �صا�صل ال�صيارات ، عربات النقل ، عربات نوم ، واقيات �صدمات لل�صيارات ، عربات الدراجات ، عدة اأ�صاح 
 ، العجات  حماور  �صيور   ، املركبات  عجات  حماور   ، البنزين  خلزانات  اغطية   ، ال�صيارات  رجوع  انذار  اجهزة   ، واقيات   ، الطارات 

عجات املركبات ، م�صاحات زجاج املركبات.. وامل�صنفة بالفئه )12(

)�صالح �صليمان �صالح عبدالرحمن احلميد(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)92003( وبتاريخ: )2019/8/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املاب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان ، �صابون اللوز ، م�صتح�صرات جتميل 
ن�صا   ، اليا�صمني  ، زيت  ، كرميات جتميلية  اإزاله اللوان  ، م�صتح�صرات  املنزلية )غ�صيل وكي(  لت�صنيع الألوان لاأغرا�س  كيماويات 
الغ�صيل ، زيوت عطريه من الليمون ، �صابون طبي ، زيوت للعطور والروائح ، ملمع لاأثاث والأر�صيات ، اأقام احلواجب ، م�صتح�صرات 
بالب�صرة..  للعناية  م�صتح�صرات جتميل   ، �صابون حاقه   ، ماء معطر   ، التجميل  ، مراهم لأغرا�س  اقام جتميليه   ، الدهان  اإزاله 

وامل�صنفة بالفئه )3(

)باي بال ، انك(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92126( وبتاريخ: )2019/9/23م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الدفع الإلكرتونية؛  للتنزيل ملعاجلة عمليات  القابلة  املبا�صرة )ان-لين( غري  املوؤقت للربجميات  العامة على: توفري ال�صتخدام 
احلوا�صيب  اىل  بالدخول  التحكم  لغاية  للتنزيل  القابلة  غري  )ان-لي��ن(  املبا�صرة  التوثيق  لربجميات  املوؤقت  ال�صتخدام  توفري 
وال�صبكات احلا�صوبية والت�صال بها ؛ توفري ال�صتخدام املوؤقت للربجميات املبا�صرة )ان-لين( غري القابلة للتنزيل لإن�صاء الفواتري 
وحت�صريها واإدارتها واإر�صالها ومعاجلتها وتعقبها وت�صويتها؛ توفري ال�صتخدام املوؤقت للربجميات املبا�صرة )ان-لين( غري القابلة 

للتنزيل لإ�صدار الإي�صالت املتعلقة باملدفوعات التي تتم بوا�صطة لأجهزة املحمولة.. وامل�صنفة بالفئه )42(

23
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)�صركة الق�صطل لإنتاج الع�صائر وامل�صروبات الغازية(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92246( وبتاريخ: )2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: مياه غازية؛ م�صروبات غري كحولية فاحتة لل�صهية؛ م�صروبات )م�صروبات غري كحولية(؛ ع�صري التفاح )غري كحوىل(؛ 
الفاكهة )غري  الفوارة(؛ م�صتخل�صات من  امل�صروبات  الكوكتيل غري الكحولية؛ م�صروبات فوارة )م�صاحيق لا�صتخدام يف  م�صروبات 
كحولية(؛ م�صروبات من ع�صري الفاكهة )غري كحولية(؛ ع�صائر فاكهة؛ ع�صري العنب )غري متخمر(؛ ع�صري ليمون؛ زلل ال�صعري؛ مياه 
معدنية )م�صروبات(؛ �صراب غازى منكه بالف�صاغ )�صراب بارد غري كحوىل(؛ ال�صربات )بو�صفه من امل�صروبات(؛ املياه الغازية؛ ماء 

املائدة؛ ع�صري الطماطم )م�صروب(؛ مياه )م�صروبات(؛ م�صروبات من م�صل اللنب؛ م�صروب طاقة.. وامل�صنفة بالفئه )32(

)�صالح �صليمان �صالح عبدالرحمن احلميد(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)92023( وبتاريخ: )2019/8/28م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املاب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان ، �صابون اللوز ، م�صتح�صرات جتميل 
ن�صا   ، اليا�صمني  ، زيت  ، كرميات جتميلية  اإزاله اللوان  ، م�صتح�صرات  املنزلية )غ�صيل وكي(  لت�صنيع اللوان لاأغرا�س  كيماويات 
الغ�صيل ، زيوت عطريه من الليمون ، �صابون طبي ، زيوت للعطور والروائح ، ملمع لاأثاث والأر�صيات ، اأقام احلواجب ، م�صتح�صرات 
بالب�صرة..  للعناية  م�صتح�صرات جتميل   ، �صابون حاقه   ، ماء معطر   ، التجميل  ، مراهم لأغرا�س  اقام جتميليه   ، الدهان  اإزاله 

وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صوقي عبد القادر مهيوب ال�صلوي(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)92121( وبتاريخ: )2019/9/22م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
ال�صاي الزجاجية زبديات  الفناجني الزجاجية اطقم  ال�صرب الزجاجية اقداح زجاجية وفناجني و�صحون  العامة على: كوؤو�س 
املاب�س  املهمات وعاقات  و�صات  املياه  والط�صوت وجاكات  اقا�س كرتونية  واواين زجاجية  واباريق  واطباق زجاجية  زجاجية 
وماحات زجاج وبا�صتيك وحلل و�صوك وبرطمانات وجراكن لا�صتعمالت املختلفة وقوارير وكا�صات جميعها من البا�صتيك ادوات 
واواين مكان�س وفرا�صي لغ�صل ال�صحون وخزفيات ومناخل وادوات ومما�صح التنظيف وقطع قما�س لغ�صل الر�صيات وخاطات كوكتيل 
واكواب للفواكه والواح التقطيع للمطبخ ومناف�س غبار الثاث ومكاب�س الثوم وقطاعات للمعجنات ومطاحن واوعية معزولة حراريا 

لاغذية وامل�صروبات.. وامل�صنفة بالفئه )21(



25

)موؤ�ص�صة �صامل عبداهلل عبدالقوي لا�صترياد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)89986( وبتاريخ: )2019/3/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
)جيلي(  هام   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  فواكه   ، اللحم  خا�صات   ، وال�صيد  الدواجن  وحلوم  والأ�صماك  اللحوم  على:  العامة 
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�س ، احلليب واللنب ومنتجات الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لاأكل واملخلات ، زيت الزيتون 
، زيت دوار ال�صم�س ، زيت �صم�صم ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، متور ، الفواكه ، زبيب ، معجون بندورة ، زبدة ، ق�صدة 
خمفوقة ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �صلطات فواكه ، فواكه مطبوخة ، منتجات احلليب ، مك�صرات حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر 

، مهلبية ، �صوربات ، ع�صري بندورة للطبخ ، البقوليات واملعلبات )فول - فا�صوليا- بازاليا- تونة(.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)�صركة الق�صطل لإنتاج الع�صائر وامل�صروبات الغازية(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92239( وبتاريخ: )2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: مياه غازية؛ م�صروبات غري كحولية فاحتة لل�صهية؛ م�صروبات )م�صروبات غري كحولية(؛ ع�صري التفاح )غري كحوىل(؛ 
الفاكهة )غري  الفوارة(؛ م�صتخل�صات من  امل�صروبات  الكوكتيل غري الكحولية؛ م�صروبات فوارة )م�صاحيق لا�صتخدام يف  م�صروبات 
كحولية(؛ م�صروبات من ع�صري الفاكهة )غري كحولية(؛ ع�صائر فاكهة؛ ع�صري العنب )غري متخمر(؛ ع�صري ليمون؛ زلل ال�صعري؛ مياه 
معدنية )م�صروبات(؛ �صراب غازى منكه بالف�صاغ )�صراب بارد غري كحوىل(؛ ال�صربات )بو�صفه من امل�صروبات(؛ املياه الغازية؛ ماء 

املائدة؛ ع�صري الطماطم )م�صروب(؛ مياه )م�صروبات(؛ م�صروبات من م�صل اللنب؛ م�صروب طاقة.. وامل�صنفة بالفئه )32(

)�صركة الق�صطل لإنتاج الع�صائر وامل�صروبات الغازية(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)92244( وبتاريخ: )2019/9/25م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: مياه غازية؛ م�صروبات غري كحولية فاحتة لل�صهية؛ م�صروبات )م�صروبات غري كحولية(؛ ع�صري التفاح )غري كحوىل(؛ 
الفاكهة )غري  الفوارة(؛ م�صتخل�صات من  امل�صروبات  الكوكتيل غري الكحولية؛ م�صروبات فوارة )م�صاحيق لا�صتخدام يف  م�صروبات 
كحولية(؛ م�صروبات من ع�صري الفاكهة )غري كحولية(؛ ع�صائر فاكهة؛ ع�صري العنب )غري متخمر(؛ ع�صري ليمون؛ زلل ال�صعري؛ مياه 
معدنية )م�صروبات(؛ �صراب غازى منكه بالف�صاغ )�صراب بارد غري كحوىل(؛ ال�صربات )بو�صفه من امل�صروبات(؛ املياه الغازية؛ ماء 

املائدة؛ ع�صري الطماطم )م�صروب(؛ مياه )م�صروبات(؛ م�صروبات من م�صل اللنب؛ م�صروب طاقة.. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)موؤ�ص�صة علي بن عريج للتجارة واملواد الغذائية(. بطلب ت�صجيل الت�صميم ال�صناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 954. وتاريخ : 2019/9/24م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج ال�صناعي: عبوة با�صتيكية لتعبئة املاء.

و�صف النموذج : عبوة با�صتيكية لتعبئة املاء باأحجام خمتلفة تتميز من الأعلى ب�صكل دوائر ملت�صقة فيما بينها متتد على حميط 
، واأ�صفل الدوائر ر�صمه جنبيه )ع�صيب( وحزام العبوة يكون للداخل وحتت حزام العبوة يوجد خم�صة خطوط دائرية  الدائرة 

متوازية ومتباعدة نوعا ما ، واأ�صفل العبوة يوجد اأربعة خطوط دائرية متقاربة فيما بينها.
عنا�صر احلماية : 1- �صكل الدوائر امللت�صقة فيما بينها والتي تغطي حميط العبوة. 2- ر�صمة اجلنبية التي باحلزام )الع�صيب(.

)راجح يحيى �صعد البده( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/7م(.  وبتاريخ:  برقم)91942(  الطلب  قبول  مت  وقد 
غري  متفرعة  موا�صري  معدنية،  غري  جم�صمات  للنقل،  قابلة  معدنية  غري  مباين  للمباين،  معدنية  غري  قا�صية  اأنابيب  على:  العامة 
معدنية، هياكل غري معدنية للبناء، مواد غري معدنية للبناء، األواح غري معدنية للبناء، اأغطية اأبواب غري معدنية، موا�صري ت�صريف 
غري معدنية، م�صائد)�صمامات( غري معدنية اأو با�صتيكية لهواء املجاري، قنوات غري معدنية ملن�صات التهوية والتكييف، اأبواب غري 
معدنية قابلة للطي، موا�صري غري معدنية ملجاري الت�صريف، موا�صري ماء غري معدنية، موا�صري ت�صريف غري معدنية، موا�صري �صلبة غري 
معدنية)للبناء( �صمامات غري معدنية وغري با�صتيكية ملوا�صري املاء، دعامات زاوية غري معدنية، عوار�س غري معدنية، اأ�صقف غري 
معدنية، اأعمدة غري معدنية، اأعمده غري معدنية خلطوط الطاقة الكهربائية، مواد بناء حرارية غري معدنية.. وامل�صنفة بالفئه 

)19(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار ( 

وقد مت قبول الطلب برقم)92048( وبتاريخ: )2019/9/14م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: م�صتح�صرات �صيدلنية وبيطرية ، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لا�صتعمال الطبي واأغذية 
احل�صرات  لإبادة  م�صتح�صرات  مطهرات،  الأ�صنان،  طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات  والأطفال،  للر�صع 
واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�س البول حفاظات �صحية ن�صائية، �صاي للم�صابني بالربو 
، بل�صم لغايات طبية ، م�صتح�صرات اإ�صتحمام طبية ، �صكاكر لغايات طبية ، علكة لغايات طبية ، ل�صقات للجروح الب�صيطة ، مزيات 
 ، �صيدلنيه  لغايات  )لو�صن(  غ�صولت   ، �صحية  �صراويل   ، للحي�س  �صراويل   ، ال�صخ�صي  لا�صتخدام  ماهو  بخاف  الكريهه  الروائح 
مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن( �صيدلنيه ، كرميات طبية ، فازلني طبي،ال�صابون الطبية وال�صامبو الطبية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(
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)ايه جي �صي اإنك.( 

وقد مت قبول الطلب برقم)91756( وبتاريخ: )2019/8/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
�صقف  فتحات  ولوازمها؛  وقطعها  ال�صيارات  لل�صيارات؛  نوافذ  زجاج  وم�صتلزماتها؛  وقطعها  احلديدية  ال�صكك  عربات  على:  العامة 
لل�صيارات؛ ال�صفن وقطعها وم�صتلزماتها؛ الطائرات وقطعها ولوازمها؛ املركبات الآلية التي ت�صري على عجلتني والدراجات الهوائية 
وقطعها ولوازمها؛ املحركات البخارية؛ املحركات الرئي�صية غري الكهربائية للمركبات الربية ول تت�صمن قطعها؛ املكونات امليكانيكية 
للمركبات الربية؛ اأجهزة الإنذار �صد ال�صرقة للمركبات؛ حمركات التيار املتناوب اأو حمركات التيار املبا�صر للمركبات الربية ول 
تت�صمن قطعها؛ ولعات ال�صيجار لل�صيارات؛ الزلجات واملزجلات )مركبات(؛ العربات اليدوية؛ عربات الدفع اأو اجلر؛ العربات؛ رقع 

املطاط الا�صق لإ�صاح الإطارات اأو العجات. .. وامل�صنفة بالفئه )12(

)األربو( 

وقد مت قبول الطلب برقم)91600( وبتاريخ: )2019/7/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على: بدائل ملنتجات الألبان اأ�صا�صها النباتات وثمار اجلوز، مبا يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صويا، 
اللوز، حليب منكه بال�صويا ؛ مبي�س القهوة )ق�صدة( )غري الألبان(؛ لنب رائب )زبادي(؛ اجلنب؛ حليب جوز  حليب ال�صويا، حليب 
الهند للطهو؛ حليب الأرز؛ اللحوم، الأ�صماك، حلوم الدواجن وال�صيد؛ خا�صات اللحم؛ فواكه وخ�صراوات حمفوظة، جممدة، جمففة 
لاأكل؛  ال�صاحلة  الزيوت والدهون  البي�س؛ احلليب ومنتجات احلليب؛  بال�صكر؛  ومطهوة؛ هام )جيلي(؛ مربيات، فواكه مطبوخة 
بدائل ملنتجات الألبان؛ بدائل اللحوم؛ حلويات اأ�صا�صها ال�صويا؛ حليب جوز الهند؛ حليب اللوز؛ حليب اللوز منكه؛ حليب ال�صوفان؛ 
رقم  ال�صبقية:  بحق  املطالبة  مع   )29( بالفئه  وامل�صنفة  اأخ��رى..  فئاٍت  يف  مدرجة  فيه  تكون  ل  الذي  بالقدر  املذكورة  الب�صائع 

ال�صبقية:  1389447  تاريخ ال�صبقية:  2019/1/29  بلد ال�صبقية:  دول البنيلوك�س 

)األربو(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)91598( وبتاريخ: )2019/7/20م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
القهوة  ال�صاغو،  تابيوكا،  الأرز،  ال�صكر،  ال�صوكولته،  ومنتجات  ال�صوكولته  با�صتثناء  الكاكاو،  ال�صاي،  القهوة،  على:  العامة 
والع�صل  النحل  ع�صل  بوظة،  املثلجات،  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  ال�صطناعية؛ 
الأ�صود، اخلمرية وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ ب�صكويت رقيق ه�س، با�صتا )معكرونة(؛ وجبات خفيفة؛ امللح، اخلردل؛ اخلل، ال�صل�صات 
منكهة  حلويات  بالفانيا؛  منكهة  حلويات  الدقيق؛  من  م�صنوعة  حلويات  بال�صوكولتة؛  منكهة  حلويات  البهارات؛  )التوابل(؛ 
اأ�صا�صها  اأ�صا�صها املك�صرات؛ م�صروبات  النباتات؛ حلويات  اأ�صا�صها  بالكراميل؛ حلويات منكهة بالقهوة؛ حلويات م�صنوعة من مكونات 
القهوة؛ اللنب املجمد؛ الب�صائع املذكورة بالقدر الذي ل تكون فيه مدرجة يف فئاٍت اأخرى.. وامل�صنفة بالفئه )30( مع املطالبة بحق 

تاريخ ال�صبقية:  2019/1/29  بلد ال�صبقية:  دول البنيلوك�س  ال�صبقية:رقم ال�صبقية:  1389447  
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)حممد قحطان حممد الناظري(

 
التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/1/15م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)88424(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وال�صاجو  والتابيوكا  والأرز  وال�صكر  والكاكاو  وال�صاي  النب  على:   العامة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 

النحل  ع�صل  املثلجة،  واحللويات  والفطائر  والب�صكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  ال�صطناعي،  والنب 
والع�صل الأ�صود، اخلمرية، امللح واخلردل واخلل، النب وال�صاي والكاكاو وال�صكر والأرز والتابيوكا وال�صاجو والنب ال�صطناعي، الدقيق 
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والب�صكويت، والفطائر،ال�صوكولتة، واحللويات، احللويات املثلجة حاوة الطحينية، 
ع�صل النحل والع�صل الأ�صود، اخلمرية، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل وال�صل�صة واملكرونة ، الثلج ، البفك، ال�صعريية،كراميل 
)حلوى(،علكة، رقائقذرة، ف�صار)حب ذرة( رقائق �صوفان، كت�صاب ، مايونيز، دب�س للطعام، معجنات،مهلبية، زعفران)توابل(، �صل�صة 
طماطم، منكهات، �صمع نحل، دقيق ال�صعري، حلوى، وجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب، رقائق)منتجات احلبوب( كري)بهار(، ك�صرتد،دب�س 
املثلجات،كعك،كيك،  البوظه،  حلوى،  دجاج،  كيك،مرق  �صطة،خليط  ن�صا،ويفر،ال�صكرمي،�صوكولتةخام،  مطحونة،  ذرة  ال�صكر، 
�صكاكر،زيت دوار ال�صم�س،الويفر، �صراب فيمتو، م�صروبات ا�صا�صها �صوكولتة،ب�صكويت رقيق ه�س، منتجات معطى بال�صوكولتة، نعنع، 

�صوكولتة �صائل،مليم فواكه،فانيا)منكهة(، جلوكوزللطعام، يان�صون جنمي، مهلبية، �صمع نحل.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)موؤ�ص�صة �صامل عبداهلل عبدالقوي لا�صترياد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)89987( وبتاريخ: )2019/3/24م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  ال�صطناعي،  النب   ، ال�صاجو   ، التابيوكا   ، ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  النب   ، الأرز  على:   العامة 
احلبوب واخلبز والب�صكويت والفطائر، ال�صكولتة ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حاوة الطحينية - ع�صل النحل والع�صل الأ�صود - 
اخلمرية - امللح - اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صل�صة ، املكرونة ، الثلج - البفك ، ال�صعريية ، كراميل )حلوى( - علكة ، رقائق 
ذرة - ف�صار)حب الذرة( ، رقائق �صوفان ، الكات�صب، مايونيز ، دب�س الطعام، املعجنات ،مهلبية ، زعفران )التوابل( ، �صل�صة طماطم، 
دقيق ال�صعري ، حلوى ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كاري )بهار(، كا�صرتد ، دب�س ال�صكر ، ذرة مطحونة 
، ن�صا، كيك ، ويفر ، الآي�صكرمي، �صوكولتة خام ، �صطة، خليط كيك ، مرق دجاج، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �صكاكر، الويفر، 
م�صروبات اأ�صا�صها ال�صكولتة، ب�صكويت رقيق ه�س، منتجات مغطى بال�صكولتة ، نعنع �صكولتة �صائل، مليم، فواكه، فانيا )منهكة(، 

جلوكوز للطعام، يان�صون جنمي، مهلبية، �صمع نحل.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)حممد حفظ اهلل �صالح نعمان النعامي(

وقد مت قبول الطلب برقم)91431( وبتاريخ: )2019/7/17م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على:  حافظات طعام با�صتكية وترام�س ماء با�صتكية واواين خزفية قدور �صغط وام�صاط ا�صفنج وقل�صات و�صحون �صفري 
و�صفرات الطعام وماعق با�صتيكية وماعق منزلية متنوعة ولبادات اجللي لغرا�س املطبخ وا�صفنج اجللي واطباق عميقة و�صال 
الغ�صيل وماعق خفق واوعية العزل احلراري للم�صروبات واخلاطات الغري كهربائية والواح الكوي وعلب حفظ ال�صابون و�صال 
اخلبز وكوؤو�س ال�صرب الزجاجية اقداح زجاجية وفناجني و�صحون الفناجني الزجاجية اطقم ال�صاي الزجاجية زبديات زجاجية 
املياه و�صات املهمات وعاقات املاب�س وماحات  واطباق زجاجية واباريق واواين زجاجية اقا�س كرتونية والط�صوت وجاكات 
زجاج وبا�صتيك وحلل و�صوك وماعق و�صكاكني وبرطمانات وجراكن لا�صتعمالت املختلفة وقوارير وكا�صات جميعها من البا�صتيك 
ادوات واواين مكان�س وفرا�صي لغ�صل ال�صحون وخزفيات ومناخل وادوات ومما�صح التنظيف وقطع قما�س لغ�صل الر�صيات وخاطات 
كوكتيل واكواب للفواكه والواح التقطيع للمطبخ ومناف�س غبار الثاث ومكاب�س الثوم وقطاعات للمعجنات ومطاحن واوعية معزولة 

حراريا لاغذية وامل�صروبات .. وامل�صنفة بالفئه )21(

)ب�صري عبا�س عبده احلطامي(

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/6/1م(.  وبتاريخ:  برقم)90854(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وع�صائر  اخل�صروات  ع�صائر  الفاكهة،  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات   ، الغازية  وامل�صروبات  الع�صائر  على:    العامة 
غري  فواكه  خا�صة  الكحولية،  غري  وامل�صروبات  املثلجة  الفاكهة  م�صروبات   ، الفيتامينات  متعددة  الع�صائر  خ�صو�صا  الفيتامينات 
التي  الكحولية  غري  امل�صروبات  كحولية،  الغري  املمزوجة  ،امل�صروبات  الطاقة  م�صروبات   ، كحولية  غري  فواكه  م�صروبات   ، كحولية 
تت�صمن م�صل اللنب مع الفواكه امل�صافة، امل�صروبات الفورية التي ا�صا�صها الفاكهة، امل�صتح�صرات ال�صائلة واجلافة وخ�صو�صا امل�صاحيق 
الفورية ، ال�صراب املركز ، اخلا�صات املركزة لعداد امل�صروبات غري الكحولية ، ع�صري بندورة)م�صروب(، املياه املعدنية، ماء الليثيا 
، ماء معدين فوار، م�صتح�صرا لتح�صري املياه املعدنية ، �صراب وم�صتح�صرات لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية ، ع�صائر وم�صروبات 
خالية من ال�صكر وال�صعرات احلرارية ، م�صتح�صرات لتح�صري املياة الغازية ،ع�صري العنب ، ع�صري القرع، ع�صري اجلزر، �صراب زجنبيل 
، ع�صري الربتقال، ع�صري اجلوافة ، ع�صري املوز، لب املاجنو ،ماء ال�صعري، �صراب الليمون ،�صراب العناب ، �صراب الكركديه ، ع�صري املوز 

باحلليب ، ع�صري املاجنو ،ماء ال�صودا ، ع�صري الفاكادو، م�صروبات فاحتة لل�صهية.. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)راجح يحيى �صعد البده(

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/7م(.  وبتاريخ:  برقم)91946(  الطلب  قبول  مت  وقد 
معدنية،  بناء  الواح   ، معدنية  اربطة  للكابات،  معدنية  ربط  براغي  معدنية،  وانابيب  موا�صري  معدنية،  بناء  مواد  على:   العامة 
م�صامري لولبية)م�صطحة( م�صامري ملولبة معدنية، موا�صري متفرعة معدنية، هياكل بناء معدنية، الواح بناء معدنية، لوازم معدنية 
للمباين، مباين معدنية، مباين معدنية متنقلة، �صدادات معدنية، و�صات معدنية غري كهربائية للكيبات، م�صابك معدنية للكابات 
واملوا�صري،كيبات معدنية غري كهربائية،حنفيات معدنية للرباميل، اطواق معدنية لربط املوا�صري، اقفال لابواب)غري كهربائية( 
مقاب�س معدنية لابواب، موا�صري ت�صريف معدنية،و�صات كوعية معدنية للموا�صري، جتهيزات معدنية للمباين، هياكل بناء معدنية، 
موا�صري معدنية ملجاري الت�صريف، حلقات معدنية للمقاب�س، و�صات معدنية للموا�صري، م�صامري، �صنابري معدنية، موا�صري ماء معدنية، 
الهواء  لقنوات  معدنية  لا�صرة، جتهيزات  معدنية  معدنية، جتهيزات  اربطة  انابيب فولذية،  موا�صري فولذية،  م�صامري خابورية، 

امل�صغوط، جتهيزات معدنية للنوافذ.. وامل�صنفة بالفئه )6(

)ت�صهيل مين لا�صترياد(

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/1/5م(.  وبتاريخ:  برقم)88600(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العامة على: ال�صل�صة والنب ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب ال�صطناعي، الدقيق - امل�صتح�صرات امل�صنوعة 
من احلبوب - اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر، ال�صكولته، احللويات ، احللويات املثلجة ، حاوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود 
، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صل�صة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�صعريية،علكة )اللبان( ، ف�صار )حب 
الذرة( ، مايونيز ، منكهات ، رقائق الذرة ، رقائق �صوفان ، كات�صب )�صل�صة( ، ك�صرتد ، توابل �صلطة ، دقيق للطعام ، منتجات طحن 
الدقيق ، جلوكوز للطعام ، �صل�صة مرق اللحم ، دقيق ذرة ، دب�س للطعام ، معجنات ، خبز اأفرجني ، زعفران )توابل( ، توابل �صلطة 
، يان�صون جنمي ، ن�صا للطعام ، فانيا )منكهة(، م�صتح�صرات منكهة للطعام، كراميل )حلوى( ، معجنات ، مهلبية، �صمع نحل، دقيق 
ال�صعري، حلوى ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلبوب، كاري)بهار(، منكهات للم�صروبات ، فانيا )منكهة( ، ال�صطة.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)كامييت-كيه اآي �صي هولدينج بي.يف.( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92273( وبتاريخ: )2019/9/18م(. وفقًا لقانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اإدارة الأعمال؛  اأو الإعانية؛ ن�صر ن�صو�س الدعاية والإعان؛ العاقات العامة؛  العامة على: تنظيم املعار�س للغايات التجارية 
الإ�صت�صارات التنظيمية؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ اأبحاث الأعمال؛ اإ�صتف�صارات عن الأعمال؛ فر�س تقييم الأعمال؛ تطوير 
الأعمال وخدمات التوجيه؛ ترتيب الأعمال والفر�س التجارية للخدمات التمهيدية؛ خدمات ال�صبكات التجارية؛ خدمات التي�صري 
وال�صم�صرة فيما يتعلق بتبادل وتعزيز املعرفة بني ال�صركات، املوؤ�ص�صات الأكادميية واملنظمات؛ توفري املعلومات التجارية وخدمات 
الدعم؛ درا�صات الت�صويق؛ اأبحاث الت�صويق وخدمات التحليات ال�صوقية؛ معاجلة البيانات؛ جتميع البيانات وا�صرتجاعها؛ وكالت 
املعلومات التجارية؛ وكالت الإ�صترياد والت�صدير؛ م�صاعدة الإدارة التجارية لا�صترياد اأو الت�صدير؛ خدمات امل�صورة، الإ�صت�صارات 

واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاه. . وامل�صنفة بالفئه )35( 

)عمار علي �صالح الأقرعي(

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/7/6م(.  وبتاريخ:  برقم)91219(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العامة على: النب ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، املكرونة، ال�صعريية ،التابيوكا ، ال�صاجو، النب ال�صطناعي، الدقيق ، القمح ،احلبوب 
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة منها ،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر، الكعك ، ال�صوكولته ،احللويات واحللويات املثلجة ، م�صتح�صرات احللويات 
بخا�صة منتجات امل�صتمله على الب�صكويت والويفر وكعك الوافل وال�صوكاته ، الويفرات ، العلك بانواعها ، ال�صكاكر املثلجة ،�صكاكر 
لاأكل ، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود، اخلمرية، م�صحوق اخلبيز )بايكن بودر( ، امللح ، اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�صل�صة ، 
الثلج ، حاوة طرية ، بفك ، حاوة الطحينية ، مترية ، �صطة ، معمول ، حملبية ، كرميا ، �صعري مق�صر ، دقيق ال�صعري ، خبز زجنبيل 
، قرفة اخليل ،القرنفل ، كعك حملى ، دقيق ذرة ، ف�صار ، �صميد ، ب�صكويت رقيق ه�س ، كاري ، ك�صرتد ،حلويات �صكرية ، تورتات )كيك 

بالفواكة(، خبز بدون خمري ، فانيا)منكهة( ، طحني قمح ؛حلويات )مليم عود( ، حلويات )�صوكاتة(. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)�صركة كاترينا للتجارة املحدودة( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/4م(.  وبتاريخ:  برقم)91912(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العامة على: عطور ، زيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، معاجني اأ�صنان ، مناديل مبللة ومعطرة لزالة طاء 
الأظافر، ،مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت )لو�صن ( ، م�صتح�صرات تبخري )عطور(، خ�صب معطر، زيت الورد، مزيل عرق، بودرة معطرة 
للج�صم، ماء معطر، زيوت ودهان لل�صعر، كرمي ودهان لل�صعر، حمام زيت لل�صعر، �صامبو، غ�صول)لو�صن( لل�صعر، مثبت لل�صعر، مزيل �صعر، 
م�صتح�صرات فرد وجتعيد وت�صريح لل�صعر، اأ�صباغ جتميلية للج�صم وال�صعر، مزيات للبقع، كرمي للج�صم والوجه وال�صعر، كحل للعني، 
اأ�صباغ  اأقام حواجب،اأحمر �صفاه،  ، م�صتح�صرات جتميل الرمو�س، رمو�س م�صتعارة،  اأ�صا�س، مكياجات، م�صكره  اأطفال، كرمي  بودرة 
لاأظافر وملمعات اأظافر، دهان)جل(، م�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�س، م�صتح�صرات وكرميات لتبيي�س الب�صرة وكرميات ملواجهة 

التجاعيد والكلف والنم�س ، كرمي لت�صقق الأرجل، ملمعات لاأحذية، اأقنعة جتميلية.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العامات  لقانون  وفقًا  )2019/9/3م(.  وبتاريخ:  برقم)91875(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العامة على: الت�صالت، الذاعه بالراديو و البث بالتلفزيون، الت�صالت عرب الطرفيات احلا�صوبيه و �صبكات اللياف الب�صريه 
و الربقيات و التلفون، نقل الر�صائل و ال�صور عرب احلا�صوب، معلومات حول الت�صالت، وكالت النباء، توفري قنوات ات�صال للت�صوق 
عن بعد، توفري تو�صيات خا�صه عرب �صبكه حا�صوب دوليه، تاجري معدات الت�صال و انظمه الت�صال الا�صلكي و معدات البث عرب 
ال�صناعيه،  و القمار  الكبات  و الر�صال عرب  البث  الا�صلكي، خدمات  ال�صناعيه، الجتماعات عن بعد، خدمات الت�صال  القمار 
ار�صال  الت�صالت،  ربط  و  الا�صلكي،توجيه  الت�صال  و  الت�صالت  حول  معلومات  ال�صناعيه،  القمار  عرب  الت�صالت  خدمات 
معلومات الن�صو�س املرئيه و الن�صو�س عن بعد، خدمات الربيد ال�صوتي، خدمات البث و الر�صال املرئي، خدمات الت�صال املرئي، 
خدمات ار�صال الر�صائل املرئي، خدمات �صكليه، جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفه ا�صا�صيه من بث الربامج الذاعيه و التلفزيه. . 

وامل�صنفة بالفئه )38(
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)حممد �صالح حممد الرثيا - م�صتودع احلرمني(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )87866( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�صنفة  ال�صيارات.  غيار  قطع  على  العامة  وتو�صع 

)12(

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�س(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )88208( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الدقيق   ، الأرز   ، ال�صكر   ، الكاكاو   ، ال�صاي   ، النب  على  العامة 
 ، الب�صكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
الفطائر ، ال�صوكولتة ، احللويات ، العلك ، احللويات املثلجة ، 
ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، 

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

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�س(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88210( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على مزيات الروائح الكريهة لغري ال�صتخدام 
للر�صع  اأغ��ذي��ة   ، ج��و  معطرات  غ��رف(  )روائ���ح   ، ال�صخ�صي 
ح�صرات  مبيدات   ، طبية  زيوت   ، ال�صحية  الفوط   ، والأطفال 
، �صراويل �صحية ، �صراويل للحي�س ، مراهم ، غ�صولت)لو�صن( 
. وامل�صنفة  ن�صر الإيداع  ، ...البقيه ح�صب  لغايات �صيدلنية 

بالفئة )5(

)عبدالرحمن نا�صر حممد العطار(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88857( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
واأدوات  و�صواحن  وتو�صيات  تلفونات  على  العامة  وتو�صع 
واجهزة  واجلوالت  التلفونات   ، التلفونات  غيار  وقطع  �صيانة 
وملحقاتها  وامل��ح��م��ول��ة  وال�صخ�صية  املكتبية  الكمبيوتر 
حا�صبة  والت  والعدادات  وال�صماعات  باأنواعها  والبطاريات 
و�صناديق ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )9(
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)ن�صر حفظ اهلل علي الأ�صول(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )88926( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
اآلية ، حمركات ومكائن عدا  وتو�صع العامة على الآت وعدد 
ماكان للمركبات الربية ، معدات زراعية والغطا�صات وامل�صخات 

وم�صتلزماتها. وامل�صنفة بالفئة )7(

)اخلنب�صي للتجارة العامة-حممد �صعيدعمر اخلنب�صي(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )89058( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، الرز ، التابيوكا 
والب�صكوت  اخلبز   ، الدقيق   ، ال�صطناعي  ال��نب   ، ال�صاغو   ،
النحل  ع�صل   ، املثلجة  واحللويات  ال�صوكولتة   ، والفطائر 
البهارات   ، اخلل   ، اخل��ردل   ، امللح   ، اخلمرية   ، ال�صود  والع�صل 

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

)عبد النا�صر هادي احمد الغيثي .(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89288( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على املبيدات احل�صرية . وامل�صنفة بالفئة )5(

�صيف�صاكتي  بال�صم  ويتاجرون   ، جني  راغونثملجي  )رامنال 
با�صتيك اند�صرتي.(  

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89405( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
احلرب  اق��ام  وحتديدا  الكتابة  ادوات  على  العامة  وتو�صع 

والر�صا�س؛ القرطا�صية. وامل�صنفة بالفئة )16(
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)كمال ح�صن غازي فتح اهلل(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89502( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العامة على �صيان . وامل�صنفة بالفئة )25(

)حممد احمد ح�صن العديني(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89546( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على مكنات كهربائية ل�صنع القهوة ، )اباريق( 
طهي  اواين   ، طهي  اوعية   ، بن  حمم�صات   ، للقهوة  كهربائية 
�صوايات)ادوات   ، غاز  مواقد   ، فواكه  حمم�صات   ، كهربائية 
طهي( اجهزة ت�صخني كهربائية ، ثاجات ، غايات كهربائية ، 

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

)�صركة فالكون لل�صرافة )هيثم العيني و�صريكه( الت�صامنية(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89570( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
املالية.  امل�صرفية والتحويات  العامة على اخلدمات  وتو�صع 

.وامل�صنفة بالفئة )36(

)ا�صرف عبدالكرمي عبده(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89838( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�صنفة  معدنية.  غري  خزانات  على  العامة  وتو�صع 

)19(
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)وكالة �صهاب للتاأمني والتجارة(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89905( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على قفازات لغايات طبية. وامل�صنفة بالفئة 

)10(

)خالد حممد احمد �صالح ال�صربي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89909( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العامة على اغذية اطفال. .وامل�صنفة بالفئة )5(

)اأحمد ح�صن علي دبوان.(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89927( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
املنزلية  لاأغرا�س  كهربائية  خاطات  على  العامة  وتو�صع 
تنظيف  واأج��ه��زة  اآلت   ، ممخ�صات   ، اخلبز  تقطيع  اآلت   ،
اأو  ب�صر  اآلت   ، التيار  مولدات   ، �صحون  غ�صالت   ، كهربائية 
 ، عجن  اآلت   ، الكهربائية  املطبخ  اآلت   ، اخل�صروات  خ��رط 
فرامات حلم ، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة 

)7(

)اأحمد ح�صن علي دبوان.(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89928( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على ماكنات ل�صنع القهوه)كهربائية( ، اأباريق 
 ، للقهوة)كهربائية(  "اأباريق"  غايات   ، )كهربائية(  للقهوة 
مواقد   ، فواكه  و  خبز  و  بن  حمم�صات   ، )كهربائية(  غايات 
"بوجتاز")كهرباء وغاز( ، ثاجات )كهربائية( ، اأوعية طبخ 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )11(
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)�صركة جنائن الزدهار العاملية للتجارة وال�صترياد املحدودة(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90041( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة 
من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، ، الأوراق الر�صمية ، 
الفواتري ، امل�صتندات ، الكروت ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب 
ح�صب  ...البقيه  مواد   ، القرطا�صية   ، الفوتوغرافية  ال�صور   ،

ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )16(

)طه عبداهلل �صالح علي القحم .(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90133( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على زيوت و�صحوم �صناعية ، مزلقات ، مركبات 
امت�صا�س وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك الزيوت 
�صموع   ، اإ���ص��اءة  م��واد   ، املحركات(  ب��ادارة  اخلا�صة  املعدنية 

وفتائل لاإ�صاءة. . وامل�صنفة بالفئة )4(

)�صعيد عبده حممد فتيني العرمي(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90142( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على دراجات نارية وهوائية ، قطع غيار دراجات نارية 
وتيوبات  اط��ارات   ، و�صاحنات  �صيارات  غيار  قطع   ، وهوائية 
دراجات نارية وهوائية ، اطارات وتيوبات �صيارات و�صاحنات. 

....وامل�صنفة بالفئة )12(

)�صعيد عبده حممد فتيني العرمي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90143( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
�صا�صات   ، وحممولة  ثابتة  تلفونات  على  العامة  وتو�صع 
تلفزيونات ر�صيفرات ، كمبيوترات م�صجات ، بطاريات بجميع 
انواعها �صائلة وجافة ، الواح �صم�صية وم�صتلزماتها ، حمولت 
 ، وكابات  ا�صاك   ، البطاريات  �صحن  اجهزة   ، �صحن  وخ��وازن 
مو�صات كهربائية ، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )9(
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)�صركة موكا لل�صناعات الغذائية املحدودة.(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90155( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
خمائر   ، الذرة  رقائق   ، القهوة   ، الكاكاو  على  العامة  وتو�صع 
العجني ، دقيق ، حاوة طحينية ، ع�صل ، �صاي مثلج ، كات�صب ، 
�صل�صة ، خمرية ، مكرونة ، مايونز ، �صعريية ، اأرز ، بهارات ، �صكر 
، �صميد  ، �صندويت�صات  ، املهلبية  ، بيتزا  ، ملح ، معجنات  ، �صاي 
بالفئة  وامل�صنفة   . الإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه   ، مثلجات   ،

)30(

)عبداجلليل �صالح حممد عبا�س املطحني(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90198( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العامة على احذية. .وامل�صنفة بالفئة )25(

)�صركة الوحدانية للتجارة العامة �س.ذ.م.م.(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90480( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
والغازية  املعدنية  املياه  ال�صعري؛  �صراب  على  العامة  وتو�صع 
وغريها من امل�صروبات غري الكحولية؛ م�صروبات م�صتخل�صة من 
لعمل  اأخرى  وم�صتح�صرات  �صراب  الفاكهة؛  وع�صائر  الفواكه 

امل�صروبات ، م�صروب الطاقة. .... وامل�صنفة بالفئة )32(

)�صنرتينت فارما�صوتيكالز نذرلندز بي.يف.(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90491( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
للم�صادات  اي�صا   ، الن�صطة  ال�صيدلنية  املكونات  على  العامة 
للكولي�صرتول(  املخف�صة  )العقاقري  وال�صتاتني  احليوية 

وم�صادات الفطريات. وامل�صنفة بالفئة )5(



39

)�صنرتينت فارما�صوتيكالز نيرثلندز بي. يف(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90492( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على مكونات كيماوية مل�صتح�صرات �صيدلنية 
م�صادات  لت�صنيع  مكونات  بخا�صة   ، ال�صيدلين  لا�صتخدام  و 
للكولي�صرتول(  املخف�صة  )ال��ع��ق��اق��ري  وال�صتاتني  حيوية 

وم�صادات الفطريات. .وامل�صنفة بالفئة )1(

وقطع  النقل  و�صائل  ل�صترياد  الغربي  عبدال�صام  )موؤ�ص�صة 
غيارها(  

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90496( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 . وامل�صنفة  نارية  دراج��ات  غيار  قطع  على  العامة  وتو�صع 

بالفئة )12(

)موؤ�ص�صة بجايد التجارية(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90528( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، دائ��ري��ة  عد�صات   ، ب�صرية  عد�صات  على  العامة  وتو�صع 
عد�صات با�صتيكية ، عد�صات قابلة للتبديل ، عد�صات للزراعة 
يف العني ، عد�صات مكربة ، عد�صات ب�صرية ، عد�صات النظارات 
 ، ل�صقة  عد�صات   ، الطبية  النظارات  عد�صات   ، ال�صم�صية 
 . الإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه   ، لانعكا�س  م�صادة  عد�صات 

وامل�صنفة بالفئة )9(

)�صركة الزاجل ال�صريع التجارية(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90531( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
النقل  خدمات   ، اجل��وي  النقل  خدمات  على  العامة  وتو�صع 
باملراكب الكبرية ، النقل بالقوارب ، الو�صاطة يف جمال ال�صحن 
، الو�صاطة يف جمال النقل ، خدمات تو�صيل الطرود )الر�صائل 
ال�صلع  ، تو�صيل  ال�صلع  ، تو�صيل  الر�صائل  ، تو�صيل  والب�صائع( 
بالفئة  وامل�صنفة   . الإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  طريق  عن 

)39(
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)احتاد اخلليج لا�صترياد-همدان ح�صني عو�صة الغفري(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90582( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم  على  العامة  وتو�صع 
حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه   ، اللحم  خا�صات   ، وال�صيد 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هام   ، ومطهوة  وجمففة 
بال�صكر ، البي�س ، احلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت ، الدهون 

ال�صاحلة لاكل . وامل�صنفة بالفئة )29(

)احتاد اخلليج لا�صترياد-همدان ح�صني عو�صة الغفري(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90587( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 . بال�صيارات  اخلا�صة  وال�صحوم  الزيوت  على  العامة  وتو�صع 

وامل�صنفة بالفئة )4(

غيار  لقطع  حام�س  حام�س)اأبو  اأحمد  اهلل  حفظ  )حميد 
ال�صيارت((  

 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90626( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على ال�صيارات ، الدراجات النارية ، قطع غيار 

الدراجات النارية وال�صيارات. . وامل�صنفة بالفئة )12(

غيار  لقطع  حام�س  حام�س)اأبو  اأحمد  اهلل  حفظ  )حميد 
ال�صيارت((  

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90631( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدراجات  غيار  قطع   ، نارية  دراج��ات  على  العامة  وتو�صع 

النارية. ..وامل�صنفة بالفئة )12(
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)نايف عبدالرحمن احمد العليمي(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90638( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�صاحية 
واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة 
...البقيه  واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم  والإن��ق��اذ  )الإ���ص��راف( 

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

)نايف عبدالرحمن احمد العليمي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90639( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على معادن غري نفي�صة وكل خليط منها ، مواد 
مواد معدنية خلطوط   ، متنقلة معدنية  ، مباين  بناء معدنية 
، كابات واأ�صاك غري كهربائية من معادن  ال�صكك احلديدية 
 ، �صغرية  معدنية  خ��ردوات   ، ح��دادة  م�صنوعات   ، نفي�صة  غري 

موا�صري ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )6(

)نايف عبدالرحمن احمد العليمي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90645( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على معادن غري نفي�صة وكل خليط منها ، مواد 
مواد معدنية خلطوط   ، متنقلة معدنية  ، مباين  بناء معدنية 
معادن  من  كهربائية  غري  واأ�صاك  كبات   ، احلديدية  ال�صكك 
 ، �صغرية  معدنية  خ��ردوات   ، ح��دادة  م�صنوعات   ، نفي�صة  غري 

موا�صري ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )6(

)حممد منري احمد احلريبي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90646( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على ع�صائر ، مياة معدنية ، م�صروبات غازية. 

...وامل�صنفة بالفئة )32(
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)يحيى م�صفر يحيى حادر-ميدكو للتجارة(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90648( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على مثبتات للدهانات ، دهانات املنيوم ، م�صتح�صرات 
 ، لل�صدا  م�صاده  زيوت   ، لل�صدا  م�صادة  �صحوم   ، للتاكل  م�صاده 
م�صادة  م�صتح�صرات  لل�صدا)للوقاية(  م�صادة  م�صتح�صرات 
 ، للتاكل  م�صادة  اربطة   ، ا�صتبو�س  دهانات   ، املعادن  لفقدان 
وامل�صنفة   . الإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  داخلية  ط��اءات 

بالفئة )2(

)عبدالغني عبداهلل الرماح - الرماح للتجارة(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90650( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على معادن غري نفي�صة وكل خليط منها ، مواد 
غري  معادن  من  كهربائية  غري  وا�صاك  كبات   ، معدنية  بناء 
نفي�صه ، م�صنوعات حدادة ، خردوات معدنية �صغرية ، موا�صري 
وانابيب معدنية ، منتجات م�صنوعه من معادن غري نفي�صه غري 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )6(

)�صركة بلو ترا جنل للتجارة املحدودة (  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90654( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، معدنية  غري  متفرعة  موا�صري   ، ا�صفلت  على  العامة  وتو�صع 
غري  ت�صريف  موا�صري   ، بناء(  ط��اءات)م��واد   ، املباين  زج��اج 
معدنية ، اإ�صمنت ، جرانيت ، اإ�صمنت مانع ، �صياجات غريمعدنية 
 ، فلني)م�صغوط(   ، اخ�صاب  الواح   ، معدنية  غري  ماء  موا�صري   ،
. وامل�صنفة بالفئة  ن�صر الإيداع  موا�صري غري ...البقيه ح�صب 

)19(

)خالد �صالح حم�صن حيدر(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90656( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العامة على ال�صوكولتة واحللويات. وامل�صنفة بالفئة )30(
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)�صركة بلو تراجنل للتجارة املحدودة (  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90659( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الطاقة  الواح   ، انذار  اأجهزة   ، بطاريات  على  العامة  وتو�صع 
ال�صم�صية ، منظمات طاقة �صم�صية ، ا�صاك وملحقات الطاقة 
ال�صم�صية ، اأجهزة انذار �صد احلريق ، اأجهزة قيا�س �صدة التيار 
الكهربائي ، اأجهزة �صحن البطاريات ، اأجهزة انذار �صد ال�صرقة 
، كابات ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )9(

)خالد �صالح حم�صن حيدر(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90661( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العامة على ال�صوكولتة واحللويات. وامل�صنفة بالفئة )30(

)�صركة بلو تراجنل للتجارة املحدودة (  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90662( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على زيت ديزل ، زيت وقود ، جرافيت تزليق 
 ، )نفط(  ليغروين   ، مزلقات   ، �صناعي  زيت   ، �صناعي  �صحم   ،
�صحم تزليق ، زيت تزليق ، زيت ترطيب ، زيت حمركات ، زيوت 
للدهانات ، وقود حمركات ، برتول )خام او مكرر( ، زيت الن�صيج 
، خماليط ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )4(

)خالد �صالح حم�صن حيدر(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90663( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العامة على ال�صوكولتة واحللويات. وامل�صنفة بالفئة )30(
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)عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90669( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على ا�صرطة �صرائح فح�س طبية . وامل�صنفة 

بالفئة )5(

)�صركة بلو تراجنل للتجارة املحدودة (  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90689( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، اأفران للخبازين   ، وتو�صع العامة على اجهزة تربيد الهواء 
 ، امل�صروبات  تربيد  اجهزة   ، للحمام  �صخانات   ، للحمام  معدات 
مر�صحات )فاتر ( كهربائية للقهوة ، مكنات كهربائية ل�صنع 
بالتنقيط  ال��ري  مياه  توريد  اجهزة   ، بن  حمم�صات   ، القهوة 

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

دروي�س  موؤ�ص�صةبن   - البورعي  علي  دروي�س  احمد  )في�صل 
لا�صترياد(  

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90705( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، ال�صم�صيةوم�صتلزماتها  الطاقة  الواح  على  العامة  وتو�صع 
غطا�صات بالطاقة ال�صم�صية ، البطاريات ، ال�صواحن ، اخلوازن ، 
اجهزة التحكم الكهربائي ، كيمرات املراقبة ، طفايات احلريق 
وامل�صنفة  للمركبات.  بطاريات   ، كهربائية  موا�صريا�صاك   ،

بالفئة )9(

)�صركة بلو تراجنل للتجارة املحدودة (  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90708( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على اآلت ت�صنيع امل�صروبات الغازية ، �صيور للمولدات 
كهربائية  خاطات   ، واملكائن  للمحركات  �صيور   ، الكهربائية 
قهوة  مطاحن   ، بولدوزرات(   ( جرافات   ، املنزلية  لاأغرا�س 
�صحوم... مزيات   ، التيار  مولدات   ، باليد  تدار  التي  بخاف 

البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(
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)حممد عبداجلبار فارع الفودعي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90709( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
واأغطية  الأحذية  ذلك  يف  مبا  املاب�س  على  العامة  وتو�صع 
واخلفيفة  الثقيلة  والداخلية  اخلارجية  واملاب�س  ال��راأ���س 
حجاب(  اأو  )خمار  وجه  اأغطية   ، والأطفال  والن�صاء  للرجال 
، عباءات ، الأحزمة ربطات العنق ، اأثواب الإ�صتحمام ، بدلت 
بالفئة  وامل�صنفة   . الإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  ال�صباحة 

)25(

)حممد اإ�صماعيل حممد ال�صرماين(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90711( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على املطبوعات ، الأوراق الر�صمية )الفواتري ، 
ال�صندات ، املرا�صات( ، الورق الر�صمي والورق املقوى واملنتجات 
امل�صنوعة من هذه املواد ، اأكيا�س با�صتيكية ، املناديل الورقية 
، الأختام والأدوات املدر�صية والأقام. وامل�صنفة بالفئة )16(

)باير كون�صيومر كري اأيه جي(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90726( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
...وامل�صنفة  �صيدلنية  وم�صتح�صرات  م��واد  على  العامة 

بالفئة )5(

)باير كون�صيومر كري ايه جي(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90727( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
...وامل�صنفة  �صيدلنية  وم�صتح�صرات  م��واد  على  العامة 

بالفئة )5(
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)بيديايت اند �صرتيت ليتمد(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90747( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، العازلة  املواد   ، اجل��دران  �صقوق  بودرة  على  العامة  وتو�صع 
كيماويات البناء ، مادة تن�صيط ال�صمنت ، معاجني البيوك�صي 
الواقية  امل��واد   ، والاكية  الورني�س  الدهانات)البويات(   ،
 ، التلوين  مواد   ، التلف  من  اخل�صب  حفظ  مواد   ، ال�صداء  من 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )2(

)موؤ�ص�صة منري �صريان لا�صترياد(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90766( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العامة على الع�صائر. وامل�صنفة بالفئة )32(

)امل عبدالعزيز حممد نعمان(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90768( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
والتدريب  والتهذيب  التعليم  خدمات  على  العامة  وتو�صع 
وامل�صنفة  والثقافية.  الريا�صية  والن�صطة  الرتفية  وخدمات 

بالفئة )41(

)مهدي عبداهلل حممد اجلنيدي(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90777( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على مطبوعات ورق ر�صمية .وامل�صنفة بالفئة 

)16(
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)�صدام عبدال�صام عبده �صم�صان(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90783( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
اغذية   ، �صنوات   3 اىل  الر�صع  حليب  على  العامة  وتو�صع 

اطفال ..وامل�صنفة بالفئة )5(

)�صدام عبدال�صام عبده �صم�صان(  
 

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90790( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العامة على املياه املعدنية ، م�صروبات الطاقة ، ع�صائر 
وامل�صنفة  الغازية.  امل�صروبات   ، اخل�صروات  ع�صائر   ، الفاكهة 

بالفئة )32(

)العتمي �صتار فوود للتجارة وال�صترياد(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90867( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، الأرز ، التابيوكا ، 
ال�صاجو ، النب ال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
 ، ال�صوكولته   ، الفطائر   ، الب�صكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من 
احللويات ، احللويات املثلجة ، حاوة الطحينية ، ع�صل النحل 

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

)العتمي �صتار فوود للتجارة وال�صترياد(  
 

وقد مت الت�صجيل برقم )90868( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العامة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري 
الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه 
، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية 
، م�صتح�صرات لتح�صري املياة املعدنية ، رحائق ...البقيه ح�صب 

ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )32(
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)اليمن(  وجن�صيته  الرميي(  �صعد  حمود  عبده  )عبدالكرمي 
بالفئة )3(   حتت رقم )36922(  وبتاريخ)2009/4/14 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2019/4/14م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)اليمن(  وجن�صيته  ح�صان(  اأحمد  عبدالوهاب  )عبدالرقيب 
حتت رقم )38078(  وبتاريخ)2008/12/30 م( بالفئة )3(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2018/12/30م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)اليمن(  وجن�صيته  ح�صان(  اأحمد  عبدالوهاب  )عبدالرقيب 
حتت رقم )38151(  وبتاريخ)2008/12/30 م( بالفئة )3(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2018/12/30م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)اأي تي اآي جيدا �صاناي يف تيكاريت اأنونيم �صريكتي( وجن�صيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2009/12/6    )38982( رق��م  حتت  )تركيا( 
بالفئة )30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/6م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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)اأي تي اآي جيدا �صاناي يف تيكاريت اأنونيم �صريكتي( وجن�صيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2009/12/6    )38978( رق��م  حتت  )تركيا( 
بالفئة )30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/6م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)اأي تي اآي جيدا �صاناي يف تيكاريت اأنونيم �صريكتي( وجن�صيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2009/12/12    )38976( رقم  حتت  )تركيا( 
بالفئة )30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/12م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)�صركة عبدالقادر املهيدب واولده( وجن�صيته )اململكة العربية 
م(  وبتاريخ)2000/11/5    )14167( رقم  حتت  ال�صعودية( 
بالفئة )30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2020/11/5م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)�صركة عبدالقادر املهيدب واولده( وجن�صيته )اململكة العربية 
م(  وبتاريخ)2000/11/5    )14231( رقم  حتت  ال�صعودية( 
بالفئة )30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2020/11/5م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 



50

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�صيته  ال�صيباين(  عبداهلل  )احمد 
مت  قد    )32( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)1989/11/2    )2523(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/11/2م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)امريكا(  وجن�صيته  انكوربوريتد(  انرتنا�صيونال  )ما�صرتكارد 
حتت رقم )12596(  وبتاريخ)1999/12/1 م( بالفئة )36(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2019/12/1م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)امريكا(  وجن�صيته  انكوربوريتد(  انرتنا�صيونال  )ما�صرتكارد 
بالفئة )9(   حتت رقم )12632(  وبتاريخ)1999/12/1 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 

تبداأ من  2019/12/1م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

وجن�صيته  ات�����س(  ب��ي  ام  ج��ي  بروبرتي  انتليك�صوال  )ب��اي��ر 
م(  وب��ت��اري��خ)1999/12/13    )12468( رقم  حتت  )املانيا( 
بالفئة )5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/13م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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وجن�صيته  ات�����س(  ب��ي  ام  ج��ي  بروبرتي  انتليك�صوال  )ب��اي��ر 
م(  وب��ت��اري��خ)1999/12/13    )12472( رقم  حتت  )املانيا( 
بالفئة )5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/13م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

وجن�صيته  ات�����س(  ب��ي  ام  ج��ي  بروبرتي  انتليك�صوال  )ب��اي��ر 
م(  وب��ت��اري��خ)1999/12/13    )12475( رقم  حتت  )املانيا( 
بالفئة )5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/12/13م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

)�صركة املخابز الغربية املحدودة( وجن�صيته )اململكة العربية 
م(  وبتاريخ)2010/4/11    )43215( رقم  حتت  ال�صعودية( 
بالفئة )30(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2020/4/11م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

حتت  )اليمن(  وجن�صيته  اخلامري(  عبده  �صيف  �صيف  )�صامل 
رقم )40627(  وبتاريخ)2010/9/7 م( بالفئة )12(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/12/15م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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حتت  )اليمن(  وجن�صيته  اخلامري(  عبده  �صيف  �صيف  )�صامل 
رقم )39162(  وبتاريخ)2009/12/15 م( بالفئة )12(  قد 
اأخرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2019/12/15م

وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 

: 2019/5/7م.  وتاريخ   )86766( برقم  امل�صجلة  العامة  اأن 
وبالفئة )32( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

الغذائية  امل��واد  لتجارة  مافكو  )�صركة   : القدمي  املالك  من 
والتوكيات )معاذ طه و�صريكه((.

برودكت�س  ف��ود  باخر�صي  )���ص��رك��ة   : اجل��دي��د  امل��ال��ك  اىل 
 BAKHRESA FOOR PRODUCTS  - ليمتد 

.)LIMITED

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

اأن العامة امل�صجلة برقم )84729( وتاريخ : 2018/5/20م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )ب�صري عبا�س عبده احلطامي(.
اىل املالك اجلديد : )حممد عبداهلل علي املاحي(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

اأن العامة امل�صجلة برقم )84731( وتاريخ : 2018/5/20م. 
وبالفئة )29( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )ب�صري عبا�س عبده احلطامي(.
اىل املالك اجلديد : )حممد عبداهلل علي املاحي(.

 وفقًا لأحكام قانون العامات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م


