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)�صركة مرديان ل�صناعة املواد الغذائية وجتارتها املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)82707( وب���ت���اري���خ: 
)2017/12/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املياه املعدنية ، مياه الينابيع 
، املياه املعدنية املعلبة واملعدة لالإ�صتخدام على الطاوالت ، املياه 
الغازية ، ع�صائر الفواكه واخل�صروات ، م�صتخل�صات ومركزات 
امل�صروبات   ، الع�صائر  ب�صناعة  اخلا�صة  واخل�صروات  الفواكه 
الريا�صية  امل�صروبات   ، الطاقة  م�صروبات   ، كحولية  الغري 

املُدعمة بالربوتني.. وامل�صنفة بالفئه )32(

)عمر عبده علي مده�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89815( وب���ت���اري���خ: 
)2019/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اأنابيب قا�صية غري معدنية  العالمة على:  اجلغرافية وتو�صع 
للمباين ، موا�صري غري معدنية انابيب بال�صتيك ، و�صالت انابيب 
والتو�صيالت   ، البال�صتيكيه  املوا�صري  ومنتجات   ، البال�صتيك 
وقار  وزفت  اأ�صفلت   ، معدنية(  )غري  بناء  مواد   ، البال�صتيكيه 
 ، ، )جم�صمات( غري معدنية  للنقل  ، مباين غري معدنية قابلة 
اال�صمنت ،واجلب�ش ،والبالط ،والبلك )طوب( ، وخزانات غري 
معدنية ،رخام ، واخ�صاب وابلكا�ش ، �صرياميك ، بالط ، ورخام 
خ�صب  وال��واح  معدنية  غري  وال��واح  واأ�صقف  لل�صقوف  �صفائح   ،
من�صور وف�صيف�صاء للبناء وخ�صب قابل للت�صكيل وخ�صب ن�صف 
وامل�صنفة   . الت�صريف.  ملجاري  معدنية  غري  موا�صري   ، م�صغول 

بالفئه )19(

)عمر عبده علي مده�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89819( وب���ت���اري���خ: 
)2019/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اأنابيب قا�صية غري معدنية  العالمة على:  اجلغرافية وتو�صع 
للمباين ، موا�صري غري معدنية انابيب بال�صتيك ، و�صالت انابيب 
والتو�صيالت   ، البال�صتيكيه  املوا�صري  ومنتجات   ، البال�صتيك 
وقار  وزفت  اأ�صفلت   ، معدنية(  )غري  بناء  مواد   ، البال�صتيكيه 
 ، ، )جم�صمات( غري معدنية  للنقل  ، مباين غري معدنية قابلة 
اال�صمنت ،واجلب�ش ،والبالط ،والبلك )طوب( ، وخزانات غري 
معدنية ،رخام ، واخ�صاب وابلكا�ش ، �صرياميك ، بالط ، ورخام 
خ�صب  وال��واح  معدنية  غري  وال��واح  واأ�صقف  لل�صقوف  �صفائح   ،
من�صور وف�صيف�صاء للبناء وخ�صب قابل للت�صكيل وخ�صب ن�صف 
وامل�صنفة   . الت�صريف.  ملجاري  معدنية  غري  موا�صري   ، م�صغول 

بالفئه )19(

جملي  ح�صن  حممد  موؤ�ص�صة   - جملي  ا���ص��رم  ح�صن  )حممد 
التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91619( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/8/3م(. 
بجميع  و�صابون  �صامبو  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صعر،م�صتحرات  و�صبغة   ، جتميلية  اق��الم   ، وعطور  انواعه 
منظفات   ، ومكياج  جتميل  م�صتح�صرات   ، لل�صعر  وم��زي��الت 
ت�صتخدم ال�صنان ، كرميات جتميلية ، كرميات للجلد. وامل�صنفة 

بالفئه )3(
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)طاهر حم�صن حممد احلا�صل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91864( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  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  ،م�صتح�صرات  الكحولية  غري  امل�صروبات  لتح�صري 
املياة املعدنيه ، رحائق فواكه )غري كحويل( – م�صروبات غري 
ع�صري  م�صروبات   – كحولية  غري  فواكه  خال�صات   ، كحولية 
ع�صائر   ، )م�����ص��روب(  ب��ن��دورة  ع�صري   ، كحولية  غ��ري  ف��واك��ه 
خ�صروات )م�صروبات( ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�صروب 
الطاقة ، خال�صات الفواكة ، ماء ال�صودا ،مياة �صرب ، م�صروب 
م�صل اللنب ، �صراب ال�صعري ، �صراب الزجنبيل. وامل�صنفة بالفئه 

)32(

)حممد �صعيد حيدر الربيعي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91874( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/9/3م(. 
وامل�صتلزمات  االدوي���ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

ال�صيدالنية واغذية االطفال . . وامل�صنفة بالفئه )5(

)عبداهلل حممد �صيف عبداهلل الوكيل(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91985( وب���ت���اري���خ: 
)2019/9/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: اجهزة التلفونات ، �صواحن ، 
تو�صيالت ، خلفيات ، قواعد جواالت �صواحن عام ، بطاريات ، 
قواعد كهربائية ، الواح طاقة �صم�صية ، حموالت ، مفرغات ، 
معبيات ، ا�صالك خوازن قطع غيارجواالت.. وامل�صنفة بالفئه 

)9(

)�صركة �صباأ العاملية للطاقة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92300( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
الب��ادة  م�صتح�صرات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
وفطريات  ح�صرية  مبيدات   ، ال�صارة  واحليوانات  احل�صرات 

ومبيدات اع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)عبدالرحمن عبداملجيد حممد علي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92740( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/10م(. 
ال�صاي   ، النب  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
الدقيق   ، ال��نب  بدائل   ، التابيوكا   ، االرز   ، ال�صكر   ، الكاكو   ،
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، الكعك 

واحللويات. وامل�صنفة بالفئه )30(

)عبدالرحمن عبداملجيد حممد علي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92742( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/10م(. 
ال�صاي   ، النب  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
الدقيق   ، ال��نب  بدائل   ، التابيوكا   ، االرز   ، ال�صكر   ، الكاكو   ،
وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، الكعك 

واحللويات. وامل�صنفة بالفئه )30(

)احمد يحيى ناجي احلا�صري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93239( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/25م(. 
 . منظفات.  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

وامل�صنفة بالفئه )3(

)كوجليت- باملوليف كومباين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93259( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/13م(. 
اأ�صنان؛  العالمة على: منظفات  واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
معجون االأ�صنان؛ جل االأ�صنان؛ غ�صول الفم.. وامل�صنفة بالفئه 

)3(
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)كوجليت- باملوليف كومباين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93260( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/13م(. 
اأ�صنان؛  العالمة على: منظفات  واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
معجون االأ�صنان؛ جل االأ�صنان؛ غ�صول الفم.. وامل�صنفة بالفئه 

)3(

)كوجليت- باملوليف كومباين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93261( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/18م(. 
اأ�صنان؛  العالمة على: منظفات  واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
معجون االأ�صنان؛ جل االأ�صنان؛ غ�صول الفم.. وامل�صنفة بالفئه 

)3(

احمد  عبا�ش  حممد   ( والتوكيالت  للتجارة  امل�صتهلك  )واحة 
ح�صني((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93392( وب���ت���اري���خ: 
)2019/12/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مطمهرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
تلطيف  م�صتح�صرات   ، ال�صارة  واحليوانات  احل�صرات  البادة 

اجلو. وامل�صنفة بالفئه )5(

)احمد علي ح�صني الوزير(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93625( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/12/17م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الغراء ، املعجون 
والتجارب  والبحوث  ال�صناعة  يف  ت�صتخدم  التي  الكيماويات   ،
العلمية والت�صوير الفوتوغرايف و الزراعة والب�صتنة وزراعة 
غري  البال�صتيك   ، املعالج  غري  اال�صطناعي  الراتنج   ، الغابات 
اإخماد  مركبات   ، �صناعية(  اأو  )طبيعية  االأ�صمدة   ، املعالج 
كيميائية  م��واد   ، املعادن  وحل��ام  �صقي  م�صتح�صرات   ، النريان 
حلفظ املواد الغذائية ، مواد دباغة ، مواد الل�صق امل�صتخدمة 

يف ال�صناعة.. وامل�صنفة بالفئه )1(
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)يا�صر حميد �صعيد حممد لطف(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93651( وب���ت���اري���خ: 
)2019/12/9م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات 
امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات 
 ، القرطا�صية   ، ال�صورالفوتوغرافية   ، الكتب  جتليد  م��واد   ،
 ، منزلية  لغايات  او  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  م��واد 
الكاتبة  االالت   ، التلوين  او  الدهان  فرا�صي   ، الفنانيني  مواد 
واللوازم املكتبية)عدا االثاث( مواد التوجية والتدري�ش )عدا 
فئات  يف  ال��واردة  البال�صتيكية)غري  التغليف  مواد  االجهزة( 
اخرى( حروف الطباعة ، الكلي�صيهات)الرا�صمات( ورق اللعب 
اكيا�ش   ، وال�صليوز  ال��ورق  من  امل�صنوعة  االطفال  حفا�صات   ،

املهمالت واالكيا�ش البال�صتيكية.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)فايز �صغري علي الكاهلي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93842( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/12/29م(. 
ومكائن  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
كهربائية  مطاحن   ، ع�صارات   ، فرامات   ، خالطات   ، غ�صيل 
املطبخ  اأجهزة  و  اآالت   ، تنظيف  مكائن   ، املنزيل  لال�صتخدام 
الكهربائية امل�صتخدمة يف حت�صري الطعام و ال�صراب.. وامل�صنفة 

بالفئه )7(

)حممد احمد �صعد العزي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93946( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/1/7م(. 
. وامل�صنفة  اجلغرافية وتو�صع العالمة على: زيوت املحركات 

بالفئه )4(

)بنك اليمن الدويل(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93957( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/1/5م(. 
امل�صرفية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

والتحويالت املالية .. وامل�صنفة بالفئه )36(
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)حمرم فوؤاد علي حزام(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94414( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صتخل�صة  م�صروبات   ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�صتح�صرات  ا�صربة   ، الفواكة  وع�صائر  الفواكة  من 

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

)عبد اهلل ح�صن عبد اهلل حممد الرباعي - فور �صيزن ال�صترياد 
امل�صتلزمات الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94448( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(. 
دفاتر   ، الر�صمية  االوراق  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، ورق   ، ن�صخ)قرطا�صية(  ورق   ، حما�صبة  دفاتر   ، مطبوعات   ،
، مناذج مطبوعة  ، ورق كتابة  ، قرطا�صية  من�صورات مطبوعة 
، مطبوعات تخطيطية ، تهنئة ، ملفات للوثائق ، ورق مقوى ، 

ورق م�صطر ، كتب .. وامل�صنفة بالفئه )16(

)عبد اهلل ح�صن عبد اهلل حممد الرباعي - فور �صيزن ال�صترياد 
امل�صتلزمات الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94450( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(. 
ا�صمدة .. وامل�صنفة بالفئه  العالمة على:  اجلغرافية وتو�صع 

)1(

)عبد اهلل ح�صن عبد اهلل حممد الرباعي - فور �صيزن ال�صترياد 
امل�صتلزمات الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94451( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(
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)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94508( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: العطورات ، زيوت عطرية ، 
كولونيا ، زيوت ودهان للعناية بال�صعر واجل�صم ، كرميات لل�صعر 
واجل�صم ، حمام زيت ، �صامبو ، عود الند ، عودة ، بخور ، حناء 
، اقماع حناء ، بودرة ، م�صتح�صرات تبيي�ش االقم�صة ، كحل ، 
، كرميات  ، جل  ، احمر �صفاه  ، اقالم حواجب  ، م�صكرة  مكياج 
ملواجهة التجاعيد والكلف والنم�ش ، اقنعة جتميلية ، معجون 

ا�صنان ، ماء الورد ، مزيل للعرق .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)موؤ�ص�صة اديب العلواين للتجارة العاملية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92984( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/2م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
بالفئه  وامل�صنفة   .. ا�صمده  العالمة على:  اجلغرافية وتو�صع 

)1(

)�صركة الغريب للتجارة املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94600( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة   . طبية  ل�صقة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )5(

)عرفات �صعد ح�صان املليكي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94632( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
معدنية  والواح   ، الومنيوم  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 .. الومنيوم  رقائق   ، الومنيوم  الواح   ، للمباين  معدنية  ولوازم 

وامل�صنفة بالفئه )6(
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)روثمانز اوف بول مول ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94697( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اأو  اخلام  التبغ  ال�صجائر؛  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ع؛ التبغ املعد للف ال�صجائر يدوًيا؛ تبغ الغاليني؛ منتجات  امل�صنَّ
التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غري طبية(؛ ال�صيجار؛ ال�صيجاريلو 
اأع��واد  �صيجار؛  والع��ات  �صجائر؛  والع��ات  رف��ي��ع(؛  )�صيجار 
ال�صجائر  واأنابيب  ال�صجائر  ورق  املدخنني؛  اأدوات  الثقاب؛ 
ال�صجائر؛  للف  باجليب  حممولة  اأدوات  ال�صجائر؛  وفالتر 
الورقية؛  االأنابيب  يف  التبغ  الإدخ��ال  باليد  املحمولة  االآالت 
االإلكرتونية؛  لل�صجائر  املعدة  ال�صوائل  االإلكرتونية؛  ال�صجائر 
مع   )34( بالفئه  وامل�صنفة  ت�صخينها..  لغر�ش  التبغ  منتجات 
تاريخ   078886 اال�صبقية:   رقم   : اال�صبقية  بحق  املطالبة 

اال�صبقية:  2019/10/8 بلد اال�صبقية:  جاميكا 

)روثمانز اوف بول مول ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94699( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اأو  اخلام  التبغ  ال�صجائر؛  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ع؛ التبغ املعد للف ال�صجائر يدوًيا؛ تبغ الغاليني؛ منتجات  امل�صنَّ
التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غري طبية(؛ ال�صيجار؛ ال�صيجاريلو 
اأع��واد  �صيجار؛  والع��ات  �صجائر؛  والع��ات  رف��ي��ع(؛  )�صيجار 
ال�صجائر  واأنابيب  ال�صجائر  ورق  املدخنني؛  اأدوات  الثقاب؛ 
ال�صجائر؛  للف  باجليب  حممولة  اأدوات  ال�صجائر؛  وفالتر 
الورقية؛  االأنابيب  يف  التبغ  الإدخ��ال  باليد  املحمولة  االآالت 
االإلكرتونية؛  لل�صجائر  املعدة  ال�صوائل  االإلكرتونية؛  ال�صجائر 
مع   )34( بالفئه  وامل�صنفة  ت�صخينها.  لغر�ش  التبغ  منتجات 
تاريخ   078888 اال�صبقية:   رقم  اال�صبقية:  بحق  املطالبة 

اال�صبقية:  2019/10/8  بلد اال�صبقية:  جاميكا 

)ابراهيم حممد عبداهلل طه النهاري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94769( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: قوالب فحم قابلة لالحرتاق 
، فحم )وقود( ، فحم ، قوالب فحم ، فحم الكوكونت .. وامل�صنفة 

بالفئه )4(

)ابراهيم حممد عبداهلل طه النهاري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94770( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: قوالب فحم قابلة لالحرتاق 
، فحم )وقود( ، فحم ، قوالب فحم ، فحم الكوكونت .. وامل�صنفة 

بالفئه )4(
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)فكري م�صعد عبد اهلل قائد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94773( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات ح�صرية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(

)عمار عبدالكرمي اأحمد ها�صم عثمان(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94784( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
و  �صيدالنية  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
بيطرية ، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة 
 ، االطفال  و  للر�صع  اأغذية   ، البيطري  او  الطبي  لال�صتعمال 
مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان و احليوان ، ل�صقات و مواد 
 ، مطهرات   ، اال�صنان  طب  �صمع  و  اال�صنان  ح�صو  مود   ، �صماد 
مبيدات   ، ال�صارة  احليوانات  و  احل�صرات  البادة  م�صتح�صرات 

فطريات و مبيدات اأع�صاب. . وامل�صنفة بالفئه )5(

)حم�صن حممد حمزه احلرازي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94835( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: احلناء .. وامل�صنفة بالفئه 

)3(

)فايز حممد احمد العوا�صي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94840( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: زجاج )البناء( .. وامل�صنفة 

بالفئه )19(
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)فايز حممد احمد العوا�صي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94841( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: زجاج )البناء( .. وامل�صنفة 

بالفئه )19(

)عبدالعزيز احمد �صالح حم�صن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94879( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، ج��و  معطرات   ، غ��رف  روائ���ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
 ، للمالب�ش  الكريهة  الروائح  مزيل   ، جو  تلطيف  م�صتح�صرات 
م�صتح�صرات �صحية لغايات طبي ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  منديل   ، مراهيم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)احمد �صالح حم�صن قايد ال�صاو�ش(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94890( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، جو  معطرات   ، غ��رف(  )روائ��ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
 ، للمالب�ش  الكريهة  الروائح  مزيل   ، اجلو  تلطف  م�صتح�صرات 
م�صتح�صرات �صحية لغاية طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، مراهم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94891( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، جو  معطرات   ، غ��رف(  )روائ��ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
 ، للمالب�ش  الكريهة  الروائح  مزيل   ، اجلو  تلطف  م�صتح�صرات 
م�صتح�صرات �صحية لغاية طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، مراهم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات.. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)عبدالعزيز احمد �صالح حم�صن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94896( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، ج��و  معطرات   ، غ��رف  روائ���ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
م�صتح�صرات تلطيف اجلو ، مزيل الروائح الكريهة للمالب�ش ، 
م�صتح�صرات �صحية لغاية طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، مراهم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات . . وامل�صنفة بالفئه )5(

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94899( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، جو  معطرات   ، غ��رف(  )روائ��ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
 ، للمالب�ش  الكريهة  الروائح  مزيل   ، اجلو  تلطف  م�صتح�صرات 
م�صتح�صرات �صحية لغاية طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، مراهم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94902( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، جو  معطرات   ، غ��رف(  )روائ��ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
 ، للمالب�ش  الكريهة  الروائح  مزيل   ، اجلو  تلطف  م�صتح�صرات 
م�صتح�صرات �صحية لغاية طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، مراهم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)علي علي نا�صر �صواد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94946( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/4م(. 
للتنحي�ش  معدنية  ق�صبان  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
للحام..  معدنية  ق�صبان   ، للحام  معدنية  ا�صالك   ، واللحام 

وامل�صنفة بالفئه )6(
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)عمران خالد �صم�صان الدبعي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94964( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(. 
تبيي�ش  م�صتح�صرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، امل��الب�����ش  وك��ي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اخ���رى  وم���واد  االقم�صة 
 ، عطور   ، �صابون   ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات 
زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل منزيالت الروائح الكريهة 
، غ�صول لو�صن لل�صعر ، ال�صابون والباودر ،مواد جتميل للج�صم 
 ، باجل�صم  خا�صة  دهانات   ، لل�صعر  �صامبو   ، ا�صنان  معاجني   ،
الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطر احلناء ،زيوت ال�صعر 
، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، اقنعة جتميلية ، م�صادات عرق 
لال�صتخدام  منظفات   ، فازلني   ، لل�صعر  جل   ، ال�صفاه  احمر   ،

املنزيل. . وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صركة حممد احمد احلبابي واوالدة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94966( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/1م(. 
 ، انابيب مرنة غري معدنية  العالمة على:  اجلغرافية وتو�صع 
موا�صري بال�صتيكية ، تركيبات وتو�صيالت بال�صتيكية ، املطاط ، 
الغاتابر�صا وال�صمغ واال�صب�صتو�ش وامليكا واملنتجات امل�صنوعة 
مت�صكلة  بال�صتيكية  م��واد   ، اخ��رى  يف  واردة  وغري  امل��وارد  من 
بالبثق لال�صتعمال يف الت�صنيع ، مواد تغليف واحل�صو والعزل ، 
انابيب ، �صمامات ، خراطيم مياة ، لوازم غري معدنية لالنابيب 
، اغلفة  ، خراطيم ري  ، و�صالت  ، حبال مطاطية  واخلراطيم 
وحلقات  لالنابيب  معدنية  غري  تقوية  ومواد  وو�صالت  وجلب 
وحواجز  و�صدادات  اغطية   ، وتبطني  تغليف  مواد   ، مطاطية 

وح�صوات بال�صتيكية .. وامل�صنفة بالفئه )17(

)عبدالعزيز احمد �صالح حم�صن(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94983( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  ال��روائ��ح  مزيل  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
جو  معطرات   ، الغرف(  )روائ��ح  ال�صخ�صي  اتال�صتخدام  لغري 
للمالب�ش  الكريهة  الروائح  ، مزيل  ،م�صتح�صرات تلطيف اجلو 
معدة  حمية  م���واد   ، طبية  لغايات  �صحية  م�صتح�صرات   ،
زيوت   ، ال�صحية  الفوط   ، طبية  ل�صقات   ، الطبي  لال�صتعمال 
طبية ، زيوت دوائية ، مراهم ، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت 
 ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية  )لو�صن( 

�صا�ش ، مبيدات . وامل�صنفة بالفئه )5(

)حممد احمد علي العزب (

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95000( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الثالجات ، املكيفات ، املراوح 
، معدات تربيد وتكييف ، اجهزة تربيد و تكييف ، قطع غيار 
تربيد و تكييف ، كمربي�صرات فريون ، وحدات تربيد مركزية 
و  التدفئة  و  لالنارة  اجهزة   ، والتكييف  التربيد  �صواغط   ،
توليد البخار و التربيد و التجفيف و التهوئة و تربيد الفواكة 
امل�صابيح   ، ال�صحية  الرتكيبات  و  لالغرا�ش  و  املياة  وتوريد 

ال�صوئية . وامل�صنفة بالفئه )11(
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)جمموعة جنل احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95040( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�صنفة 

بالفئه )5(

)�صركة اأخوان قادر للتجارة واال�صتثمار )�ش - م - ي ( م�صاهمة 
مقفلة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95053( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، حلويات   ، ال�صكر   ، االرز  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
قهوة ، ع�صل نحل ، حالوة طحينية ، دقيق ، ب�صكويت ، �صعريية 
، فطاير ، بهارات ، �صاي ، طحني ،�صل�صة ، مهلبية ، معكرونة ، 

�صوكوالته ، كعك.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95054( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/2م(. 
الكريهة  الروائح  مزيالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، جو  معطرات   ، غ��رف(  )روائ��ح   ، ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
 ، للمالب�ش  الكريهة  الروائح  مزيل   ، اجلو  تلطف  م�صتح�صرات 
م�صتح�صرات �صحية لغاية طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال 
الطبي ، ل�صقات طبية ، الفوط ال�صحية ، زيوت طبية ، زيوت 
)لو�صن(  بغ�صوالت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، مراهم   ، دوائية 
 ، �صا�ش   ، �صمادات   ، معقمات   ، القطن   ، مطهرات   ، �صيدالنية 

مبيدات.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)عبداهلل حممد �صالح داود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95061( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صروبات  املعدنية  املياة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
الغازية وامل�صروبات م�صتخل�صة من الفواكة وع�صائر الفواكة 
غري  فواكة  خال�صات   ، املعدنية  املياة  لتح�صري  م�صتح�صرات   ،
، ع�صري بندورة  ، م�صروب ع�صري فواكة غري كحولية  كحولية 
، ع�صائر خ�صروات ، ماء معدين فوار ، املياة املعدنية والغازية 

وغريها من امل�صروبات .. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)عبداهلل حممد �صالح داود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95064( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، ال��زراع��ي��ة  املنتجات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
فئات  يف  ال���واردة  غري  والغالل  والغابات  الب�صاتني  منتجات 
 ، الطازجة  واخل�صروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اخرى 
الغذائية اخلا�صة  املواد   ، الزهور الطبيعية  البذور والنباتات 

باحليوانات.. وامل�صنفة بالفئه )31(

)عبده مبخوت عبده حممد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95065( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/7م(. 
بالفئه  وامل�صنفة  مياه..  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

)32(

)حممد احمد علي العزب(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95066( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الثالجات ، املكيفات ، املراوح 
، قطع غيار  ، اجهزة تربيد وتكييف  ، معدات تربيد وتكييف 
تربيد وتكييف ، كمربي�صرات ، فريون وحدات تربيد مركزية 
، �صواغط التربيد والتكييف ، اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد 
البخار والتربيد والتجفيف والتهوية ، تربيد الفواكه وتوريد 
ال�صوئية..  امل�صابيح   ، ال�صحية  والرتكيبات  لالغرا�ش  املياة 

وامل�صنفة بالفئه )11(

)فيندا مااليجا ا�ش دي ان. بي اأت�ش دي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95075( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/3م(. 
التمري�ش؛  طاولة  اأغطية  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
واأغطية  مرايل  اجل�صم؛  لغ�صل  ا�صت�صفاف  اأقم�صة  م��راي��ل؛ 
منا�صف  البال�صتيك؛  م��ن  خلفي  حل��اف  ذو  متري�ش  ط���اوالت 
واح��دة؛  مرة  لال�صتخدام  حفا�صات  ورقية؛  مناديل  ورقية؛ 

حفا�صات اأطفال على �صكل �صراويل.. وامل�صنفة بالفئه )16(
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ال��ب��ن��اء واالدوات  ال�����ص��وائ��ي ا���ص��ت��ار ال���ص��ت��رياد م���واد  )حم��ل 
الكهربائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95080( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والتطريز  ال��دان��ت��ي��ل  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
واالبر  والدبابي�ش  وال�صنانري  واالزرار  واجلديلة  واال�صرطة 

والزهور ال�صناعية .. وامل�صنفة بالفئه )26(

)ال�صركة العربية للتوكيالت - حممد علي عبد القادر ال�صقاف 
و�صريكة الت�صامنية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95113( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: اخل�صار املحفوظة واملطهية 
حمفوظ  فطر   ،  ) مطهية  او  وجمففة  حمفوظة   ( الفواكه   ،
�صلطات   ، جممدة  فواكه   ، الفواكه  ورقائق   ، ومطهي  وجمفف 
بندورة  ع�صري   ، اخل�صار  �صلطات   ، ومعلبة  وجمففة  مطبوخة 

للطبخ ، معجون بندورة.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)عبداهلل احمد ح�صني احلبي�صي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95116( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(. 
اوعية  و  اواين  و  ادوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
لال�صتعمال املنزيل و للمطبخ)لي�صت من معادن نفي�صة او مطلية 
بها( ام�صاط و ا�صفنج ، فرا�صي )عدا فرا�صي التلوين او الدهان 
( مواد �صنع الفرا�صي ، ادوات تنظيف ، �صلك جلي ، زجاج غري 
م�صغول و زجاج �صبة م�صغول ، ) الزجاج امل�صتعمل يف املباين ( 
اواين زجاجية واواين خزف �صيني و اواين خزفية غري واردة 

يف فئات اخرى.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)�صركة النجري الطبية للتجارة والتوكيالت املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95135( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ادوية وم�صتح�صرات طبية . 

. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)حممد ح�صن غازي فتح اهلل - حمالت ابو عقيل للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95163( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  وللمطبخ  املنزيل  لال�صتعمال 
التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي   ، واإ�صفنج  اأم�صاط   ، بها(  مطلية 
اأو الدهان( ، مواد �صنع الفرا�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(

)حممد ح�صن غازي فتح اهلل - حمالت ابو عقيل للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95167( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
)تدار  يدوية  واأدوات  عدد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأ�صلحة   ، واملالعق(  وال�صكاكني  )ال�صوك  قطع  اأدوات   ، باليد( 

بي�صاء ، ادوات حالقة.. وامل�صنفة بالفئه )8(

)�صركة �صا�ش تعمري ال�صرتاد و جتارة وتعبئة وتغليف االأ�صمنت 
املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95229( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ا�صمنت ، ا�صمنت ا�صب�صتو�ش 
اال�صمنت  من  ط��الءات   ، احل��رارة  العالية  لالفران  ا�صمنت   ،
�صامدة للنار ، اعمدة من اال�صمنت ، بالط من اال�صمنت ، اطلية 
 . مغني�صي  ا�صمنت   ، مائع  ا�صمنت   ، النار  من  واقية  ا�صمنتية 

وامل�صنفة بالفئه )19(

)علي حممد قا�صم الذيب (

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95323( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/4م(. 
م�صامري   ، معدنية  مف�صالت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ملولبة ، مزاليج لالبواب ، جتهيزات معدنية لالثاث ، م�صنوعات 
حديدية لالبواب ، م�صامري ، مالزم للدواليب ، مف�صالت طويلة 

ال�صفق ، مقاب�ش معدنية لالبواب .. وامل�صنفة بالفئه )6(
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)عبد اهلل يحيى �صاوي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95338( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الطرابيل واحلبال واخليوط 
والغرارات  واال�صرعة  وامل�صمع  واملظالت  واخليم  وال�صبكات 
التبطني  م��واد   ، اخ���رى(  فئات  ال���واردة يف  واالك��ي��ا���ش )غ��ري 
واحل�صو)عدا ما كان من املطاط او البال�صتيك( ، مواد ن�صيج من 

االلياف اخلام .. وامل�صنفة بالفئه )22(

)القا�صي هاو�ش للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95340( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
فيها  مبا  منزلية  ادوات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
الكتايل   ، �صغط  ق��دور   ، زجاجية  كا�صات   ، �صاي  ث��الج��ات 

اللمنيوم.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)ينور لل�صناعة والتجارة املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95352( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، الغازية  امل�صروبات  مياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، الزجنبيل  مياه   ، الفواكة  ع�صائر   ، والغازية  املعدنية  املياه 
م�صتح�صرات املياه املعدنية ، م�صاحيق امل�صروبات الفوارة ، ماء 
، م�صروبات مركزة غري كحولية ..  ال�صودا ، خال�صة الفواكة 

وامل�صنفة بالفئه )32(

)ال�صركة العربية ل�صناعة االثاث املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95389( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
ومكتبي..  مدر�صي  اث��اث  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )20(
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)�صهاب عبدامللك �صالح جعدان(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95407( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صامري   ، معدنية  م�صامري  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ملولبة )م�صطحة( ، م�صامري �صغرية الرا�ش ، م�صامري خابورية ، 
اجرا�ش ابواب )غري كهربائية( ، مزاليج لالبواب ، اطر معدنية 
، جتهيزات معدنية  اقفال لالبوب )غري كهربائية(   ، لالبواب 
لالبواب ، مقاب�ش معدنية لالبواب ، مطارق معدنية لالبواب ، 
م�صامري ذات عراوي ، جتهيزات معدنية للنوافذ ، رقائق املنيوم 
، م�صدات معدنية للبوابات ، �صبكات معدنية ، خردوات معدنية 
 ، لالبواب  حديدية  م�صنوعات   ، معدنية  مف�صالت  )�صغربة( 
م�صنوعات حديدية للنوافذ ، مفاتيح .. وامل�صنفة بالفئه )6(

)عبداهلل ابوهادي - النجم ابوهادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95443( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: النب ، بدائل النب ، النب املثلج 
،ال�صاي ، ال�صاي املثلج ، ال�صكر ، االأرز ، الدقيق ، امل�صتح�صرات من 
احلبوب واخلبز ، اخلمرية ،املعكرونه ، ال�صعريية ، الب�صكويت ، 
البهارات   ، العلكة   ، ، احللويات  املك�صرات   ، ال�صوكالته   ، الكيك 
 ، ال�صطة   ، ، اخلل  البفك   ، البطاط�ش  ، رقائق  االأكل  ، منكهات 
الكت�صب ، �صلطة ال�صل�صة ، ال�صل�صة ، الكاكاو ، الكرمي كرميل 
بالفئه  وامل�صنفة  النحل..  وع�صل  االأ�صود  الع�صل   ، املحلبية   ،

)30(

)عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95445( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ال�صل�صة .. وامل�صنفة بالفئه 

)30(

)عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95447( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: النب ، بدائل النب ، النب املثلج 
،ال�صاي ، ال�صاي املثلج ، ال�صكر ، االأرز ، الدقيق ، امل�صتح�صرات من 
احلبوب واخلبز ، اخلمرية ،املعكرونه ، ال�صعريية ، الب�صكويت ، 
البهارات   ، العلكة   ، ، احللويات  املك�صرات   ، ال�صوكالته   ، الكيك 
�صلطة   ، الكت�صب   ، ال�صطة   ، ، اخلل  البفك   ،   ، االأكل  ، منكهات 
كرميل  الكرمي   ، اأنواعه  بجميع  الكاكاو   ، ال�صل�صة   ، ال�صل�صة 
بالفئه  وامل�صنفة  النحل..  وع�صل  االأ�صود  الع�صل   ، املحلبية   ،

)30(
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)عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95450( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: النب ، بدائل النب ، النب املثلج 
،ال�صاي ، ال�صاي املثلج ، ال�صكر ، االأرز ، الدقيق ، امل�صتح�صرات من 
احلبوب واخلبز ، اخلمرية ،املعكرونه ، ال�صعريية ، الب�صكويت ، 
البهارات   ، العلكة   ، ، احللويات  املك�صرات   ، ال�صوكالته   ، الكيك 
�صلطة   ، الكت�صب   ، ال�صطة   ، ، اخلل  البفك   ،   ، االأكل  ، منكهات 
ال�صل�صة ، ال�صل�صة ، الكاكاو ، الكرمي كرميل ، املحلبية ، الع�صل 

االأ�صود وع�صل النحل.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)احمد احمد عبد اهلل ال�صبي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95470( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: احلبال واخليوط وال�صبكات 
واالكيا�ش  وال��غ��رارات  واال�صرعة  وامل�صمع  واملظالت  واخليم 
)غري الواردة يف فئات اأخرى ( ، امل�صمعات. . وامل�صنفة بالفئه 

)22(

)احمد احمد عبد اهلل ال�صبي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95472( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
التغليف  مواد   ، املطبوعات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأكيا�ش   ،  ) اأخ���رى  ف��ئ��ات  يف  ال����واردة  غ��ري   ( البال�صتيكية 
البال�صتيكية  اأكيا�ش   ، البال�صتيك  من  والنفايات  املهمالت 
 ، الكتب  جتليد  م��واد   ، البال�صتيكية  العالقيات   ، الورقية  او 
امل�صتعملة  الل�صق  مواد   ، القرطا�صية   ، الفوتوغرافية  ال�صور 
من  القراطي�ش   ، البال�صتيكية  من  ال�صفرة   ، القرطا�صية  يف 

البال�صتيك. . وامل�صنفة بالفئه )16(

)احمد احمد عبد اهلل ال�صبي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95474( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/7م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املطاط والغاتابر�صا وال�صمغ 
امل��واد  ه��ذه  من  امل�صنوعة  واملنتجات  وامليكا  واالأ�صب�صتو�ش 
بالبثق  ، مواد بال�صتيكية مت�صكلة  اأخرى  واردة يف فئات  وغري 
اأنابيب   ، وعزل  وح�صو  تغليف  مواد   ، الت�صنيع  يف  لال�صتعمال 
وموا�صري مرنة غري معدنية ، ح�صوات مطاطية اأو بال�صتيكية.. 

وامل�صنفة بالفئه )17(
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)فرا�صري اآند نيفي ، ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95495( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
�صاي  قهوة/  م�صروبات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
قهوة  م�صروبات   ، باحلليب  �صاي  م�صروبات  )مثل  باحلليب 

باحلليب(.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)فرا�صري اآند نيفي ، ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95497( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: حليب؛ حليب مكثف؛ حليب 

مبخر؛ منتجات احلليب.. وامل�صنفة بالفئه )29(

للتناوير  ال��ع��ودي  م�صنع   - ال��ع��ودي  يحيى  حممد  )حم��م��د 
واالدوات املنزلية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95504( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/7م(. 
وامل�صنفة  غ��از..  تناوير  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )11(

)عبد الواحد ا�صماعيل عبد احلق علي طاهر ) موؤ�ص�صة عبد 
الواحد طاهر لال�صترياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95505( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها  الطاقة  وم�صروبات 
�صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 
الكحولية..  غ��ري  امل�����ص��روب��ات  لعمل  اأخ���رى  وم�صتح�صرات 

وامل�صنفة بالفئه )32(
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طه  عبدالواحد  )موؤ�ص�صة  عبداحلق  ا�صماعيل  )عبدالواحد 
لالإ�صترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95507( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها  الطاقة  وم�صروبات 
�صراب   ، الفواكه  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 
 . الكحولية.  غ��ري  امل�����ص��روب��ات  لعمل  اأخ���رى  وم�صتح�صرات 

وامل�صنفة بالفئه )32(

)ابراهيم حممد الرزوم(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95518( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
الفئات  جلميع  غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
)�صيارات ، حراثات ، قواطر ، موترات ، املركبات بانواعها(. . 

وامل�صنفة بالفئه )12(

)عبداهلل ح�صني عبداهلل عبدالرحمن خوالن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95540( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: �صرافة .. وامل�صنفة بالفئه 

)36(

)توفيق خالد عبداهلل احمد دبي�ش(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95562( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة   .. الدهانات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )2(
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)حممد احمد �صعد العزي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95568( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة  املحركات.  زيوت  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )4(

)�صركة م�صنع ال�صرق االو�صط للدهانات املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95578( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صنفة   .. الدهانات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

بالفئه )2(

)النجم املف�صل لال�صترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95583( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 .. وم�صتقاتها  االج��ب��ان  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )29(

)مطهر يو�صف قايد ن�صر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95596( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/6م(. 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 
و�صماعات  واك�ص�صوارتها  وملحقاتها  وانظمتها  وم�صتلزماتها 
بي  وام  وفال�صات  ومو�صالتها  وذواك��ر  وه���اردوات  ف��ور  بي  ام 
 .. ال�صحن  ثري واك�ص�صوارات وملحقات االلكرتونيات وخوازن 

وامل�صنفة بالفئه )9(
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)احمد حمود عبداهلل بوب�ش(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95617( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

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

)حممد نعمان عبده احلاج(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95626( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
تبيي�ش  م�صتح�صرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
 ، املالب�ش  وك��ي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�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(

)موؤ�ص�صة �صدر اخلليج للعطور لتجارة اجلملة و التجزئة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94577( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
الكريهة  الروائح  مزيل  على:   العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
جو  معطرات   ، الغرف(  )روائ��ح  ال�صخ�صي  اتال�صتخدام  لغري 
معدة  حممية  م��واد   ، طبية  لغايات  �صحية  م�صتح�صرات   ،
ل�صقات طبية   ، و االطفال  للر�صع  واغذية  الطبي  لال�صتعمال 
، �صروايل  ، مبيدات ح�صرية  ، زيوت طبية  املناديل ال�صحية   ،
ورقية  مناديل   ، �صيدالنية  لغايات  غ�صوالت)لو�صن(   ، �صحية 

م�صروبة بغ�صوالت )لو�صن(�صيدالنية. وامل�صنفة بالفئه )5(

)موؤ�ص�صة �صدر اخلليج للعطور لتجارة اجلملة والتجزئة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94580( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على:  العطور، ال�صابون، م�صادات 
عود  معطر،  ماء  جتميل،  ادوات  الكرميات،  ال�صامبو،  للعرق، 
ا�صنان،  معاجني  ال���ورد،  م��اء  احل��ن��اء،  قطر  ال��ب��خ��ور،  ال��ن��د، 
تعطري  م�صتح�صرات  وال�صعر،  باجل�صم  للعناية  زيوت  منظفات، 
م�صك  البخور،  ع��ود  زي��ت،  حمام  تبخري،  م�صتح�صرات  اجل��و، 
ل�صناعة العطور، خ�صب معطر، معطر ج�صم، مزيل للعرق، زيوت 
عطرية، مزيل الروائح الكريهة، احلناء نقو�ش، حناء �صبغة، 

حناء اخلا�صة بال�صعر.. وامل�صنفة بالفئه )3(  
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)موؤ�ص�صة �صدر اخلليج للعطور لتجارة اجلملة و التجزئة( 

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94602( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
الكريهة  الروائح  مزيل  على:   العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
جو،  معطرات  ال��غ��رف(،  )روائ��ح  ال�صخ�صي  اال�صتخدام  لغري 
معدة  حممية  م���واد  طبية،  ل��غ��اي��ات  �صحية  م�صتح�صرات 
طبية،  ل�صقات  االطفال،  و  للر�صع  واغذية  الطبي  لال�صتعمال 
�صروايل  ح�صرية،  مبيدات  طبية،  زي��وت  ال�صحية،  املناديل 
ورقية  مناديل  �صيدالنية،  لغايات  غ�صوالت)لو�صن(  �صحية، 
بالفئه  وامل�صنفة  �صيدالنية..  بغ�صوالت)لو�صن(  م�صروبة 

 )5(

)موؤ�ص�صة �صدر اخلليج للعطور لتجارة اجلملة والتجزئة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94599( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على:  مزيل الروائح الكريهة لغري 
مزيل   ، جو  معطرات   ، الغرف(  )روائ��ح  ال�صخ�صي  اال�صتخدام 
م�صتح�صرات  ال�صخ�صي،  اال�صتخدام  لغري  الكريهة  الروائح 
الطبي  لال�صتعمال  معدة  حممية  مواد   ، طبية  لغايات  �صحية 
، املناديل ال�صحية،  واغذية للر�صع واالطفال ، ل�صقات طبية 
غ�صوالت   ، �صحية  �صراويل   ، ح�صرية  مبيدات   ، طبية  زي��وت 
بغ�صوالت  م�صربة  مناديل ورقية   ، لغايات �صيدالنية  )لو�صن( 

)لو�صن( �صيدالنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)عبداهلل حممد علي احلبي�صي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95637( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على:   النب، ال�صاي، ال�صكر، االرز، 
امل�صتح�صرات  و  الدقيق  اال�صطناعي،  النب  ال�صاغو،  التابيوكا، 
، احللويات  الفطائر، احللويات  امل�صنوعة من احلبوب، اخلبز، 
وم�صحوق  اخلمرية  اال�صود،  الع�صل  و  النحل  ع�صل   ، املثلجة 
اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�صل�صة ، التوابل ، البهارات ، 

الثلج .. وامل�صنفة بالفئه )30( 

)عبد اهلل حممد علي احلبي�صي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95681( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على:   النب ، ال�صاهي ، ال�صكر ، االرز 
، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات 
امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، احللويات ، احللويات 
م�صحوق   ، اخلمرية   ، اال�صود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، املثلجة 
اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�صل�صة ، التوابل ، البهارات ، 

الثلج.. وامل�صنفة بالفئه )30( 
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)�صركة ابناء حممد ح�صن جلب للتجارة واال�صترياد .( 

واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95506(  الطلب  قبول  مت  وقد 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على:   اللحوم واال�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات 
حمفوظة وجمففة ومطهوة ، التونة، هالم)جيلي(، مربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ش، االغذية املحفوظة 

، زبدة،  الفواكه، زبيب، معجون بندورة  واملخلالت، زيت الزيتون، زيتون حمفوظ، رقائق فواكه، رقائق بطاطا، متور، هالم )جلي( 
ق�صدة خمفوقة، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، �صلطات فواكه، فواكة مطبوخة، مربيات ع�صري خ�صروات للطبخ ، حليب ، منتجات 
، زبدة، فول  ، ق�صطة  ، زيت جوز الهند  ، ع�صري بندورة للطبخ ، جبنة  ، �صوربات  ، فول �صوداين حم�صر  ، مك�صرات حم�صرة  احلليب 
�صوداين، جمربي، متور، �صمن نباتي، البقوليات واملعلبات )فا�صوليا ، بزاليا ، تونة(، حم�ش ، زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة 

الكاكاو ، م�صروبات احلليب ، �صمك معلب .. وامل�صنفة بالفئه )29(

)حممد انور عبداملالك حممد )جت كويك للنقل املتو�صط((

  
وقد مت قبول الطلب برقم)95120( وبتاريخ: )2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   املطبوعات ، االوراق الر�صمية ، الفواتري ، امل�صتندات ، الكروت ، الورق و الورق املقوى و املنتجات امل�صنوعة من هذه 
امل�صتعملة يف  الل�صق  ، مواد  القرطا�صية   ، الفتوغرافية  ال�صور   ، الكتب  املطبوعات، مواد جتليد   ، املواد و غري واردة يف فئات اخرى 
القرطا�صية او لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�صي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة و اللوازم املكتبية ) عدا االثاث ( ، مواد 
، حفاظات  اللعب  ، ورق  الطباعة  ، حروف   ) اأخرى  فئات  ال��واردة يف  التغليف ) غري  ، مواد   ) والتدري�ش ) عدا االجهزة  التوجيه 
االطفال امل�صنوعة من الورق و ال�صليوز ، اأكيا�ش للنفايات من الورق او البال�صتيك ، املناديل ، اكيا�ش البال�صتيكية ، ورق �صحي ، مناديل 

من الورق للموائد ، ورق تواليت ، اكواب و كا�صات ورقية . وامل�صنفة بالفئه )16(

)�صركة اأروى ل�صناعة املياة املعدنية )�صمالن((. بطلب ت�صجيل الت�صميم ال�صناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 997. وتاريخ : 2020/3/2م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج : عبوة لتعبئة املياه املعدنية. 

و�صف النموذج : عبوة بال�صتيكية لتعبئة املياه باأحجام خمتلفة اأعلى العبوة يوجد كلمة �صمالن عربي واجنليزي 
متعرجة  خطوط  خم�صة  مع  حمفورة  جبلية  �صل�صلة  يوجد  �صمالن  كلمة  وحتت  العبوة  على  اجلهتني  من  حمفورة 
حمفورة مع ر�صمة دار احلجر حمفورة على العبوة واجلزء االو�صط من العبوة يوجد خط دائري كبري حمفور اإىل 
مثلثات  خم�صة  يوجد  العبوة  اأر�صية  ويف  حمفورة  دائرية  خطوط  �صبعة  يوجد  االأ�صفل  اإىل  الو�صط  ومن  الداخل 

حمفورة يتو�صطها جنمة كبرية والكل على اأر�صية العبوة كما هو مو�صح بال�صكل الكلي للت�صميم.
عنا�صر احلماية : 1- ال�صل�صلة اجلبلية مع اخلم�صةاخلطوط املتعرجة واملحفورة على العبوة من كل اجلهات.

2- �صبعة خطوط الدائرية حمفورة من و�صط العبوة اإىل االأ�صفل.
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)حممد حميد علي عبده - احلبي�صي ال�صترياد وت�صويق االغذية(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)95283( وبتاريخ: )2020/3/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: النب ،ال�صاي ،الكاكاو ، ال�صكر ، االرز ، النب ال�صناعي ، الدقيق ورقائق احلبوب ، البفك ، املكرونة ، ال�صعريية ، الب�صكويت 
، الكيك ، احللويات ، احللويات املثلجة ، احللويات الطحينية ، حلوى الكراميل ، م�صتح�صرات احللويات ، كرمي  ، الكعك  ، الفطائر 
كراميل ، املحلبية ، ال�صكوالتة ، اخلمرية ، ال�صطه ، الفلفل ، الكات�صب ، املايونيز ، اللبان ، العلكة ، اخلمرية ، ع�صل النحل ، الع�صل 
اال�صود ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صل�صة ، رقائق ال�صوفان ، �صميد ، ن�صاء الطعام ، املك�صرات املعاجلة �صناعيا ، 

املك�صرات اململحة وغري اململحة ، الكا�صرتد ، االي�صكرمي ، الثلج . . وامل�صنفة بالفئه )30(

)موؤ�ص�صة ماجد حمزة لالإ�صترياد(. بطلب ت�صجيل الت�صميم ال�صناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 989. وتاريخ : 2020/2/24م. وبالفئة :)12(.
عن املنتج : كور مكينة دراجة نارية. 

و�صف النموذج : كور مكينة دراجة نارية ينق�صم اإىل قطعتني قطعة مينى كبرية وقطعة ي�صرى �صغرية.
القطعة اليمنى الكبرية يتميز راأ�ش الكور ب�صكل دائري احد ا�صالعها منحني للداخل وعلى جوانبها هناك ثالثة انبعاجات للداخل 
، وو�صط الدائرة يوجد دائرة اأخرى ا�صغر منها تكون الدائرة ال�صغرية بلون خمتلف ويوجد فيها ر�صم منحوت ل�صفينة مو�صوعه بني 
كفني واعلى ال�صفينة هناك دائرة باللون اال�صود وا�صفل ال�صفينة هناك كتابة منحوتة . يلي ال�صكل الدائري على احد جوانبه �صكل  
ن�صف دائري يكون اأقل انخفا�صا من الدائرة وعمود افقي خارج من الدائرة ويكون بارز ومو�صوع فوق ال�صكل الن�صف الدائري بحيث 

يق�صم ال�صكل الن�صف الدائري اىل جزئيني ، على حافة الكور من اال�صفل هناك ن�صف دائرة منبعجة للداخل.
الدائرة  للداخل على  انبعاجات  الكور االمين يلي ذلك ثالثة  الكور يكون ب�صكل دائري بنف�ش لون  راأ�ش  ال�صغرية  الي�صرى  القطعة 
بجوار هذا ال�صكل �صكل دائري مكعب من االعلى يتميز بان حميطها جزء منه بارز واالخر غائر ، ومو�صوع على اجلزء الغائر والبارز 

دائرة باللون االحمر داخلها ثالثة خطوط متوازية.
عنا�صر احلماية : 1- راأ�ش كور الدراجة النارية للقطعة اليمنى ال�صكل )1( والتي تتمثل باالرقام املو�صحة بال�صكل من 1 اىل 8 .

2- راأ�ش كور الدراجة النارية للقطعة الي�صرى والتي تتمثل باالرقام املو�صحة بال�صكل )2( املرفق من 1 اىل 3 .
3- ال�صكل الدائري املكعبي كما هو مو�صح بال�صكل )2( رقم )4( .
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)حممد احمد عبد اهلل الغ�صايل(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95471( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   االأدوية، م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي 
واأغذية للر�صع واالأطفال، ل�صقات طبية ومواد �صماد، مواد ح�صو االأ�صنان و�صمع طب االأ�صنان، مطهرات، م�صتح�صرات الإبادة احل�صرات 
م�صتح�صرات  ن�صائية،  �صحية  فوط  البول،  �صل�ش  ملر�صى  �صحية  �صراويل  اأع�صاب،  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�صارة،  واحليوانات 
تلطيف اجلو، �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، مزيالت الروائح الكريهه بخالف ماهو لال�صتخدام ال�صخ�صي، �صراويل للحي�ش، �صراويل �صحية، غ�صوالت 

)لو�صن( لغايات �صيدالنيه، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت )لو�صن( �صيدالنيه.. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صركة با�صمح للت�صويق املحدودة(

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/1/8م(.  وبتاريخ:  برقم)94470(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الذرة؛  الكاكاو؛ دقيق  ب�صبو�صة؛ م�صحوق  البانكيك؛  الدقيق؛ فطائر  الكعك؛ كعك )االأرز(؛ مزيج زالبية؛  العالمة على:   م�صحوق 
)حادة( حارة  �صل�صة  املهلبية؛  الكا�صرتد؛  الكرمل؛  كرمي  اخلبيز(؛  )�صودا  الطهو  الأغرا�ش  ال�صودا  بيكربونات  اخلبيز؛  م�صحوق 
اخلردل؛ الكات�صب)�صل�صة(؛ رقائق �صوفان؛ �صل�صة معكرونة البا�صتا؛ �صل�صة البيتزا؛ البي�صتو )�صل�صة(�صل�صة البي�صاميل؛ ال�صكر 
البندورة  ال�صوكوالتة؛ �صراب الفراولة؛ �صراب احللوى العربي؛ مركز حتلية الفطائر املحالة (البانكيك( و�صل�صة  الناعم؛ �صراب 
والفانيليا )بديل الفانيال( واخلل واخلمرية والعجينة اخلا�صة بالبيتزا وكعكة ال�صوكوال املح�صوة بال�صوكوال )الرباوين(؛ م�صروبات 
توابل  التوابل؛  املخللة؛  التوابل  �صل�صات  الكاكاو(؛  اأ�صا�صها  )التي  امل�صروبات  القهوة(؛  )اأ�صا�صها  م�صروبات  ال�صوكوال(؛  )اأ�صا�صها 
ال�صلطة؛ االأغذية الن�صوية؛ اخلمرية؛ املخلالت؛ املايونيز؛ حلوى املو�ش )�صوكوالتة(؛ املو�ش )حلوى(؛ الفانيال لتغطية احللويات؛ 
ال�صوكوال لتغطية احللويات؛ الع�صل؛ املعكرونة )البا�صتا(؛ معكرونة؛ معكرونة ال�صباجيتي الرفيعة؛ ال�صعريية )�صريطية ال�صكل(؛ 
الفلفل  )توابل(؛  الربي  الزعرت  )توابل(؛  بقدون�ش  )بهار(؛  قرفة  )توابل(؛  الب�صل  رقائق  )حار(؛  الفلفل  حلو؛  فلفل  ال�صعريية؛ 
االأ�صود )التوابل(؛ فلفل اأبي�ش )بهار(؛ م�صحوق الثوم )بهار(؛ زجنبيل )بهار(؛ بربيكا )بهارات(؛ الفلفل )توابل(؛ الك�صك�ش )�صميد(؛ 

حالوة طحينية؛ اخلردل؛ الوجبات املح�صرة التي اأ�صا�صها معكرونه النودلز؛ معكرونة النودلز، البيتزا.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)حممد احمد عبداهلل الغ�صايل( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95463( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   االأدوية، م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي 
واأغذية للر�صع واالأطفال، ل�صقات طبية ومواد �صماد، مواد ح�صو االأ�صنان و�صمع طب االأ�صنان، مطهرات، م�صتح�صرات الإبادة احل�صرات 
م�صتح�صرات  ن�صائية،  �صحية  فوط  البول،  �صل�ش  ملر�صى  �صحية  �صراويل  اأع�صاب،  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�صارة،  واحليوانات 
تلطيف اجلو، �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، مزيالت الروائح الكريهه بخالف ماهو لال�صتخدام ال�صخ�صي، �صراويل للحي�ش، �صراويل �صحية، غ�صوالت 

)لو�صن( لغايات �صيدالنيه، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت )لو�صن(�صيدالنيه. . وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صركة با�صمح للت�صويق املحدودة(

وقد مت قبول الطلب برقم)94475( وبتاريخ: )2019/12/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الذرة؛  دقيق  الكاكاو؛  م�صحوق  ب�صبو�صة؛  البانكيك؛  فطائر  الدقيق؛  زالبية؛  مزيج  )االأرز(؛  كعك  الكعك؛  م�صحوق  على:  العالمة 
)حادة( حارة  �صل�صة  املهلبية؛  الكا�صرتد؛  الكرمل؛  كرمي  اخلبيز(؛  )�صودا  الطهو  الأغرا�ش  ال�صودا  بيكربونات  اخلبيز؛  م�صحوق 
اخلردل؛ الكات�صب)�صل�صة(؛ رقائق �صوفان؛ �صل�صة معكرونة البا�صتا؛ �صل�صة البيتزا؛ البي�صتو )�صل�صة(،�صل�صة البي�صاميل؛ ال�صكر 
البندورة  ال�صوكوالتة؛ �صراب الفراولة؛ �صراب احللوى العربي؛ مركز حتلية الفطائر املحالة (البانكيك( و�صل�صة  الناعم؛ �صراب 
والفانيليا )بديل الفانيال( واخلل واخلمرية والعجينة اخلا�صة بالبيتزا وكعكة ال�صوكوال املح�صوة بال�صوكوال )الرباوين(؛ م�صروبات 
توابل  التوابل؛  املخللة؛  التوابل  �صل�صات  الكاكاو(؛  اأ�صا�صها  )التي  امل�صروبات  القهوة(؛  )اأ�صا�صها  م�صروبات  ال�صوكوال(؛  )اأ�صا�صها 
ال�صلطة؛ االأغذية الن�صوية؛ اخلمرية؛ املخلالت؛ املايونيز؛ حلوى املو�ش )�صوكوالتة(؛ املو�ش )حلوى(؛ الفانيال لتغطية احللويات؛ 
ال�صوكوال لتغطية احللويات؛ الع�صل؛ املعكرونة )البا�صتا(؛ معكرونة؛ معكرونة ال�صباجيتي الرفيعة؛ ال�صعريية )�صريطية ال�صكل(؛ 
الفلفل  )توابل(؛  الربي  الزعرت  )توابل(؛  بقدون�ش  )بهار(؛  قرفة  )توابل(؛  الب�صل  رقائق  )حار(؛  الفلفل  حلو؛  فلفل  ال�صعريية؛ 
االأ�صود )التوابل(؛ فلفل اأبي�ش )بهار(؛ م�صحوق الثوم )بهار(؛ زجنبيل )بهار(؛ بربيكا )بهارات(؛ الفلفل )توابل(؛ الك�صك�ش )�صميد(؛ 

حالوة طحينية؛ اخلردل؛ الوجبات املح�صرة التي اأ�صا�صها معكرونه النودلز؛ معكرونة النودلز، البيتزا.. وامل�صنفة بالفئه )30(



33

)هاين حممد حممد �صميع الزاهري(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)95642( وبتاريخ: )2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  واالأجهزة  والبطاريات  وم�صتلزماتها  ال�صم�صية  الطاقة  على:  العالمة 
الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�صرية واجهزة واأدوات الوزن والقيا�ش واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( 
واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة لت�صجيل اأو 
اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور ، حامالت بيانات مغناطي�صية ، اأقرا�ش ت�صجيل ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد 
، اآالت ت�صجيل النقد ، اآالت حا�صبة ، معدات واأجهزة احلوا�صب ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإخماد النريان ، نظارات ، تلفزيونات . . 

وامل�صنفة بالفئه )9(

)ا�صماعيل علي نا�صر ال�صري(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)93233( وبتاريخ: )2019/11/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة )عدا 
ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، اأجهزة تفقي�ش البي�ش، غ�صاالت ، ع�صارات ، مكائن خياطة ، 
مولدات كهرباء ، خالطات وفرامات ، ومطاحن كهربائية لال�صتعمال املنزيل، اأجهزة ومكائن غ�صيل ، الغطا�صات ، م�صخات زراعية، 
اآالت �صفط هواء ، دينموهات وقطع غيارها، طرمبات البنزين وقطع غيارها وم�صتلزمات جتهيز حمطات البرتول ، مكائن حلام ، الة 
ق�ش و�صقل االحجار، كمربي�صنات، اآالت نق�ش؛ اآالت طي الغ�صيل، ،اآالت دهان ، اآالت ومعدات الور�ش ، قطع مكاب�ش اآالت �صحذ، عدد 
الق�ش  اليه، والفلرتات، االت  ، االت وعدد  الكهربائيه  املولدات   ، الزراعيه  املعدات  ، قطع غيار  الزراعية  املعدات   ،) اآالت  )اأجزاء 
واملنا�صري،مكان�ش كهربائية،اأقفال كهربائية لالبواب؛ ، اآالت املطبخ الكهربائية؛ االت كى، منا�صري �صل�صلية، اأزاميل لالآالت، اآالت للطلي 
البارز،  للنق�ش  الكهربائية،اآالت  للمولدات  اآالت(، حماب�ش ت�صريف،�صيور  )اأجزاء  لالأبواب  واأقفال هيدرولية  مفاتيح  ن،  امللوِّ املائي 
اآالت �صقل، ما�ش الزّجاج )اأجزاء اآالت(، حجارة طحن )اأجزاء اآالت(، م�صد�صات لر�ش الدهانات، مطارق )اأجزاء اآالت(، عدد حتمل 
باليد بخالف التي تدار يدويًا، اأم�صاط لتمهيد الرتبة، خمارط )معدات اآلية(، اآالت دهان، منا�صري )اآالت(، مق�صات كهربائية، مكاوي 

حلام.. وامل�صنفة بالفئه )7(
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)هاين حممد حممد �صميع الزاهري( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)95558( وبتاريخ: )2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   احلا�صالت الزراعية ومنتجات الب�صاتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفواكه 
واخل�صروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات، ال�صعري، مواد غذائية للحيوانات، 
بقول طازجة، توت ، فواكه طازجة، طعام للطيور ، ثفل الفول ال�صوداين للحيوانات ، بذور حبوب غري معاجلة، اأ�صجار خم�ص�صة لعيد 
امليالد، حم�صيات، حبوب كاكاو خام، جوز الهند، جوز الكوال، لب النارجيل ، بي�ش خم�صب للتفقي�ش، م�صتح�صرات لت�صمني احليوانات، 
، ليمون ، عد�ش طازج، ارز غري معالج ، جذور  ، زهور طبيعية ، غالل ) حبوب (، غالل لال�صتهالك احليواين  زهور جمففة للتزيني 

�صاحلة لالكل ، �صم�صم ، قرع ، ق�صب �صكر ، خ�صروات طازجة ، قمح. . وامل�صنفة بالفئه )31( 

)فخر الدين ادم علي(

وقد مت قبول الطلب برقم)95501( وبتاريخ: )2020/3/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   عطور وزيوت عطرية، كولونيا ، ماء الكولونيا ، البخور ، العودة وعطر العودة ، امل�صك ، م�صك ل�صناعة العطور ، معطر 
 ، ، خال�صات زهور )عطور(  للج�صم(  ال�صخ�صي )معطر  الكريهة لال�صتخدام  الروائح  ، مزيل  العطور  امل�صنعة من  املنتجات   ، للج�صم 
عنا�صر ا�صا�صية لغطور الزهور ، لو�صن وكرميات ودهانات وزيوت معطرة للج�صم ، م�صتح�صرات تبيي�ش االقم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل 
يف غ�صل وكي املالب�ش ، تنظيف و�صقل وجلي وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر 
، مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت لو�صن ، م�صتح�صرات تبخري )عطور( ، خ�صب معطر ، عود الند ، زيت الورد ، مزيل عرق ، �صابون 
و�صابون معطر ، بودرة معطرة للج�صم ، ماء معطر ، احلناء واحلناء الع�صبي زيوت ودهان لل�صعر ، كرمي دهان لل�صعر، حمام زيت لل�صعر، 
�صامبو ، غ�صول ) لو�صن ( لل�صعر، مثبت �صعر، مزيل �صعر، م�صتح�صرات فرد وجتعيد وت�صريح ال�صعر، ا�صباغ جتميلية للج�صم وال�صعر 
، م�صتح�صرات العناية باجل�صم والوجه والب�صرة وال�صعر ، كرمي للج�صم والوجه وال�صعر ، كحل للعني ، بودرة اطفال ، كرمي ا�صا�ش ، 
مكياجات ، م�صكرة ، م�صتح�صرات جتميل الرمو�ش ، رمو�ش م�صتعارة ، اقالم حواجب ، احمر �صفاه ، ا�صباغ لالظافر وملمعات اظافر، 
دهان )جل( م�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�ش، م�صتح�صرات وكرميات لتبي�ش الب�صرة وكرميات ملواجهة التجاعيد والكلف والنم�ش، 

كرمي لت�صقق االرجل، اقنعة جتميلية .. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار .( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)94584( وبتاريخ: )2020/2/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   اللحوم واال�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحم ، فواكة وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهرة ، هالم 
االغذية   ، لالكل  املعدة  الدهون   ، الزيوت   ، االلبان  منتجات   ، اللنب   ، احلليب   ، البي�ش  بال�صكر،  مطبوخة  فواكة   ، )جيلي(مربيات 
املحفوظة ، املخلالت ، زيت �صم�صم ، �صفار البي�ش ، �صردين ، زبدة ، جمربي ، �صلطات خ�صار ، متور ، دهن جوز الهند ، بي�ش حلزوين ، 
فواكة مثلجة ، �صلطات فواكة ، فواكة معلبه ، حم�ش ، �صمن نباتي ، حلوم معلبة ، زيتون حمفوظ ، فول �صوداين ، زيت نخيل للطعام 
، بي�ش م�صحوق ، لب الفواكه ، زبيب ، فطور حمفوظ ، زيت زيتون ، التونة ، رقائق بطاطا ، هالم )جيلي( الفواكه ، معجون بندورة ، 

البقوليات ، املعلبات )فول ، فا�صوليا ، باإزاليا ، خوخ ، انانا�ش(.. . وامل�صنفة بالفئه )29( 

)عبدالغنى عبداهلل الرماح – الرماح للتجارة و اال�صتثمار(  

وقد مت قبول الطلب برقم)94320( وبتاريخ: )2020/1/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   الكيماويات امل�صتخدمه يف ال�صناعة والبحث العملي والت�صوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�صتنه وزراعة 
 ، املعادن  �صقي وحلام  م�صتح�صرات   ، النريان  اخماد  ، مركبات  اأ�صمدة   ، معالج  معالج وبال�صتيك غري  ا�صطناعي غري  راتنج   ، الغابات 
مواد الل�صق امل�صتخدمه يف ال�صناعة ، راتنج الغرجن )الغرجون ، الغرجان ( ل�صنع الورني�ش ، مواد رابطة لل�صباكة ، �صهائر حلام ، 
م�صتح�صرات حلام ، مواد حافظة للمباين االأجرية عدا الدهانات والزيوت ، لوا�صق الإ�صالح املواد املك�صورة ، مواد حافظة لالأ�صمنت 
واخلر�صانة والقرميد عدا الدهانات والزيوت ، م�صتح�صرات جلعل االأ�صمنت مانع لت�صرب املاء عدا الدهانات ، تراكيب خزفية للتلبيد 
)حبيبات وم�صاحيق( طالءات زجاجية خزفية، مواد حافظة للخر�صانة عدا الدهانات والزيوت، م�صتح�صرات مانعة لتكون الرطوبه 
يف املباين عدا الدهانات ، مزيالت الوان الأغرا�ش �صناعية ، م�صتح�صرات الإزالة ال�صمغ ، موانع م�صاعدة ت�صتخدم مع مواد ال�صنفرة، 
�صمغ عربي الأغرا�ش �صناعية ، مذيبات ال�صمغ ، �صمغ الكثرياء امل�صتخدم يف ال�صناعات ، �صمغ )مواد ال�صقه(عدا ما كان الأغرا�ش 
قرطا�صية او منزلية ، مطاط �صائل ، كيماويات مميعه للن�صا )عوامل الزالة الغراء( ، مادة حافظة للمباين عدا الدهانات والزيوت 
الل�صق  الإزالة  م�صتح�صرات   ، الغراء  الإزالة  ،م�صتح�صرات  للورني�ش  ،مذيبات  �صليكون   ، الدهانات  لت�صنيع  كيميائية  م�صتح�صرات   ،
وللف�صل ، لوا�صق بالط اجلدران ،لوا�صق لورق اجلدران ،كيماويات مانعه لت�صرب املاء ،م�صتح�صرات الإزالة ع�صر املاء ، كيماويات حلام 

.. وامل�صنفة بالفئه )1(
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)عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي(( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95453(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   االأ�صمكاك ، اللحوم ، حلوم الدواجن، حلوم ال�صيد، خال�صات اللحوم ، التونة ، الفواكة املجمدة ، اخل�صروات املحفوظة 
االأجبان،  م�صتقات  اأنواعها،  بجميع  االأجبان  خفيفة،  واأطعمة  وجبات  اخل�صروات،  �صلطات  الفواكه،  �صلطات  واملطهية،  واملجففة 
احلليب وم�صتقات احلليب، حليب ال�صويا، االألبان وم�صتقات االألبان، االلبان الرائبة )الزبادي(، الق�صدة، الزيوت ، الدهون ال�صاحلة 
لالأكل، الزبدة ، زبدة الف�صتق، زبدة الفول ال�صوداين ، زيت الزيتون ، ال�صمن ، الزيتون، حلوى الطحينية، الطحينية، �صرائح الفواكه 
، رقائق الفواكه، املربى، مربيات احلم�صيات، فواكه مطبوخة بال�صكر، م�صتح�صرات حت�صري ال�صربة، ال�صوربة ، معجون الطماطم، 
البي�ش ، املرق، النقانق ، مكعبات البهارات واملرق الغري مركز ومرق اللحم، البقوليات املجففة، فا�صوليا، فول ، بازاليا وبقوليات اخرى، 

املك�صرات املجففة على �صكل وجبات خفيفة، البندق ، معجون بذرة ال�صم�صم . . وامل�صنفة بالفئه )29(

)عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي(( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95442(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   االأ�صماك ، اللحوم ، حلوم الدواجن، حلوم ال�صيد، خال�صات اللحوم ، التونة ، الفواكة املجمدة ، اخل�صروات املحفوظة 
االأجبان،  م�صتقات  اأنواعها،  بجميع  االأجبان  خفيفة،  واأطعمة  وجبات  اخل�صروات،  �صلطات  الفواكه،  �صلطات  واملطهية،  واملجففة 
احلليب وم�صتقات احلليب، حليب ال�صويا، االألبان وم�صتقات االألبان، االلبان الرائبة )الزبادي(، الق�صدة، الزيوت ، الدهون ال�صاحلة 
لالأكل، الزبدة ، زبدة الف�صتق، زبدة الفول ال�صوداين ، زيت الزيتون ، ال�صمن ، الزيتون، حلوى الطحينية، الطحينية، �صرائح الفواكه 
، رقائق الفواكه، املربى، مربيات احلم�صيات، فواكه مطبوخة بال�صكر، م�صتح�صرات حت�صري ال�صربة، ال�صوربة ، معجون الطماطم، 
البي�ش ، املرق، النقانق ، مكعبات البهارات واملرق الغري مركز ومرق اللحم، البقوليات املجففة، فا�صوليا، فول ، بازاليا وبقوليات اخرى، 

املك�صرات املجففة على �صكل وجبات خفيفة، البندق ، معجون بذرة ال�صم�صم .. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)�صركة با�صمح للت�صويق املحدودة(7

وقد مت قبول الطلب برقم)94466( وبتاريخ: )2019/12/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   مرق اللحوم؛ مركزات مرق اللحم؛ املرق؛ مركزات مرق اللحم الكثيف؛ رقائق البطاط�ش؛ الق�صدة املخفوقة؛ حلوى 
اجليالتني؛ م�صحوق اجليالتني غري املنكه وال�صايف؛ الُهالم للطعام؛ واملَربى؛ مربى فواكه؛ مربى زجنبيل؛ الفاكهة املحفوظة؛ املربيات 
البندورة  ال�صوربات؛ ع�صري  ال�صوربات )خ�صراوات(؛  ال�صوربات )م�صتح�صرات الإعداد(؛ م�صتح�صرات  اخلفيفة؛ معجون الطماطم؛ 
احللوة  الذرة  املعلبة؛  اخل�صروات  احلليب؛  الفواكه؛  �صلطات  ؛  املحفوظة  الفواكه  )جلي(الفواكه؛  هالم  املعلبة؛  الفواكه  للطبخ؛ 
املعلبة؛ الذرة املعلبة على �صكل كرمية؛ الذرة ال�صغرية املعلبة؛ الذرة مك�صيكية ال�صكل املعلبة؛ اخل�صروات املطبوخة؛ الفطر املحفوظ 
التونة املحفوظة مع  ال�صمك؛  امل�صنوعة من  املعلبة؛ منتجات االأطعمة  ال�صردين؛ �صمك تونا؛ االأ�صماك  ؛ زيت زيتون للطعام؛ �صمك 
الطحينة؛ �صمك التونة املحفوظة مع ال�صل�صة االإيطالية؛ �صمك التونة املحفوظ مع املايونيز واإكليل اجلبل؛ التونة املحفوظة بنكهة 
الكب�صة؛ اأوراق عنب حمفوظة )اأوراق عنب(؛ اأوراق الكرمة املح�صوة املحفوظة؛ حم�ش )معجون احلم�ش(؛ الزيتون املحفوظ ؛ زبدة 
ر؛ الطحينية )معجون بذرة ال�صم�صم(؛ اأع�صاب احلدائق )التوابل( املحفوظة .. وامل�صنفة  الفول ال�صوداين؛ الفول ال�صوداين املح�صّ

بالفئه )29(

)عبداهلل اأبو هادي )النجم اأبو هادي(( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95439(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   االأ�صماك ، اللحوم ، حلوم الدواجن، حلوم ال�صيد، خال�صات اللحوم ، التونة ، الفواكة املجمدة ، اخل�صروات املحفوظة 
االأجبان،  م�صتقات  اأنواعها،  بجميع  االأجبان  خفيفة،  واأطعمة  وجبات  اخل�صروات،  �صلطات  الفواكه،  �صلطات  واملطهية،  واملجففة 
احلليب وم�صتقات احلليب، حليب ال�صويا، االألبان وم�صتقات االألبان، االلبان الرائبة )الزبادي(، الق�صدة، الزيوت ، الدهون ال�صاحلة 
لالأكل، الزبدة ، زبدة الف�صتق، زبدة الفول ال�صوداين ، زيت الزيتون ، ال�صمن ، الزيتون، حلوى الطحينية، الطحينية، �صرائح الفواكه 
، رقائق الفواكه، املربى، مربيات احلم�صيات، فواكه مطبوخة بال�صكر، م�صتح�صرات حت�صري ال�صربة، ال�صوربة ، معجون الطماطم، 
البي�ش ، املرق، النقانق ، مكعبات البهارات واملرق الغري مركز ومرق اللحم، البقوليات املجففة، فا�صوليا، فول ، بازاليا وبقوليات اخرى، 

املك�صرات املجففة على �صكل وجبات خفيفة، البندق ، معجون بذرة ال�صم�صم .. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)�صايكو للتجارة العامة والت�صويق(

وقد مت قبول الطلب برقم)94837( وبتاريخ: )2020/2/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   امل�صروبات غري الكحولية ، املياة املعدنية والغازية ، م�صروبات الفواكة ، ع�صائر الفواكة ، مركزات م�صروبات الفواكة 
، م�صروب الطاقة ، ا�صربة وم�صتح�صرات اخرى لتح�صري امل�صروبات )�صراب ال�صعري( ، م�صتح�صرات لتح�صري حليب اللوز )م�صروب( 
م�صروبات فاحتة لل�صهية ، ماء ال�صعري ، م�صروبات م�صل اللنب ، ع�صري تفاح)غري كحويل( ، كوكتيالت غري كحويل ، اقرا�ش حمالة 
، �صراب  ، م�صاحيق للم�صروبات الفوارة ، خال�صات لتح�صري امل�صروبات ، خال�صة فواكة غري كحولية ، زجنبيل  للم�صروبات الفوارة 
وجنبيل ، ع�صري عنب )غري خممر( ، م�صروبات تواترية ليمونا�صة ، حليب الفول ال�صوداين )م�صروب خفيف( ، ع�صري عنب ، رحائق 
فواكة )غري كحويل( ، خال�صات فواكة غري كحولية ، �صراب اللوز ، �صراب الليمون ، ع�صري الربتقال ، ع�صري املاجنو ، ع�صري اجلوافة 
، �صراب الف�صاغ )م�صروب  ،، ع�صري االفاكادو ، ع�صري املوز باحلليب ، ع�صري القرع ، ع�صري اجلزر  ، �صراب الكركدية  ، �صراب العناب 
خفيف( ، م�صروبات )ماء ال�صوداء ، ع�صري البندورة ، ع�صائر خ�صروات )م�صروبات( ، ع�صائر وم�صروبات خالية من ال�صكر وال�صعرات 

احلرارية ، م�صتح�صرات لتح�صري املياة الغازية .. وامل�صنفة بالفئه )32(

)�صركة با�صمح للت�صويق املحدودة(

وقد مت قبول الطلب برقم)94473( وبتاريخ: )2019/12/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   مرق اللحوم؛ مركزات مرق اللحم؛ املرق؛ مركزات مرق اللحم الكثيف؛ رقائق البطاط�ش؛ الق�صدة املخفوقة؛ حلوى 
اجليالتني؛ م�صحوق اجليالتني غري املنكه وال�صايف؛ الُهالم للطعام؛ واملَربى؛ مربى فواكه؛ مربى زجنبيل؛ الفاكهة املحفوظة؛ املربيات 
البندورة  ال�صوربات؛ ع�صري  ال�صوربات )خ�صراوات(؛  ال�صوربات )م�صتح�صرات الإعداد(؛ م�صتح�صرات  اخلفيفة؛ معجون الطماطم؛ 
احللوة  الذرة  املعلبة؛  اخل�صروات  احلليب؛  الفواكه؛  �صلطات  ؛  املحفوظة  الفواكه  )جلي(الفواكه؛  هالم  املعلبة؛  الفواكه  للطبخ؛ 
املعلبة؛ الذرة املعلبة على �صكل كرمية؛ الذرة ال�صغرية املعلبة؛ الذرة مك�صيكية ال�صكل املعلبة؛ اخل�صروات املطبوخة؛ الفطر املحفوظ 
التونة املحفوظة مع  ال�صمك؛  امل�صنوعة من  املعلبة؛ منتجات االأطعمة  ال�صردين؛ �صمك تونا؛ االأ�صماك  ؛ زيت زيتون للطعام؛ �صمك 
الطحينة؛ �صمك التونة املحفوظة مع ال�صل�صة االإيطالية؛ �صمك التونة املحفوظ مع املايونيز واإكليل اجلبل؛ التونة املحفوظة بنكهة 
الكب�صة؛ اأوراق عنب حمفوظة )اأوراق عنب(؛ اأوراق الكرمة املح�صوة املحفوظة؛ حم�ش )معجون احلم�ش(؛ الزيتون املحفوظ ؛ زبدة 
ر؛ الطحينية )معجون بذرة ال�صم�صم(؛ اأع�صاب احلدائق )التوابل( املحفوظة .. وامل�صنفة  الفول ال�صوداين؛ الفول ال�صوداين املح�صّ

بالفئه )29(
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)�صركة ابناء حممد ح�صن جلب للتجارة واال�صترياد املحدودة(

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/4م(.  وبتاريخ:  برقم)95502(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، االرز ، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر ، ال�صوكوالتة ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل اال�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 ، كت�صاب ، مايونيز ، دب�ش للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل( ، �صل�صة طماطم ، 
منكهات ، �صمع نحل ، دقيق ال�صعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب ، رقائق )منجات احلبوب( ، كري )بهار( ، ك�صرتد ، دب�ش 
ال�صكر ، ذرة مطحونة ، ن�صا ال�صكرمي ، �صوكالته خام ، �صطة ، خليط كيك، البوظه ، املثلجات ، كعك ،كيك ، �صكاكر ، الويفر ، م�صروبات 
ا�صا�صها �صوكالته ، ب�صكويت رقيق ه�ش ، منتجات مغطى بال�صوكالتة �صائل ، مليم فواكه، فانيال )منكهة( ، جلوكوز للطعام ، يان�صون 

جنمي ، مهلبية ، طعام ا�صا�صه ال�صوفان ، دقيق ال�صوفان ، �صوفان مق�صر .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صو�صيته دي برودوي ن�صتلة ا�ش.اية( 

وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/5م(.  وبتاريخ:  برقم)94635(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على:   النب وخال�صة النب وامل�صتح�صرات وامل�صروبات التي ا�صا�صها النب، النب املثلج، بدائل وخال�صات بدائل النب وامل�صتح�صرات 
وامل�صروبات التي ا�صا�صها بدائل النب، الهندباء الربية)بدائل النب( ال�صاي وخال�صات ال�صاي وامل�صتح�صرات وامل�صروبات التي ا�صا�صها 
ال�صاي، ال�صاي املثلج، امل�صتح�صرات التي ا�صا�صها ال�صعري لال�صتهالك االدمي، الكاكاو وامل�صتح�صرات وامل�صروبات التي ا�صا�صها الكاكاو، 
ال�صكريات واحللويات واحللوى، احللويات  ال�صوكوالتة،  ا�صاها  التي  وامل�صروبات  وامل�صتح�صرات  ال�صوكوالتة  ومنتجات  ال�صوكوالتة 
ال�صكرية، ال�صكر، العلك، املحليات الطبيعية، منتجات املخابز واخلبز واخلمرية والفطائر، الب�صكوت والكعك املحلى والكعك والكعك 
واللنب  الناعمة  واملثلجات  املثلج  املثلجة والكعك  وال�صربات واحللويات  املثلج  واملاء  املثلجات  والبودنغ،  التويف  اله�ش وحلوى  الرقيق 
املجمد، عوامل التما�صك ل�صناعة املثلجات او املاء املثلج او ال�صربات او احللويات املثلجة او الكيك املثلج او املثلجات الناعمة او اللنب 
املجمد، حبوب االفطار ومو�صلي)حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�صحوقة والفواكة املجففة( رقائق الذرة والواح احلبوب واحلبوب 

اجلاهزةلالكل، م�صتح�صرات احلبوب.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)و�صام حممد طاهر قحطان ال�صعبي(

وقد مت قبول الطلب برقم)95153( وبتاريخ: )2020/3/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، 
اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر ، ال�صوكوالته ، احللويات واحللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل اال�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 ، كت�صاب ، مايونيز ، دب�ش للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل( ، �صل�صة طماطم ، منكهات ، �صمع 
النحل ، دقيق ال�صعري ن حلوى وجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كري )بهار( ، ك�صرتد ، دب�ش ال�صكر ، ذرة 
مطحونة ، ن�صا ، ال�صكرمي ، �صوكالتة خام ، منتجات مغطى بال�صوكالتة ، نعنع ، �صوكالتة �صائل ، مليم فواكة ، فانيال)منكهة ( ، جلوكوز 

للطعام ، يان�صون جنمي ، طعام ا�صا�صه ال�صوفان ، دقيق �صوفان ، �صوفان مق�صر .. وامل�صنفة بالفئه )30(

)و�صام حممد طاهر قحطان ال�صعبي(

وقد مت قبول الطلب برقم)95151( وبتاريخ: )2020/3/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا ، ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، 
اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر ، ال�صوكوالته ، احللويات واحللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل اال�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 ، كت�صاب ، مايونيز ، دب�ش للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل( ، �صل�صة طماطم ، منكهات ، �صمع 
النحل ، دقيق ال�صعري ن حلوى وجبات خفيفة ا�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كري )بهار( ، ك�صرتد ، دب�ش ال�صكر ، ذرة 
مطحونة ، ن�صا ، ال�صكرمي ، �صوكالتة خام ، منتجات مغطى بال�صوكالتة ، نعنع ، �صوكالتة �صائل ، مليم فواكة ، فانيال)منكهة ( ، جلوكوز 

للطعام ، يان�صون جنمي ، طعام ا�صا�صه ال�صوفان ، دقيق �صوفان ، �صوفان مق�صر .. وامل�صنفة بالفئه )30(



41

)و�صام حممد طاهر قحطان ال�صعيبي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95515( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   النب ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،االأرز ،التابيوكا ،ال�صاجو ،النب اال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر ،ال�صوكوالته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�صل النحل والع�صل االأ�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، ، كت�صاب، مايونيز، ، دب�ش 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�ش ال�صكر، ذرة مطحونة، 
ن�صا ، ال�صكرمي، �صوكالته خام، �صطة، خليط كيك، حلوى، البوظه، املثلجات، كعك، كيك، �صكاكر، الويفر، م�صروبات ا�صا�صها �صوكالتة، 
ب�صكويت رقيق ه�ش، منتجات معطى بال�صوكالتة، نعنع، �صوكالتة �صائل، مليم فواكة، فانيال )منكهة(، جلوكوز للطعام، يان�صون جنمي، 

�صمع نحل، طعام اأ�صا�صه ال�صوفان، دقيق �صوفان، �صوفان مق�صر.. وامل�صنفة بالفئه )30( 

)و�صام حممد طاهر قحطان ال�صعبي(

وقد مت قبول الطلب برقم)95466( وبتاريخ: )2020/3/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم 
،الزيوت والدهون املعدة  )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ش واحلليب ومنتجات احلليب، واللنب ومنتجات االألبان 
لالأكل،االأغذية املحفوظة واملخلالت، زيت الزيتون، زيتون حمفوظ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، متور ، الزبيب، معجون البندورة، 
الزبدة، ق�صدة، ق�صدة خمفوقة ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، �صلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�صري خ�صروات للطبخ، منتجات 
احلليب ، مك�صرات حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر ، مهلبية ، �صوربات ،ع�صري بندورة للطبخ، جبنة، زيت جوز الهند،ق�صطة، جمربي، 
�صمن نباتي ، البقوليات واملعلبات )فول ، فا�صوليا ، بزاليا( خوخ ، انانا�ش ، حم�ش ، زيت للطبخ زبادي ، كرمية الزبدة، زبدة الكاكاو، 

م�صروبات احلليب ، �صمك معلب.. وامل�صنفة بالفئه )29(
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)�صامي حممود احمد النزيلي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)92681( وبتاريخ: )2019/10/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:   اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن خملالت ، لوز مطحون ، هري�ش تفاح، بقول وخ�صراوات وفواكه حمفوظة، ومثلجة 
وجمففة ومعلبة ومطبوخة ) فول ، فا�صوليا ، بازالء( ، م�صتح�صرات الأعداد مرق اللحم ، زبده ، كرمية الزبده، كافيار، جبنه، رقائق 
، زيت ذرة وعباد ال�صم�ش والنخيل، ق�صدة ، متور ، ختارة اللني ، دهون وزيوت  الفواكه و البطاطا، دهن .وزيت جوز الهند و�صم�صم 
)جلي(  هالم  ومعلب،  حمفوظ  �صمك   ، ال�صمك  من  معدة  غذائية  ،منتجات  خمرية   ، املخمرة  اخل�صروات  من  اطعمة  لالأكل،  �صاحلة 
اأ�صا�صها الفواكه ، توم حمفوظ، مريي زجنبيل وفواكه، حم�ش ، جلي)هالم (  ، اأطعمة  اأنانا�ش   ، الفواكه ، مهلبية ، �صوربات ، خوخ 
للطعام ، م�صروبات من اللنب، عدم حمفوظ، زيت الكتان ، �صمن نباتي ، حلوم ودواجن معلبة وحمفوظة ومثلجة ، م�صروبات ومنتجات 
احلليب، حليب جمفف، فطر حمفوظ ، بندق حم�صر، زيت زيتون ،زيتون حمفوظ ، بروتني لال�صتهالك الب�صري، زبيب ، لب فواكه ، 
زيت لفت الطعام ،�صلمون ، �صردين ، فول �صويا ، حليب �صويا ، طحينية من بذور ال�صم�صم، ع�صري ومعجون بندورة، كماة حمفوظة 

،�صمك تونا ، زبادي . وامل�صنفة بالفئه )29(

)طاهر حم�صن حممد احلا�صل(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)91523( وبتاريخ: )2019/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ش،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخرى  ومواد  االأقم�صة  م�صتح�صرات` تبيي�ش  على:    العالمة 
وك�صط، ، �صابون ، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول لو�صن لل�صعر، منظفات اأ�صنان ،�صابون م�صاد للعرق ، م�صتح�صرات 
جتميلية لالإ�صتحمام ، م�صتح�صرات اإزالة االألوان ،كرميات لالحذية ، ملمعات لالحذية ، م�صتح�صرات اإزالة االلوان ،كرميات لتبيي�ش 
اأ�صباغ جتميلية ، ماء  ، ملمعات طقم االأ�صنان،  الب�صرة ،مزيالت دهون بخالف امل�صتخدمة يف العنليات الت�صنيعية ، منظفات ا�صنان 
الكولونيا ، م�صتح�صرات جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، لوا�صق لتثبيت الرمو�ش امل�صتعارة ،م�صتح�صرات جتميل للرمو�ش،اأ�صباغ 
الأغرا�ش  زيوت   ، والروائح  للعطور  زيوت   ، التجميل  الأغرا�ش  ،زيوت  التنظيف  الأغرا�ش  زيوت   ، املكياج  اإزالة  م�صتح�صرات  لل�صعر، 
للعناية  م�صتح�صرات جتميل   ، �صابون حالقة   ، م�صتح�صرات حالقة   ، �صامبو   ، ، حماليل جلي  الدهان  اإزالة  م�صتح�صرات   ، الزينة 
بالب�صرة ، قطع من ال�صابون ، �صابون الإزالة الروائح الكريهة ،مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت )لو�صن ( جتميلية كولونيا ، طالء 

اأظافر ، م�صتح�صرات اإزالة الطالء. وامل�صنفة بالفئه )3(
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عالمة رقم )92795( 
املعرت�ش : يو�صيان اوتو موتيف لل�صناعة والتجارة امل�صاهمة. 

بتاريخ:2020/2/26م. بالفئة )7(
املعرت�ش �صده : اأحمد ح�صني علي ح�صني االهجري

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92616( 
املعرت�ش : حممد �صامل باجار . بتاريخ:2020/3/23م. بالفئة 

)28(
املعرت�ش �صده :ف�صل عبده ملهي عائ�ش - مركز املدينة للريا�صة.    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93217( 
املعرت�ش : عبدالباقي عبداهلل يو�صف  . بتاريخ:2020/3/28م.

بالفئة )8( 
املعرت�ش �صده : ماجد ح�صني احمد القارح   .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93789( 
 . ال��غ��ذائ��ي��ة    امل����واد  ل�صناعة  اوري��ت��ن��ل  �صركة   : امل��ع��رت���ش 

بتاريخ:2020/3/28م. بالفئة )30(
املعرت�ش �صده : مبخوت �صالح يحيى جوبح   .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94226( 
امل��ع��رت���ش : م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��امل حم��م��د امل������زروع ل��ل��ت��ج��ارة  . 

بتاريخ:2020/4/8م. بالفئة )29(
املعرت�ش �صده :�صركة البان ال�صاملية لالغذية املمتازة   .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )91771( 
 . واال�صتثمار  للتجارة  الدولية  موناركي  جمموعة   : املعرت�ش 

بتاريخ:2020/4/5م. بالفئة )32(
املعرت�ش �صده :�صركة مافكو لتجارة املواد الغذائية والتوكيالت 

) معاذ طه و�صريكه (  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94079( 
املعرت�ش : زكتيكو كو . ليمتد   . بتاريخ:2020/4/18م. بالفئة 

)9(
املعرت�ش �صده :نبيل عبداحلميد ب�صر   .    

 

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93512( 
 . والبال�صتيك  اال�صفنج  ل�صناعة  الوطنية  ال�صركة   : املعرت�ش 

بتاريخ:2020/4/18م. بالفئة )16(
املعرت�ش �صده :�صابحة لل�صناعات الورقية     .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94132( 
املعرت�ش : اأي�صيو �صريا�صور اأ�ش.بي.اأيه . بتاريخ:2020/4/18م.

بالفئة )6( 
املعرت�ش �صده :ح�صني حممد مر�صد الورد  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94142( 
املعرت�ش : حممد علي حمود هران العماد  . بتاريخ:2020/4/5م.

بالفئة )32( 
املعرت�ش �صده :�صركة اأروى ل�صناعة املياه املعدنية.    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92617( 
املعرت�ش : ميكا�صا كوربوري�صن    . بتاريخ:2020/4/5م. بالفئة 

)8(
املعرت�ش �صده :ف�صل عبده ملهي عائ�ش - مركز املدينة للريا�صة.    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93772( 
امل���ع���رت����ش : ���ص��رك��ة ال�����ص��ي��ف ل��ل��ت��وك��ي��الت ال���ت���ج���اري���ة  . 

بتاريخ:2020/3/29م. بالفئة )7(
املعرت�ش �صده :حممد اح�صن القا�صي  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )93773( 
امل��ع��رت���ش : ���ص��رك��ة ال�����ص��ي��ف ل��ل��ت��وك��ي��الت ال���ت���ج���اري���ة   . 

بتاريخ:2020/3/29م. بالفئة )11(
املعرت�ش �صده :حممد اح�صن القا�صي   .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92999( 
 . ال��ل��وزي(  )مركز  ال��ل��وزي  عبداهلل  ح�صني  ماجد   : املعرت�ش 

بتاريخ:2020/3/29م. بالفئة )9(
املعرت�ش �صده :حممد �صامل عبداهلل باجابر )موؤ�ص�صة حممد 

�صامل باجابر للتجارة بح�صرموت(   .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92972( 
بتاريخ:2020/4/8م.   . البناء   ملواد  ن�صوان  مركز   : املعرت�ش 

بالفئة )17(
املعرت�ش �صده :راجح يحيى �صعد البده  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )91771( 
املعرت�ش : مكرم حممد جابر احلرازي   . بتاريخ:2020/4/11م.

بالفئة )32( 
املعرت�ش �صده :�صركة مافكو لتجارة املواد الغذائية والتوكيالت 

) معاذ طه و�صريكه (  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )89791( 
امل��ع��رت���ش : اأب���راه���ي���م ع��ب��دال��رح��م��ن ع���ب���داهلل ق���اط���ن . 

بتاريخ:2020/3/18م. بالفئة )2(
املعرت�ش �صده :عبداللطيف عبدالوهاب عبداللطيف را�صد  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92647( 
ب��ت��اري��خ:2020/3/14م.   . فا�صل   علي  عبداهلل   : املعرت�ش 

بالفئة )3(
املعرت�ش �صده :ماهر عبداهلل قائد ال�صدعي    .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93443( 
 . املحدوده  الزجاج  ل�صناعة  �صعيد  حممود  �صركة   : املعرت�ش 

بتاريخ:2020/4/21م. بالفئة )21(
املعرت�ش �صده :علي �صيف قايد ا�صماعيل.    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92934( 
املعرت�ش : ال�صركة العاملية للتبغ املحدودة)ردهان يحيى حممد 

القملي(  . بتاريخ:2020/4/25م. بالفئة )34(
املعرت�ش �صده :حممد حممد علي ح�صن الفقية  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )92912( 
املعرت�ش : عبداهلل من�صور اأحمد علي  . بتاريخ:2020/4/22م.

بالفئة )5( 
املعرت�ش �صده :اأحمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش     .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )91778( 
املعرت�ش : حمالت املن�صوب التجارية . بتاريخ:2020/4/26م. 

بالفئة )5(
املعرت�ش �صده :معني ح�صني يحيى القادري  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94084( 
املعرت�ش : م�صنع اأزورا للعطور . بتاريخ:2020/4/26م. بالفئة 

)42(
املعرت�ش �صده :عمار حممد قا�صم العليمي   .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93428( 
املعرت�ش : ا�صبني جلوبال انكوربوريتد  . بتاريخ:2020/4/26م.

بالفئة )5( 
املعرت�ش �صده :طالل احمد نا�صر ال�صباري  .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94318( 
ع��ل��ي احل��ب�����ص��ي)اأن��وار ع��دن  ع��ب��دال��ق��ادر  ب�صري   : امل��ع��رت���ش 

للكهربائيات(    . بتاريخ:2020/4/26م . بالفئة )9(
املعرت�ش �صده :علي حممد عبداهلل قائد القبعي .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93779( 
املعرت�ش : �صركة امنار تريد لالإ�صترياد والتوكيالت املحدودة. 

بتاريخ:2020/5/3م. بالفئة )29(
للتجارة  واأوالده  املجهلي  احمد  حممد  :�صركة  �صده  املعرت�ش 

والتوكيالت املحدودة .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94052( 
ليمتد.  ب��روب��رت��ي  انتلكت�صوال  ان  ار  ���ص��رك��ة   : امل��ع��رت���ش 

بتاريخ:2020/5/3م. بالفئة )25(
املعرت�ش �صده :�صالح عبداجلليل علي الظرا�صي .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92912( 
ال�������ص���او����ش.  امل����ع����رت�����ش : ع�����ب�����داهلل ����ص���ال���ح حم�������ص���ن 

بتاريخ:2020/4/22م. بالفئة )29(
املعرت�ش �صده :احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ش .    

املعرت�ش  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  وا�صتنادا 
�صده ا�صتالم االعرتا�ش والرد عليه كتابيا خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ا�صتالم االإعرتا�ش ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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)فكري م�صعد عبداهلل قائد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81603( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املبيدات احل�صرية .وامل�صنفة بالفئة )5(

)اأحمد عبداهلل علي اخلدر (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82669( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ..وامل�صنفة  )والعات(  قداحات  على  العالمة  وتو�صع 

)11(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(  

وقد مت الت�صجيل برقم )84469( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على تلفونات ثابتة وحمموله ، �صا�صات ، تلفزيونات ، 
انواعها  بجميع  بطاريات   ، م�صجالت   ، كمبيوترات   ، ر�صيفرات 
�صائلة وجافة ، الواح �صم�صيه والواح �صوئية ، حموالت وخوازن 
...البقيه   ، وكابالت  ا�صالك  البطاريات،  �صحن  اجهزة   ، �صحن 

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

)�صركة اإخوان ال�صفاء للتجارة العامة املحدودة(  

وقد مت الت�صجيل برقم )85395( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
عطرية،  زي��وت   ، الكرميات  البخور،  ال�صابون،  على  العالمة 
م�صتح�صرات   ، منظفات  �صعر،  دهان  ال�صعر،  �صبغات  احلناء، 
بال�صعر،  العناية  م�صتح�صرات  جتميل،  م�صتح�صرات  تنظيف، 
منظفات  اأ�صنان،  غ�صول  اأ�صنان،  منظفات  �صفايف،  حامورة 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  ال�صحون،  لغ�صيل 

بالفئة )3(
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)لينكولن جلوبال انك.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )86062( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأ�صالك اللحام؛ �صبائك اللحام بالنحا�ش؛ 
االأ�صالك؛ لوازم اللحام وحتديدًا اأ�صالك اللحام املعدنية و/اأو 
اأ�صالك اللحام؛ لوازم التق�صية  االأقطاب الكهربائية املعدنية؛ 
...البقيه  وال�صهائر  والق�صبان  ال�صبائك  وحتديدًا  باللحام 

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

)لينكولن جلوبال انك.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )86110( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الأجهزة  وال�صالمة  التنظيم  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

الغاز .وامل�صنفة بالفئة )11(

)�صفيان على مر�صد خليل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89137( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
والغازية  املعدنية  ال�صعري،املياة  �صراب  على  العالمة  وتو�صع 
م�صتخل�صة  م�صروبات   ، الكحولية  غري  امل�صروبات  من  وغريها 
لتح�صري  اخرى  م�صتح�صرات   ، وع�صائرالفواكة  الفواكة  من 

امل�صروبات. وامل�صنفة بالفئة )32(

)عابد علي حميي القدميي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91012( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على البطاريات . وامل�صنفة بالفئة )9(
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)توفيق �صالح قايد املعمري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91057( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على الع�صل .وامل�صنفة بالفئة )30(

)عبد احلميد عبداهلل قاطن (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91181( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الكاكاو،  منتجات  كاكاو،  قرنفل،  كرامل،  على  العالمة  وتو�صع 
ذرة  ال����ذرة،  دق��ي��ق  ال����ذرة،  ل��رق��ائ��ق  م��ل��ح،  للقهوة،  منكهات 
)مطحونة(، ف�صار، ب�صكويت، هالميات)جلي( فواكه، حلويات، 
للطعام،  دابوق)غلوتني(  للطعام،  جلوكوز  زجنبيل)تابل(، 

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

)عبداحلميد عبداهلل قاطن(  

وقد مت الت�صجيل برقم )91627( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
منكهات  الكاكاو،  منتجات  كاكاو،  العالمة على كرامل، قرنفل، 
وب�صكويت  وف�صار  مطحون  وذرة  ال��ذرة  رقائق  ملح،  للقهوة، 
وجلوكوز،قطر  زجنبيل  وحلويات،  وفواكة  جيلي  وهالميات 
ال�صكر، �صل�صة مرق اللحم ، مهلبية باحلليب، حالوة ...البقيه 

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

�صالح  حممد  حممد  الزراعية-  املعدات  ال�صترياد  )التوكل 
همالن(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91802( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معدات زراعية وقطع غيارها وعدد الية 

زراعية. .وامل�صنفة بالفئة )7(
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)ربوع حم�صن ربوع حيدر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91825( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ال�صناعة  يف  ت�صتخدم  التي  الكيماويات  على  العالمة  وتو�صع 
والبحوث والتجارب العلمية والت�صوير الفوتوغرايف و الزراعة 
املعالج،  غري  اال�صطناعي  الراتنج  الغابات،  وزراعة  والب�صتنة 
�صناعية(،  اأو  )طبيعية  االأ�صمدة  املعالج،  غري  البال�صتيك 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )1(

)�صركة هايل �صعيد انعم و�صركاة- م�صاهم مقفلة(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91977( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل��وم  واال���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ة  ال��ل��ح��وم،  خال�صات  وال�صيد، 
وجمففة ومطهوة، فواكة مطبوخة بال�صكر، متور ولب الفواكة، 
،حليب،  بي�ش  مربيات،  هالميات)جيلي(  وال�صربة،  زبيب 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  احلليب،  منتجات 

بالفئة )29(

)م�صطفى حممد علي ال�صقاف(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92001( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
خدمات   ، املالية  والتحويالت  ال�صرافة  على  العالمة  وتو�صع 
التامني وال�صوؤون التمويلية وال�صئون املالية وال�صوؤون العقارية. 

وامل�صنفة بالفئة )36(

)نايف عبد الرحمن مبارك �صواء.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92059( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مالب�ش، جميع املالب�ش واالثواب اجلديدة 
بالفئة  وامل�صنفة    . وال�صتوية  ال�صيفية  الداخلية  وااللب�صة 

)25(
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)حممد امني احمد �صم�صان(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92136( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على احلليب ومنتجات احلليب واللنب ومنتجات 
االلبان والفواكة املعلبة)االنانا�ش اخلوخ التفاح( واخل�صروات 
املحفوظة واملجففة)فول، فا�صوليا، بازاليا( البي�ش واالجبان 

وم�صتقاتة ومعجون الطماطم. وامل�صنفة بالفئة )29(

)حممد امني احمد �صم�صان(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92137( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واردة  والب�صتانية)غري  الزراعية  املنتوجات  على  العالمة 
واخل�صروات  والفواكة  احلية  واحليوانات  اخ��رى(  فئات  يف 

الطازجة، البذور. وامل�صنفة بالفئة )31(

عقيل   ( الغيار  وقطع  النارية  ل��ل��دراج��ات  �صونيكا  )�صركة 
و�صريكه ( الت�صامنية . (  

وقد مت الت�صجيل برقم )92149( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العالمة على الدراجات النارية. وامل�صنفة بالفئة )12(

)�صركة املتحدة لل�صكر(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92202( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
والتابيوكا  واالأرز  وال�صكر  والكاكاو  وال�صاي  النب  على  العالمة 
وال�صاغو والنب اال�صطناعي؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز؛  احلبوب  من 
...البقيه  وم�صحوق  اخلمرية  اال�صود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  ؛ 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(
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)توتال ا�ش. ايه.(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92306( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الكهربائية  الطاقة  املكرر(؛  اأو  )اخلام  البرتول  على  العالمة 
بجميع اأ�صكالها؛ امل�صتقات النفطية وامل�صتح�صرات التي اأ�صا�صها 
والوقود  الوقود  احليوي؛  الدفع  وقود  الدفع؛  وقود  البرتول؛ 
احليوي؛ زيت الوقود؛ الغاز الطبيعي وغازات ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )4(

)توتال اأ�ش. اأيه.(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92307( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
مولدات  الطاقة؛  الإنتاج  والتجهيزات  االأجهزة  على  العالمة 
اأجزاء املحركات؛  الرياح وقطعها؛  الكهرباء والغاز؛ توربينات 
مر�صحات املحركات؛ اآالت تكرير النفط. ...وامل�صنفة بالفئة 

)7(

)توتال اأ�ش. اأيه.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92309( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وللت�صوير  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على  العالمة  وتو�صع 
والقيا�ش  الوزن  وقيا�ش  وامل�صاحية  والب�صرية  الفوتوغرايف 
)االإ���ص��راف(  الفح�ش  واأدوات  واأج��ه��زة  اال���ص��ارات  واإر���ص��ال 
والتعليم؛ اأجهزة ومعّدات تو�صيل وتوزيع والتحويل والتجميع 
والتعديل اأو ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة 

)9(

)توتال اأ�ش. اأيه.(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92310( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
خدمات  الطاقة؛  اأ�صكال  جميع  اإنتاج  خدمات  على  العالمة 
حتويل ومعاجلة جميع املواد الإنتاج الطاقة؛ خدمات معاجلة 
الطاقة؛  اإىل  الرياح(  املياه،  )ال�صم�ش،  الطبيعية  العنا�صر 
خدمات معاجلة املواد؛ املعاجلة واإعادة التدوير والتخل�ش من 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )40(
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)نويفا االبالنا، ا�ش. ال. (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92511( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالط  وه��ي  معدنية،  غري  بناء،  م��واد  على  العالمة  وتو�صع 
ر�صف  طوب  للحائط،  �صرياميك  بالط  لالأر�صيات،  �صرياميك 
لي�ش من املعادن؛ �صتائر ق�صرية )ديكور من ال�صرياميك( لي�صت 
االأرا�صي  للجدران،  �صرياميك  بالط  القما�ش؛  اأو  املعادن  من 
واالأ�صقف، حجر رملي ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )19(

)بيوتكنولوجي كيميكال النتاج اال�صمدة الزراعية .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92519( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الر�صمية واالختام  الفواتري وامل�صتندات  العالمة على  وتو�صع 
وامل�صنفة   . املقوى  وال��ورق  والقرطا�صية  املكتبية  واالدوات 

بالفئة )16(

)النخيل ال�صعيدة للتجارة العامة . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92521( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الر�صمية واالختام  الفواتري وامل�صتندات  العالمة على  وتو�صع 
وامل�صنفة   . املقوى  وال��ورق  والقرطا�صية  املكتبية  واالدوات 

بالفئة )16(

)جمموعة جنل احلاج التجارية .(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92522( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على الفواتري وامل�صتندات الر�صمية واالختام واالدوات 

املكتبية والقرطا�صية والورق املقوى. وامل�صنفة بالفئة )16(
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)ب�صام �صامل احمد جميده(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92546( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
مكائن   ، الكهرباء  مولدات   ، غطا�صات  على  العالمة  وتو�صع 
)اأجزاء  كهرباء  توليد  ديامن   ، كهرباء  توليد  ومعدات  واالت 
، م�صخات هوائية)تراكيب للمراأب(، مكائن �صخ هواء،  االت( 
اآاالت زراعية )عدا مايدار باليد(، م�صخات ،  معدات زراعية، 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(

)ب�صرى حممد حم�صن حممد اجلعدبي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92614( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على كحل طبي، قناع للب�صرة، تركيبة لل�صعر. 

.وامل�صنفة بالفئة )3(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92655( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92656( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(
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لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92657( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92659( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92660( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92661( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(
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لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92662( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(

لالدوية  الدين  نور  اأبو  )موؤ�ص�صة  �صندق  حممد  يحيى  )يحيى 
وامل�صتلزمات الطبية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92665( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(

)يحيى يحيى حممد �صندق(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92669( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
اجلراحة  يف  ت�صتخدم  واأدوات  اأجهزة  على  العالمة  وتو�صع 
اأط��راف  البيطري،  والطب  االأ�صنان  وط��ب  الب�صري  والطب 
خياطة  م��واد  جتبري،  اأدوات  ا�صطناعية،  واأ���ص��ن��ان  وع��ي��ون 

اجلروح .وامل�صنفة بالفئة )10(

)مطيع حم�صن علي عبداهلل احلميدي(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92704( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على النب، وامل�صنفة بالفئة )30(
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)احمد حممد قائد احلبابي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92718( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مولدات الكهرباء، مكائن واالت ومعدات 
الكهرباء ديامن توليد الكهرباء، م�صخات، مببات، مكائن واالت 
الهواء،  �صخ  مكائن  هوائية،  م�صخات  امل�صغوط،  بالهواء  تدار 
معدات  ال�صخور،  حفر  لقم  كمربي�صنات،  هوائية،  مكثفات 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(

)طارق عبداهلل حزام مغل�ش(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92724( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، ورقية  مناديل  بال�صتيكية،  اأكيا�ش  على  العالمة  وتو�صع 

حفا�صات ،اقالم ، دفاتر ، ورق. ... وامل�صنفة بالفئة )16(

)ربوع حم�صن ربوع حيدر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92728( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
واجلوي  الربي  النقل  واأجهزة  املركبات  على  العالمة  وتو�صع 
،الدراجات  ،االط��ارات  ال�صيارات  واطارات  غيار  قطع   ، واملائي 
وادواتها  النارية  الدراجات   ، وم�صتلزماتها  وادواتها  الهوائية 
م�صخات   ، وم�صتلزماتها  االط��ف��ال  ،ع��رب��ات  وم�صتلزماتها 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )12(

)احمد احمد ح�صني من�صر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92778( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على منظفات. وامل�صنفة بالفئة )3(
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)حممد �صامل �صعيد بو �صعد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92780( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
فواكة  لالكل،  املعدة  والدهون  الزيوت  على  العالمة  وتو�صع 
فواكة،  ل��ب  حم�صر،  ���ص��وداين  ف��ول  معلبة،  ف��واك��ة  جم��م��دة، 
معجون بندورة، �صوربات املعلبات ، )فول- فا�صوليا- بازيالء(. 

وامل�صنفة بالفئة )29(

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92786( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان  اآالت وعدد  العالمة على 
احلركة  نقل  وعنا�صر  اآلية  قارنات   ، الربية(  للمركبات  منها 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما 
يدار باليد(،اأجهزة تفقي�ش البي�ش،غ�صاالت ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92787( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان  اآالت وعدد  العالمة على 
احلركة  نقل  وعنا�صر  اآلية  قارنات   ، الربية(  للمركبات  منها 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما 
يدار باليد(،اأجهزة تفقي�ش البي�ش،غ�صاالت ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92790( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان  اآالت وعدد  العالمة على 
احلركة  نقل  وعنا�صر  اآلية  قارنات   ، الربية(  للمركبات  منها 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما 
يدار باليد(،اأجهزة تفقي�ش البي�ش،غ�صاالت ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(
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)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92800( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على امل�صابيح واللمبات الكهربائية وامل�صابيح 
الكهربائية  وال�صخانات  الكهربائية  وامل����راوح  القو�صية 
والزجاجية  الكهربائية  وال��غ��الي��ات  امل�صابيح  وزج��اج��ات 
الكروية للم�صابيح وحامالت مظالت امل�صابيح ونا�صرات ال�صوء 

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

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92802( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على امل�صابيح واللمبات الكهربائية وامل�صابيح 
الكهربائية  وال�صخانات  الكهربائية  وامل����راوح  القو�صية 
والزجاجية  الكهربائية  وال��غ��الي��ات  امل�صابيح  وزج��اج��ات 
الكروية للم�صابيح وحامالت مظالت امل�صابيح ونا�صرات ال�صوء 

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

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92803( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على امل�صابيح واللمبات الكهربائية وامل�صابيح 
الكهربائية  وال�صخانات  الكهربائية  وامل����راوح  القو�صية 
والزجاجية  الكهربائية  وال��غ��الي��ات  امل�صابيح  وزج��اج��ات 
الكروية للم�صابيح وحامالت مظالت امل�صابيح ونا�صرات ال�صوء 

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

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92805( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وال�صمعدانات  امل�صابيح  مقاب�ش  ع��ل��ى  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع 
االلكرتونية  وال��ق��ل��وب  الكهربائية  وال��ب��الك��ات  وامل��ف��ات��ي��ح 
الرئي�صية  الكهربائية  التوزيع  ولوحات  والكهرومغناطي�صية 
الوايرات  ان��واع  وكافة  والتو�صيالت  والفيوزات  والفرعية 
بالفئة  وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  واال�صالك 

)9(
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)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92812( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وال�صمعدانات  امل�صابيح  مقاب�ش  ع��ل��ى  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع 
االلكرتونية  وال��ق��ل��وب  الكهربائية  وال��ب��الك��ات  وامل��ف��ات��ي��ح 
الرئي�صية  الكهربائية  التوزيع  ولوحات  والكهرومغناطي�صية 
الوايرات  ان��واع  وكافة  والتو�صيالت  والفيوزات  والفرعية 
بالفئة  وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  واال�صالك 

)9(

)طارق عبداهلل حزام مغل�ش . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92828( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
..وامل�صنفة   . وم�صروبات  وع�صائر  مياه  على  العالمة  وتو�صع 

بالفئة )32(

)حممد �صالح هادي ال�صوملي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92838( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل��وم  واال���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ة  ال��ل��ح��وم،  خال�صات  وال�صيد، 
وجمففة ومطهوة، هالميات )جيلي( مربيات وفواكة مطبوخة 
بال�صكر، البي�ش واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون 

ال�صاحلة لالكل. وامل�صنفة بالفئة )29(

)حممد �صالح هادي ال�صوملي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92841( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وال��رز  وال�صكر  والكاكاو  وال�صاي  ال��نب  على  العالمة  وتو�صع 
والتابيوكا وال�صاغو والنب اال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات 
امل�صنوعة من احلبوبن اخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
وم�صحوق  اخلمرية  اال���ص��ود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة، 
اخلبيز، ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(
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)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92891( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة 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 ، 
كوكتيالت ع�صري التفاح، زجنبيل، ع�صري ...البقيه ح�صب ن�صر 

االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )32(

)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )92893( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
م�صتح�صرات  وبيطرية،  �صيدالنية  م�صتح�صرات  على  العالمة 
الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �صحية 
مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات  واالأطفال،  للر�صع  واأغذية 
م�صتح�صرات  مطهرات،  االأ�صنان،  طب  و�صمع  االأ�صنان  ح�صو 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  احل�صرات  الإب��ادة 

بالفئة )5(

)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92894( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدعاية  خدمات  ومنتجات،  �صلع  عر�ش  على  العالمة  وتو�صع 
الن�صاط  وتفعيل  االعمال  وتوجية  ادارة  وخدمات  واالعالن 

املكتبي. وامل�صنفة بالفئة )35(

)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92896( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
،االأرز،النب  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  النب  على  العالمة  وتو�صع 
احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  اال�صطناعي، 
،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر ،ال�صوكوالته،احللويات ،احللويات 
النحل  ع�صل  العلكة،  احل��ل��وي��ات،  وم�صتح�صرات  املثلجة، 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(
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)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92898( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  واالأ���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة 
بال�صكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  ومطهوة،هالم)جيلي( 
والدهون  الزيوت  االألبان،  ومنتجات  واللنب  احلليب  البي�ش، 

املعدة ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )29(

)�صركة جلب اخوان للتجارة واال�صتثمار(  

وقد مت الت�صجيل برقم )92901( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�ش  م�صتح�صرات  على  العالمة 
و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات   ، املالب�ش  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل 
م�صتح�صرات   ، عطرية  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 
�صاد  جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات اأ�صنان ، �صابون مُّ
للعرق، م�صتح�صرات ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )3(

)ب�صام عبدالرحمن احمد عبدالوهاب(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92907( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على مياة معدنية .وامل�صنفة بالفئة )32(

)اكرم حممد ناجي النمنم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92908( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة 
من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات ، االختام 
، االغلفة الكرتونية ، االكيا�ش البال�صتيكية ، املناديل الورقية 
، املنتجات امل�صنوعة من الورق ، االقالم ، ...البقيه ح�صب ن�صر 

االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )16(
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)ح�صن ح�صن �صعد الكد�ش(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92910( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على االطارات )التواير(، التيوبات ، الدراجات 
وو�صائل  املركبات   ، م�صتلزماتها  وجميع  غيارها  وقطع  النارية 
..وامل�صنفة  غيارها  وقطع  واجلوية  والبحرية  الربية  النقل 

بالفئة )12(

)�صركة مين موبايل للهاتف النقال - م�صروع ريال موبايل(
  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93000( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على خدمة التح�صيالت االلكرتونية اخلا�صة 

ب�صداد ارقام مين موبايل.  وامل�صنفة بالفئة )36(

)�صركة مين موبايل للهاتف النقال - م�صروع ريال موبايل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93004( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على خدمة التح�صيالت االلكرتونية اخلا�صة 

ب�صداد ارقام مين موبايل.  وامل�صنفة بالفئة )36(

)�صركة بن �صهبني للتجارة واال�صتثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93005( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وال�صمعدانات  امل�صابيح  مقاب�ش  ع��ل��ى  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع 
االلكرتونية  وال��ق��ل��وب  الكهربائية  وال��ب��الك��ات  وامل��ف��ات��ي��ح 
الرئي�صية  الكهربائية  التوزيع  ولوحات  والكهرومغناطي�صية 
الوايرات  ان��واع  وكافة  والتو�صيالت  والفيوزات  والفرعية 
بالفئة  وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  واال�صالك 

)9(
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)حممد �صالح هادي ال�صوملي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93011( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
والغازية  املعدنية  املياة  ال�صعري،  �صراب  على  العالمة  وتو�صع 
م�صتخل�صة  م�صروبات  الكحولية،  غري  امل�صروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�صتح�صرات  ا�صربة  الفواكة،  وع�صائر  الفواكة  من 

لتح�صري امل�صروبات. .... وامل�صنفة بالفئة )32(

)رافت عبداحلق احمد �صيف(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93020( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
طبخ،  زيت  معلبة،  بازليا  فا�صوليا،  فول،  على  العالمة  وتو�صع 
البي�ش،  بال�صكر،  مطبوخة  وفواكة  مربيات  االنانا�ش،  فواكة 
احلليب، اللنب ومنتجات االلبان، الزيوت والدهون املعده لالكل، 
االغذية املحفوظة واملخلالت، رقائق بطاطا فواكة ...البقيه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )29(

)حممد حممد حزام حمران (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93058( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على ان�صاء املباين واالإ�صالح وخدمات الرتكيب 
وامل�صنفة  البناء.  وم�صاريع  االن�صائية  وامل�صاريع  والتجميع 

بالفئة )37(

)ح�صن قايد ناجي ياقوت(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93073( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل 
واملطبخ لي�صت من معادن نفي�صة ، اأم�صاط واأ�صفنج فرا�صي )عدا 
فرا�صي التلوين والدهان( مواد �صنع الفرا�صي ، اأدوات تنظيف 
،-�صلك جلي، زجاج غري م�صغول اأو زجاج �صبه م�صغول ، مكان�ش، 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )21(
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)ا�صماعيل علي نا�صر ال�صري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93231( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
للدهانات،  مثبتات   ، الدهانات)البويات(  العالمة على  وتو�صع 
م�صتح�صرات م�صادة للتاآكل، دهانات م�صادة للتلف اأو التلوث اأو 
لوقاية  ت�صتخدم  التي  واملواد  والالكيه،  والورني�ش  الرت�صبات، 
املعادن من ال�صداأ واخل�صب من التلف، واملواد ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )2(

)ا�صماعيل علي نا�صر ال�صري(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93237( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واملظالت  واخليم  وال�صبكات  واخليوط  احلبال  على  العالمة 
وامل�صمع واالأ�صرعة والغرارات واالأكيا�ش )غري الواردة يف فئات 
اأو  املطاط  من  كان  ما  )عدا  واحل�صو  التبطني  مواد   ، اأخ��رى( 
...البقيه ح�صب  االألياف اخلام،  ن�صيج من  ، مواد  البال�صتيك( 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )22(

)ا�صماعيل علي نا�صر ال�صري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93255( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو 
املائي، مركبات بجميع اأنواعها، دراجات نارية، درجات هوائية، 
مركبات جوية،هياكل �صيارات، اطارات بجميع اأنواعها،مركبات 
...البقيه  يدوية،عجالت،زجاج  غيارها،عربات  وقطع  مائية 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )12(

)�صامر القداح العاملية للتجارة العامة ذ.م.م.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93280( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على زيوت و�صحوم �صناعية، مزلقات، مركبات 
وقود  ذلك  يف  )مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�صا�ش 
وامل�صنفة  لالإ�صاءة  وفتائل  �صموع  اإ�صاءة،  مواد  املحركات(، 

بالفئة )4(
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)طه اأحمد ح�صني الهما�صي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93295( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على عد�صات عني ال�صقة. .وامل�صنفة بالفئة 

)9(

)راأفت عبد احلق احمد �صيف .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93309( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الكات�صب،  املكرونة،  ال�صل�صة،  االرز،  على  العالمة  وتو�صع 
الب�صكويت،  الدقيق،  ال�صكر،  ال�صاي،  ال��نب،  طحينية،  ح��الوة 
البهارات،  ال�صكاكر،  العلك،  احللويات،  ال�صوكالتة،  الفطاير، 

املكرونة. . وامل�صنفة بالفئة )30(

)خالد احمد حممد الدباء املطري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93327( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املياة املعدنية، امل�صروبات الغازية وغريها 
من امل�صروبات غري الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكة 
وع�صائر الفواكة، �صراب وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروبات 

غري الكحولية.  وامل�صنفة بالفئة )32(

)خليل طه حممد علي احلبي�صي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93354( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على طرابيل ، م�صمع ،مظالت ، حبال ، اأغطية 
واقية ، اأغطية للتموية ، مظالت من مواد �صناعية ، مظالت من 
اأحزمة   ، الربط  اأو  للرزم  ،اأربطة غري معدنية  ، خيام  الن�صيج 
لرفع  معدنية  غري  ربط  خيوط   ، االأمتعة  لربط  معدنية  غري 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )22(



70

)بعي�ش حممد علي حزام(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93356( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مرمر ، الواح لالأر�صيات ، موا�صري متفرعة 
غري معدنية طوب ، هياكل غري معدنية للبناء ، حجر للبناء ، 
ورق مقوي للبناء ، طالءات ) مواد بناء ( ، موا�صري ت�صريف غري 
معدنية ، ار�صيات من الواح غري معدنية ، طوب ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )19(

)عماد حممد مهيوب املليكي (  

وقد مت الت�صجيل برقم )93360( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على النب ، ال�صاي ، الكاكاو ، ال�صكر ، االرز ، التابيوكا ، 
ال�صاجو ، النب اال�صطناعي ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
 ، ال�صوكوالته   ، ،الفطائر  الب�صكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من 
ن�صر  ح�صب  ...البقيه  ،احللويات  ال�صكاكر  العلك   ، احللويات 

االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)يا�صر حممد عبد اهلل ال�صيفي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93388( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وم�صتلزمات   ، للتلفونات  غيار  قطع  على  العالمة  وتو�صع 

التلفونات وامل�صنفة بالفئة )9(

)عبد اهلل ح�صني دبي�ش جعامل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93391( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
غري   ( بناء  م��واد   ، اميك  �صري   ، ب��الط  على  العالمة  وتو�صع 
معدنية ( ، اأنابيب قا�صية غري معدنية للمباين ، اأ�صفلت وزرقت 
وقار ، مباين غري معدنية قابلة للنقل ، ن�صب ) جم�صمات ( غري 
معدنية ، االأحجار الطبيعية وال�صناعية ، اال�صمنت ...البقيه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )19(
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)عبد اهلل ح�صني دبي�ش جعامل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93394( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
غري   ( بناء  م��واد   ، �صرياميك   ، ب��الط  على  العالمة  وتو�صع 
معدنية ( ، اأنابيب قا�صية غري معدنية للمباين ، اأ�صفلت وزفت 
وقار ، مباين غري معدنية قابلة للنقل ، ن�صب ) جمم�صات ( غري 
معدنية ، االأحجار الطبيعية وال�صناعية ، اال�صمنت ...البقيه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )19(

)مركز الندى للخدمات العامة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93403( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
نقل  جمركي،  تخلي�ش  مالحية،  خدمات  على  العالمة  وتو�صع 

بري)ب�صائع(، �صحن جوي.  وامل�صنفة بالفئة )39(

)عادل عبداهلل م�صفر عبود را�صد .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93417( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الذكية،  والهواتف  املحمولة  الهواتف  على  العالمة  وتو�صع 
الكمبيوتر  واجهزة  واملحمولة  ال�صخ�صية  الكمبيوتر  اجهزة 
املكتبية، بطاريات تلفونات، اغلفة �صواحن، خوازن، البطاريات 
ال�صم�صية، ا�صالك كهرباء، منظمات،  الواح الطاقة  ال�صم�صية، 

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

القريع  ال�صريف  وديع  )موؤ�ص�صة  القريع  اأحمد  ال�صريف  )وديع 
لالإ�صترياد((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93422( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
نارية  األعاب  ومنتجات  النارية  االلعاب  على  العالمة  وتو�صع 
ومفرقات نارية واأ�صواء بنغالية - نور اأزرق ي�صتعمل يف امل�صارح 

واالألعاب النارية. ...وامل�صنفة بالفئة )13(
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)ربيع عبداهلل م�صفر عبود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93433( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  على  العالمة  وتو�صع 
الكمبيوتر  واجهزة  واملحمولة  ال�صخ�صية  الكمبيوتر  اجهزة 
 ، خ���وازن   ، �صواحن  اغلفة   ، تلفونات  ب��ط��اري��ات   ، املكتبية 
البطاريات ال�صم�صية ، الواح الطاقة ال�صم�صية ، ا�صالك كهرباء 

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

)عبدالغني �صالح احمد املخلف( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93437( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
املالية.  امل�صرفية والتحويالت  العالمة على اخلدمات  وتو�صع 

وامل�صنفة بالفئة )36(

)عبد اللطيف احمد ا�صماعيل القيز(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93439( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على ل�صقات طبية ومواد �صماد ....وامل�صنفة 

بالفئة )5(

)�صركة النيل اك�صرب�ش لل�صرافة والتحويالت املالية (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93450( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على �صرافة وحتويالت مالية. ....وامل�صنفة 

بالفئة )36(



73

)ال�صركة الوطنية ل�صناعة اال�صفنج والبال�صتيك .(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93451( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل 
اأم�صاط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  وللمطبخ 
اأو الدهان(، مواد �صنع  واإ�صفنج، فرا�صي )عدا فرا�صي التلوين 
األفرا�صي، اأدوات تنظيف، �صلك جلي، زجاج غري م�صغول وزجاج 

�صبه ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )21(

)عبد الرحمن �صالح علي الظفاري .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93455( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
زبدة، جبنة )منتجات االلبان(،  العالمة على حليب،  وتو�صع 

ق�صدة، منتجات احلليب. . وامل�صنفة بالفئة )29(

)�صابحة لل�صناعات الورقية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93466( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الورق والورق املقوي واملنتجات امل�صنوعة 
مواد  املطبوعات،  اخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغري  امل��واد  هذه  من 
جتليد الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق 
...البقيه  مواد  منزلية،  اولغايات  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )16(

)خالد احمد عبداهلل الف�صيل . (  

وقد مت الت�صجيل برقم )93470( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على مكائن خياطة، اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�صر نقل 
احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية 
)عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�ش البي�ش اأجهزة ...البقيه 

ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(
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)حممد عبداهلل هادي احلبي�صي - )موؤ�ص�صة حممد عبد اهلل 
احلبي�صي للتجارة ((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93480( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على حبال ..وامل�صنفة بالفئة )22(

)علي حممد عبداهلل الظرا�صي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93488( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العالمة على املالب�ش واجلوارب. وامل�صنفة بالفئة )25(

)علي حممد عبداهلل الظرا�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93489( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  .وامل�صنفة  واجل��وارب.  املالب�ش  على  العالمة  وتو�صع 

)25(

)علي حممد عبداهلل الظرا�صي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93491( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العالمة على املالب�ش واجلوارب. وامل�صنفة بالفئة )25(
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)علي حممد عبداهلل الظرا�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93492( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  وجوارب.  مالب�ش  على  العالمة  وتو�صع 

)25(

)خالد عبد احلق عبده مهيوب احلمادي(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93499( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  واأحذية.  مالب�ش  على  العالمة  وتو�صع 

)25(

)اأحمد حممد �صالح ثعيل ) �صرواح للتجارة ((  

وقد مت الت�صجيل برقم )93511( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ق�صبان قفل معدنية ، مزالج اأبواب ، اأقفال اأبواب 
غري كهربائية ، مقاب�ش اأبواب معدنية ، قوالب �صباكة معدنية 
جتميل  من�صات  �صالمل   ، خابورية  م�صامري   ، معدنية  مقاب�ش   ،
معدنية ، م�صامري من�صات معدنية للتجريك ، اقفال ...البقيه 

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

)احمد راجح احمد ال�صابقي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93514( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وامل�صروبات.  املاكوالت  تقدمي  خدمات  على  العالمة  وتو�صع 

...وامل�صنفة بالفئة )43(
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)عبدالكرمي حممد حممد العيني(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93518( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
�صا�صات  وحممولة  ثابتة  تلفونات  على  العالمة  وتو�صع 
تلفزيونات ر�صيفرات، كمبيوترات، م�صجالت، بطاريات بجميع 
انواعها �صائلة وجافة، الواح �صم�صية والواح �صوئية، حموالت 
وكابالت،  ا�صالك  البطاريات،  �صحن  اجهزة  �صحن  وخ���وازن 
مو�صالت كهربائية، ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )9(

)حممد عبداهلل ح�صن �صلمان(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93519( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على ادوات واواين واوعية لال�صتعمال املنزيل 
وفناجني  كا�صات  اك��واب،  زجاجية،  واواين  اوعية  وللمطبخ، 
م�صغول،  �صبة  وزجاج  م�صغول  غري  زجاج  زجاج،  جاكات  زجاج، 
وفرا�صي  وا�صفنج  ام�صاط  خزفية،  واواين  �صيني  خزف  اواين 
وامل�صنفة   . االإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  تنظيف  وادوات 

بالفئة )21(

)بن فارع احلبي�صي لال�صترياد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93520( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
للتعبية)غري  و�صوائل  واكيا�ش  غرارات  على  العالمة  وتو�صع 
واخليام  وال�صباك  واخليوط  احلبال  اخرى(  فئات  يف  الواردة 
 ) اخرى  فئات  يف  ال��واردة  واال�صرعة)غري  وامل�صمع  واملظالت 

مواد التقطيم واحل�صو.  وامل�صنفة بالفئة )22(

)عبدالكرمي احمد احمد ال�صريحي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93523( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  ....وامل�صنفة  طبية  م�صتلزمات  على  العالمة  وتو�صع 

)10(



77

)عمران عبد العزيز �صلطان عبده (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93527( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأدوية وم�صتح�صرات �صيدالنية وبيطرية 
مواد   ، �صماد  وم��واد  ال�صقات   ، واالأط��ف��ال  للر�صع  اغذية   ،
ح�صواالأ�صنان و�صمع طب اال�صنان ، مطهرات ، مبيدات فطريات 
�صحية  م�صتح�صرات   ، الطبي  لالإ�صتعمال  معدة  حمية  مواد   ،

لغايات طبية . وامل�صنفة بالفئة )5(

)فريز الندكامبينا نيدير الند بي يف(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93528( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على احلليب ومنتجات احلليب ، اجلنب ومنتجات اجلنب 
الزبدة  وزي��ت  الزبدة   ، لالكل  ال�صاحلة  وال��ده��ون  الزيوت   ،

وامل�صنفة بالفئة )29(

)رافت عبداحلق احمد �صيف(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93554( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على الفول ، الفا�صوليا ، البقوليات ، فواكة مطبوخة 
، زيت  ، مربيات  الزيوت والدهون   ، ، احلليب  انانا�ش   ، بال�صكر 
الطبخ ، فواكة معلبة ، خملل ، تونة ، رقائق بطاطا .. وامل�صنفة 

بالفئة )29(

)عبداهلل عبده حممد عرمي (  

وقد مت الت�صجيل برقم )93576( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على دراجات نارية وهوائية، قطع غيار دراجات نارية 
وتيوبات  اط��ارات  و�صاحنات،  ال�صيارات  غيار  قطع  وهوائية، 
دراجات نارية وهوائية، اطارات وتيوبات �صيارات و�صاحنات.  

وامل�صنفة بالفئة )12(



78

)عبداهلل عبده حممد عرمي (  

وقد مت الت�صجيل برقم )93597( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على تلفونات ثابتة وحممولة، ر�صيفرات، كمبيوترات 
ال��واح  وجافة،  �صائلة  انواعها  بجميع  بطاريات  وم�صجالت، 
وخوازن  حموالت  �صيارات،  ثري  بي  ام  وم�صتلزماتها،  �صم�صية 
مو�صالت  وكابالت،  ا�صالك  البطاريات،  �صحن  اجهزة  �صحن، 

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

)حممد �صالح اأحمد ميا�ش(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93598( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وال�صكاريب  واملفاتيح  واالأقفال  املغالق  على  العالمة  وتو�صع 

واملف�صالت وم�صتلزمات النجارة. ... وامل�صنفة بالفئة )6(

)اميري لال�صترياد وت�صدير املنتجات املحلية . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93599( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املكمالت الغذائية، املكمالت الفيتامينية، 
اخلا�صة  كب�صوالت  للحمية،  غذائية  الياف  طبية،  م�صروبات 
لالغرا�ش  عقاقري  ال�صيدالنية،  امل�صتح�صرات  ب��االدوي��ة، 
تكييفها  يتم  تغذية  م�صتح�صرات  حيوية،  م�صادات  الطبية، 
بالفئة  وامل�صنفة   . االإيداع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  لال�صتخدام 

)5(

)�صركة جولدن فارما للتوريدات الطبية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93618( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
طبية  حماليل   ، طبية  �صبغات   ، ادوي��ة  على  العالمة  وتو�صع 

....وامل�صنفة بالفئة )5(
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)Falcon Pumps Ltd صركة فالكون بومب�ش يف تي�(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93626( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
م�صخات   ، غطا�صات  م�صخات   ، غطا�صات  على  العالمة  وتو�صع 
كهرباء  مولدات   ، طني  م�صخات   ، �صوائل  م�صخات   ، كيميائية 
هوائية  م�صخات   ، الكهرباء  توليد  ومعدات  واالت  مكائن   ،
اآالت   ، زراعية  معدات   ، هواء  �صخ  مكائن   ، للمراآب(  )تراكيب 

زراعية ...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(

)علي اأحمد �صالح ا الأحل�صي.(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93629( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، وال�صيدالنية  الطبية  وامل�صتح�صرات  االأدوي��ة  على  العالمة 
�صحية  م�صتح�صرات   ، طبية  لغاية  وامل�صتح�صرات  الكرميات 
لغايات  بل�صم  الطبي،  لال�صتعمال  حماية  مواد  طبية،  لغايات 
لغايات  لو�صن  غ�صوالت   ، طبية  ا�صتحمام  م�صتح�صرات  طبية، 

...البقيه ح�صب ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )5(

)�صلطان حممد ا�صماعيل �صيف العليمي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93669( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على م�صتح�صرات تبيي�ش االقم�صة، منظفات، 
عطور،  و�صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات 
لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  زيوت 
معاجني ا�صنان، كرميات و�صامبو وادوات جتميل. .. وامل�صنفة 

بالفئة )3(

)�صركة ميون لل�صناعات املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93705( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  على  العالمة  وتو�صع 
الفواكه  امل�صتخل�صة من  الكحولية وامل�صروبات  امل�صروبات غري 
وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروبات 

غري الكحولية. . وامل�صنفة بالفئة )32(
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)�صركة ميون لل�صناعات املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93707( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على احلا�صالت الزراعية ومنتجات الب�صاتني 
اخلا�صة  الغذائية  امل��واد   ، واخل�صروات  الفواكه   ، والغابات 

باحليوانات، ال�صعري والقمح. ....وامل�صنفة بالفئة )31(

)�صركة ميون لل�صناعات املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93710( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
واملكرونة  واالأرز  والكاكاو  وال�صاي  النب  على  العالمة  وتو�صع 

....وامل�صنفة بالفئة )30(

)�صركة ميون لل�صناعات املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93713( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
مطبوخة  فواكة   ، ومربيات  جيلي  هالم  على  العالمة  وتو�صع 
بال�صكر ، البي�ش ، اللنب ومنتجات االلبان ، االغذية املحفوظة 

، املخلالت ...وامل�صنفة بالفئة )29(

)نا�صر �صالح مقبل العماد(  

وقد مت الت�صجيل برقم )93727( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري 
الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه، 
�صراب وم�صتح�صرات اخرى لتح�صري امل�صروبات غري الكحولية 
،م�صتح�صرات لتح�صري املياة املعدنيه ، رحائق ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )32(
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)رافت عبداحلق احمد �صيف(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93747( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، ،االأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  ال��نب  على  العالمة  وتو�صع 
،الب�صكويت ،الفطائر،ال�صوكوالته،احللويات ، العلك ، ال�صكاكر 
،احللويات املثلجة، ع�صل النحل والع�صل االأ�صود، اخلمرية، امللح 
ح�صب  ...البقيه  ،التوابل  البهارات  ،اخلل،  اخلردل   ، الفلفل   ،

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)احمد حممد علي خليل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93757( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الدهانات )البويات( ،الورني�ش ،الالكيه ، 
مواد الوقاية من ال�صداأ ،مواد حفظ اخل�صب من التلف ، مواد 
، معادن يف  راتنج طبيعي خام   ، االألوان  ، مواد تثبيت  التلوين 
�صكل رقائق اأو م�صحوق الإ�صتخدام الدهانني . وامل�صنفة بالفئة 

)2(

)اأ�صرف عبداخلالق اأحمد قايد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93758( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
لالبواب  كهربائية  اجرا�ش   ، البطاريات  على  العالمة  وتو�صع 
�صماعات   ، تلفونات  اجهزة   ، ر�صيفرات   ، تلفزيونية  و�صا�صات   ،

تلفونات . وامل�صنفة بالفئة )9(

)مع�صار حممد حمود مع�صار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93768( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املياة املعدنية، م�صروبات الطاقة، ع�صائر 
وامل�صنفة  الغازية.  امل�صروبات  اخل�صروات،  ع�صائر  الفاكهه، 

بالفئة )32(
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)على عبداهلل ح�صني ا�صماعيل الغيثي( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93774( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
بالفئة  .وامل�صنفة  االت�صاالت.  خدمات  على  العالمة  وتو�صع 

)38(

)حمفوظ �صامل �صماخ( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )93812( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على امل�صابيح، ملبات اال�صائة، قناديل اال�صائة، الواح 
الدفايات  املرواح،   ، املكيفات  الثالجات،  ال�صخانات،  الت�صخني، 
املياه،  وتر�صيح  لتنقية  فالتر  �صعر،  جمففات  الطبخ،  افران   ،
احوا�ش مطابخ وحمامات، كرا�صي حمامات، ...البقيه ح�صب 

ن�صر االإيداع . وامل�صنفة بالفئة )11(

)ا�صامة احمد م�صلح حم�صن ب�صري (  

وقد مت الت�صجيل برقم )93843( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على الطاقة ال�صم�صية و م�صتلزماتها و االلكرتوين بيع 
ت�صجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالجهزة  اآليات  و  اآلية 
اأجهزة  االيل،  احلا�صب  اأجهزة  و  معدات  حا�صبة،  اآالت  النقد، 

اخماد النريان، نظارات، تلفزيونات. وامل�صنفة بالفئة )9(

انونيم  ت��ي��ك��اري��ت  يف  ���ص��ان��اي��ي  ج��وم��ل��ي��ك  م��وت��ور  )ي���امن���اك 
  )40272( رق���م  حت���ت  )ت��رك��ي��ا(  وج��ن�����ص��ي��ت��ه  ���ص��ريك��ت��ي( 
جتديد  مت  ق��د    )12( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2010/5/9م( 
من   تبداأ  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/5/9م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م
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رقم  حتت  )الهند(  وجن�صيته  ليمتد(  )�صندارام-كاليتون 
مت  قد    )12( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/4/19    )40753(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/4/19م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�صيته  عبداجلبار(  �صالح  )عبداهلل 
مت  قد    )11( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2010/8/1    )41387(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/8/1م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�صيته  عبداجلبار(  �صالح  )عبداهلل 
مت  قد    )6( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2010/8/1    )43714(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/8/1م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

)ذي بروكرت اند جامبل كومباين( وجن�صيته )الواليات املتحدة 
وبتاريخ)2000/5/30 م(  االمريكية( حتت رقم )13130(  
بالفئة )5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2020/5/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م
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)ذي بروكرت اند جامبل كومباين( وجن�صيته )الواليات املتحدة 
وبتاريخ)2000/5/30 م(  االمريكية( حتت رقم )13131(  
بالفئة )5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2020/5/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

رقم  حتت  )ال�صعودية(  وجن�صيته  التجارية(  با�صمح  )�صركة 
)15702(  وبتاريخ)2001/10/30 م( بالفئة )32(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/10/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

رقم  حتت  )ال�صعودية(  وجن�صيته  التجارية(  با�صمح  )�صركة 
)15703(  وبتاريخ)2001/10/30 م( بالفئة )32(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/10/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م

: 2018/1/2م.  وتاريخ   )77999( برقم  امل�صجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )9( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )عبداهلل حممد احمد مثنى(.
اىل املالك اجلديد : )اأوكايا باور بي يف تي. األ تي دي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م


