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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96140( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  مبيدات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )5(  

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96012( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية.. وامل�شنفة 

بالفئه )5(  

)جمموعة ابن احلاج للتجارة(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/7م(.  وبتاريخ:  برقم)96837(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: االوراق واملطبوعات وال�شندات والفواتري الر�شمية .. وامل�شنفة بالفئه )16(  
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95961( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   . ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

  )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95960( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95966( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95967( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة   . زراعية  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95968( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95969( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95970( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95974( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95978( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية.. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95981( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95983( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95992( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اأ�شمدة زراعية. . وامل�شنفة 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95994( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95995( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية..  ا�شمدة  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95996( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95997( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96141( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95999( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96001( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96002( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96004( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96015( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95962( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95963( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95964( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95965( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95971( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95972( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95973( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95975( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95977( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95979( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95980( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95982( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95988( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية..  ا�شمدة  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95989( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اأ�شمدة زراعية. . وامل�شنفة 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95991( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اأ�شمدة زراعية. . وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة بن احلاج التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95993( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية..  ا�شمدة  العالمة على:  اجلغرافية وتو�شع 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96003( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96006( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96008( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ا�شمدة زراعية . . وامل�شنفة 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96013( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية..  ا�شمده  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96014( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمده  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96007( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية . وامل�شنفة 

بالفئه )5(
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)جمموعة ابن احلاج التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96011( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية . وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد ح�شني عبداهلل اللوزي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)89291( وب���ت���اري���خ: 
)2019/2/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بطاريات   ، جل  بطاريات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، البطاريات  �شحن  اأجهزة   ، توبلر  دب��ل  بطاريات   ، �شيارات 
اأجهزة انذار ، اجهزة نداء ال�شلكي ، موا�شري اأ�شالك كهربائية 
هواتف   ، هواتف  اأجهزة   ، هواتف  �شماعات   ، را�س  �شماعات   ،
حممولة ، هوائيات ، الواح ، خوازن ، ر�شيفرات ، منظم خزن.. 

وامل�شنفة بالفئه )9(

)علي حممد عبداهلل هبه املري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91922( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/6/2م(. 
امل�شتح�شرات   ، االدوي��ة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وامل�شنفة  الغذائية.  املكمالت   ، احلمية  ،مكمالت  ال�شيدالنية 

بالفئه )5(

)�شادق علي حممد الط�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93213( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/26م(. 
 . �شامبو.  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ش��رات 

وامل�شنفة بالفئه )3(
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)�شفيق عبده حممد للتجارة والتوكيالت التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94392( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/2م(. 
الزراعية  احل��ا���ش��الت  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
فئات  يف  ال��واردة  غري  والغالل  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات 
 ، الطازجة  واخل�شروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اأخرى 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�شة 
باحليوانات ، علف ،مواد غذائية للحيوانات ، ال�شعري ، الفواكه 
الطازجة ، ليمون ، عد�س طازج ، بذور نباتات ، ق�شب ال�شكر.. 

وامل�شنفة بالفئه )31(

)يحيى يو�شف ا�شماعيل املوؤيد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94513( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/9م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احذية ، احذية ذات اربطة 

، �شنادل.. وامل�شنفة بالفئه )25(

)يحيى يو�شف ا�شماعيل املوؤيد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94516( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/2/9م(. 
بال�شتيكية  مواد   ، املطاط  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف الت�شنيع ، انابيب وموا�شري مرنة 

غري معدنية ، علب بال�شتيكية.. وامل�شنفة بالفئه )17(

)عبداهلل �شيف اهلل احمد بوب�س(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95195( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
و  املقوى  ال��ورق  و  ال��ورق  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
املنتجات امل�شنوعة من هذه املواد و غري واردة يف فئات اخرى 
، ال�شور الفتوغرافية ، مواد  ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب 
مواد   ، منزلية  لغايات  او  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق 
الفنانني ، فرا�شي الدهان او التلوين ، االآالت الكاتبة و اللوازم 
عدا   ( والتدري�س  التوجيه  م��واد   ) االث��اث  ع��دا  املكتبية) 
االجهزة ( ، مواد التغليف البال�شتيكية ) غري الواردة يف فئات 
االطفال  حفا�شات   ، اللعب  ورق   ، الطباعة  حروف   ،  ) اخرى 
وامل�شنفة   .. املهمالت  اكيا�س   ، ال�شليوز  و  الورق  من  امل�شنوعة 

بالفئه )16(
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للتجارة وال�شناعة واال�شتثمار - موؤ�ش�شة  الكبو�س  )جمموعة 
حممد ح�شن الكبو�س واوالدة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95335( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: �شراب �شعري خال من الكحول 
، املياة املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية 
�شراب   ، الفواكة  ع�شري   ، الفواكة  من  م�شتخل�شة  م�شروبات   ،
وم�شتح�شرات اخرى لعمل امل�شروبات ، م�شروبات �شائلة وعلى 
�شكل م�شحوق ، �شربات منكهة للم�شروبات .. وامل�شنفة بالفئه 

)32(

)عبداهلل عزالدين حزام امل�شني - بن حزام امل�شني لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95396( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احلبال واخليوط وال�شبكات 
واالكيا�س  وال��غ��رارات  واال�شرعة  وامل�شمع  واملظالت  واخليم 
)عدا  واحل�شو  التبطني  مواد   ، اخرى(  فئات  يف  ال��واردة  )غري 
ماكان من املطاط والبال�شتيك( ، مواد ن�شيج من االلياف اخلام 

)الطرابيل(.. وامل�شنفة بالفئه )22(

)�شيلجني كوربوري�شن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95429( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
خلل  بيتاومتالزمة  وثيال�شيميا  الدم  فقر  لعالج  وامل�شتخدمة 
املتعلقة  الدورية واالمرا�س  النقوي ومتالزمة احلمى  التن�شج 
املفا�شل  والتهاب  وال�شرطان  الدم  وامرا�س  الذاتية  باملناعة 
واالمرا�س الع�شلية الهيكلية وامرا�س الب�شرة يف جماالت علم 
ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات   ، وااللتهاب  املناعة  وعلم  االورام 
ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات   ، �شيتوكني  مثبط  ادوية  وحتديدًا 

التي تعدل اجلهاز املناعي .. وامل�شنفة بالفئه )5(

)من�شور ردمان حممد عبده علي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95464( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ش��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: اط����ارات وق��ط��ع غيار 

ال�شيارات. وامل�شنفة بالفئه )12(
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)عبداهلل عزالدين حزام امل�شني - بن حزام امل�شني لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95567( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/5م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احلبال واخليوط وال�شبكات 
واخليم واملظالت وامل�شمع واال�شرعة والغرارات واالكيا�س)غري 
ماكان  التبطني واحل�شو )عدا  مواد   ، فئات اخرى(  الواردة يف 
اخل��ام  االل��ي��اف  م��ن  ن�شيج  ،م���واد  والبال�شتيك(  امل��ط��اط  م��ن 

)الطرابيل( .. وامل�شنفة بالفئه )22(

)جرين كوال ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95609( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وغري  غازية  م�شروبات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

غازية؛ م�شروبات غري كحولية.. وامل�شنفة بالفئه )32(

)ترينا �شوالر )�شويز( ايه جي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95662( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(. 
والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والطهي  البخار  وتوليد 
اأف��ران  )للت�شخني(؛  �شم�شة  جممعات  ال�شحية؛  واالأغ��را���س 
لتحويل  للمن�شاآت  نظام  مكونات  ح��رارة؛  وم�شخات  �شم�شية 
بالفئة 11؛  وامل�شمولة  اإىل طاقة كهربائية  ال�شم�شي  االإ�شعاع 
ال�شم�شية-  احلرارية  الهجينة  واملن�شاآت  الهجينة  الوحدات 
االأفران  امل�شغوطة؛  احلبيبات  اأفران  حمارق؛  ؛  الكهرو�شوئية 

ال�شم�شية؛ �شخانات املياه ال�شم�شية.. وامل�شنفة بالفئه )11(

)ر�شوان عبدالرحمن عبداهلل احلليلي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95680( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وا�شت�شارات  اعمال  ادارة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

تنظيمية .. وامل�شنفة بالفئه )35(
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)يو�شف حممد نا�شر املطري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95717( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، ال�شكر   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، االرز 
والفطائر والكعك والكيك والعلكة والب�شكويت وال�شوكوالته ، 
الذرة  ورقائق  والذرة  االرز  من  امل�شنوعة  اخلفيفة  والوجبات 
، امللح ،  ، الع�شل ، اخلمرية  ، احللويات وم�شتح�شرات احللويات 
اخلل ، ال�شل�شة ، التوابل والبهارات ، الثلج واملثلجات ، املكرونة 

وال�شعريية. . وامل�شنفة بالفئه )30(

)غمدان عبده حممد عبدالرحمن اجلندي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95801( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: ادوية ومطهرات .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)احمد مقبل اال�شول(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95803( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: قواطع كهربائية ، اال�شالك 
الكهربائية ، بيت اجللب ، ا�شالك التلفون ، ا�شالك التلفزيونات 
كهربائية  انظمة  طبلونات   ، كهربائية  قواعد   ، ال�شا�شات   ،
مفاتيح وافيا�س ، اخلازنات والتو�شيالت واجهزة وادوات لو�شل 
الطاقة  يف  التحكم  او  تنظيم  او  تكثيف  او  حتويل  او  فتح  او 
الكهربائية منظمات حموالت كهربائية ، اجهزة قيا�س الطاقة 
وامل�شنفة   . بطاريات.   ، الكهربائية  الطاقة  خزن  اجهزة   ،

بالفئه )9(

)نا�شر �شالح عبد اهلل حممد امل�شوري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95896( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من 
لعمل  اأخرى  وم�شتح�شرات  �شراب   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه 

امل�شروبات غري الكحولية.. وامل�شنفة بالفئه )32(
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)نا�شر �شالح عبد اهلل حممد امل�شوري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95897( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املالب�س مبا يف ذلك االحذية 

واغطية الرا�س . . وامل�شنفة بالفئه )25(

)�شركة ويلرز الدولية للتجارة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95952( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: زيوت حمركات . . وامل�شنفة 

بالفئه )4(

)�شركة ويلرز الدولية للتجارة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95953( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: زيوت حمركات . . وامل�شنفة 

بالفئه )4(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95954( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
لل�شوء  ح�شا�شة  ال���واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
فوتوغرافية.  وحم�ش�شات  احل�شا�شة  الفوتوغرافية  وااللواح 

وامل�شنفة بالفئه )1(
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)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95955( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
ال�شم�شية  الطاقة  ال��واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
والتو�شيالت  التحكم  واأجهزة  ال�شوئية  الكهربائية  واخلاليا 
. وامل�شنفة بالفئه  ال�شائلة واجلافة  االلكرتونية والبطاريات 

)9(

)عبداهلل هزاع يحيى مطيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95956( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  وارده  وغ��ري  امل���واد  ه��ذة  م��ن  امل�شنوعة  ،واملنتجات 
 ، والدعائية  الر�شمية  االوراق   ، الفواتري   ، اخرى،املطبوعات 
ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف 
القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، ومواد الفنانني ، فرا�شي الدهان 
االأثاث(  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو 
التغليف  مواد   ، االأجهزة(  )عدا  والتدري�س  التوجيه  مواد   ،
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكلي�شيهات )الرا�شمات( . وامل�شنفة بالفئه )16(

واملعدات  الكهربائية  الطاقة  ملنظومة  العاملية  �شبا  )�شركة 
الزراعية املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95957( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
لل�شوء  ح�شا�شة  ال���واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وااللواح الفوتوغرافية احل�شا�شة وحم�ش�شات فوتوغرافية .. 

وامل�شنفة بالفئه )1(

)يا�شر يحيى حممد العوامي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95987( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2020/5/10م(. 
الت�شحيم  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات 
الرتو�س  زيوت   ، املحرك  زيوت   ، الوقود   ، ال�شلبة  املزلقات  او 
لالغرا�س  معدنية  و�شحوم  زيوت   ، الربية  للمركبات  �شحوم   ،
ال�شناعية)لي�شت للوقود( زيوت و�شحوم غري معدنية لالغرا�س 
ال�شناعية)لي�شت للوقود( موانع قطع زيت وقود ، زيت تزليق 
ال�شيارات  بنزين   ، ديزل  زيت   ، تزليق  �شحم   ، حمركات  زيت   ،
والعات)قداحات(   ، الفحم   ، الوقود  غاز   ، حمركات  وقود   ،
�شمع �شناعي ، �شموع ، م�شتح�شرات ازالة الغبار ، زيوت تزليق 
وامل�شنفة  ال��ربي��ة..  للمركبات  ال��ه��واء  ملكيفات  لل�شاغطات 

بالفئه )4(
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)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96023( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
التخطيط االداري  العالمة على: خدمات  اجلغرافية وتو�شع 
واالنظمة  ال�شم�شية  امل��ع��دات  تركيب  ح��ول  واال�شت�شارات 
واي�شا   ، احلرارية  ال�شم�شية  واالنظمة  واملعدات  ال�شم�شية 

اجهزة وانظمة التحويل ال�شوئي . وامل�شنفة بالفئه )35(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96025( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
التخطيط االداري  العالمة على: خدمات  اجلغرافية وتو�شع 
واالنظمة  ال�شم�شية  امل��ع��دات  تركيب  ح��ول  واال�شت�شارات 
واي�شا   ، احلرارية  ال�شم�شية  واالنظمة  واملعدات  ال�شم�شية 

اجهزة وانظمة التحويل ال�شوئي . وامل�شنفة بالفئه )35(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96029( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
التخطيط االداري  العالمة على: خدمات  اجلغرافية وتو�شع 
واالنظمة  ال�شم�شية  امل��ع��دات  تركيب  ح��ول  واال�شت�شارات 
واي�شا   ، احلرارية  ال�شم�شية  واالنظمة  واملعدات  ال�شم�شية 

اجهزة وانظمة التحويل ال�شوئي . وامل�شنفة بالفئه )35(

)عبداهلل هزاع يحيى مطيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96061( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اجهزة وادوات ت�شتخدم يف 
 ، البيطري  الطب  و  اال�شنان  وطب  الب�شري  والطب  اجلراحة 
اأطراف وعيون واأ�شنان ا�شطناعية ، اأدوات جتبري مواد خياطة 

اجلروح . وامل�شنفة بالفئه )10(
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)عبداهلل هزاع يحيى مطيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96062( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  ال���ورق   ، ال���ورق  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�شنوعة  املنتجات   ،
 ، والدعائية  الر�شمية  االوراق   ، ،الفوتري  املطبوعات   ، اخرى 
امل�شتعملة يف  الل�شق  مواد   ، القرطا�شية   ، الفتوغرافية  ال�شور 
القرطا�شية او لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان 
االثاث(  ) عدا  املكتبية  اللوازم   ، الكاتبة  ، االالت  التلوين  او 
التغليف  م��واد   ) االجهزة  ع��دا   ( والتدري�س  التوجيه  م��واد 
البال�شتيكية ) غري الواردة يف فئات اخرى ( حروف الطباعة ، 

الكلي�شيهات)الر�شمات(. وامل�شنفة بالفئه )16(

)عبداهلل هزاع يحيى مطيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96064( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اأجهزة واأدوات ت�شتخدم يف 
وعيون  اأط��راف   ، البيطري  وطب  الب�شري  والطب  اجلراحة 
 . اجل��روح  خياطة  م��واد  جتبري  اأدوات   ، ا�شطناعية  واأ�شنان 

وامل�شنفة بالفئه )10(

والتوكيالت  للتجارة  واوالده  املجهلي  احمد  حممد  )�شركة 
املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96065( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واملياه   ، ال�شعري  ���ش��راب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية 
اأ�شربة   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات 
وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري امل�شروبات ،م�شروبات الطاقة .. 

وامل�شنفة بالفئه )32(

)عبداهلل هزاع يحيى مطيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96070( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، والدعائية  الر�شمية  واالوراق  وال��ف��وات��ري   ، املطبوعات   ،
ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف 
القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان 
االأثاث(  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو 
التغليف  مواد   ، االأجهزة(  )عدا  والتدري�س  التوجيه  مواد   ،
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكلي�شيهات ) الرا�شمات(. . وامل�شنفة بالفئه )16(
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)عبداهلل هزاع يحيى مطيع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96071( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ت�شتخدم  واأدوات  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
البيطري  والطب  االأ�شنان  وطب  الب�شري  والطب  اجلراحة  يف 
مواد   ، جتبري  اأدوات   ، ا�شطناعية  واأ�شنان  وعيون  اأط��راف   ،

خياطة اجلروح.. وامل�شنفة بالفئه )10(

واوالده  املجهلي  احمد  حممد  )�شركة 
للتجارة والتوكيالت املحدودة(

برقم)96081(  الطلب  قبول  مت  وقد 
التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/18م(.  وبتاريخ: 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اللحوم واالأ�شماك 
وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم ، فواكه وخ�شروات 
)جيلي(  هالم   ، ومعلبة  ومثلجة  ومطهوة  وجمففة  حمفوظة 
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�س و احلليب ومنتجات 
 ، املكثف  احلليب   ، املركز  احلليب   ، املجفف  احلليب   ، احلليب 
اللن ومنتجات االألبان ، الزيوت والدهون وال�شمن املعدة لالأكل 
واحلقني  الزبادي   ، متور   ، ق�شطة   ، بقوليات   ، تونة   ، جبنة   ،
، �شمن  ، رقائق بطاطا  ، رقائق فواكه  ، زبدة ، حلوم مطبوخة 
نباتي ، م�شروبات احلليب ، طحينة )عجينة بذور ال�شم�شم( ، 

�شب�س .. وامل�شنفة بالفئه )29(

)مهيوب احمد مهيوب ابراهيم(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96100( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  ال��دواج��ن 
، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه  حمفوظة وجمففة ومطهوة 
مطبوخة بال�شكر ، البي�س ، احلليب ، واللن ومنتجات االألبان ، 
الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، االأغذية املحفوظة واملخلالت.. 

وامل�شنفة بالفئه )29(

)مهيوب احمد مهيوب ابراهيم(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96102( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
 ، الفطائر   ، الب�شكويت   ، امل�شنوعة من احلبوب  وامل�شتح�شرات 
ال�شوكوالته ، احللويات ، العلك ، ال�شكاكر ، احللويات املثلجة ، 
ع�شل النحل والع�شل اال�شود ، اخلمرية ، امللح ، الفلفل ، اخلردل ، 
اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�شل�شة ، املكرونة ، الثلج واملثلجات 
، املك�شرات ، مواد حمية غذائية غري مهيئة لال�شتخدام الطبي 

، الكت�شب ، املايونيز .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)كامل �شيف �شالم احلمادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96137( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، �شيارات  منظفات   ، بخاخ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل  م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة ومواد 
املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، ال�شابون 
، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )حماليل 

لل�شعر( ، منظفات اأ�شنان . وامل�شنفة بالفئه )3(

)النخيل ال�شعيدة للتجارة العامة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96151( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/31م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  زراعية.  ا�شمدة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)حممد علي حممد امل�شويل(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96155( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احذية .. وامل�شنفة بالفئه 

)25(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96157( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
لل�شوء  ح�شا�شة  ال���واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 . فوتوغرافية  وحم�ش�شات  احل�شا�شة  الفوتوغرافية  وااللواح 

. وامل�شنفة بالفئه )1(
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)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96159( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/9م(. 
لل�شوء  ح�شا�شة  ال���واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 . فوتوغرافية  وحم�ش�شات  احل�شا�شة  الفوتوغرافية  وااللواح 

. وامل�شنفة بالفئه )1(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96160( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
لل�شوء  ح�شا�شة  ال���واح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وااللواح الفوتوغرافية احل�شا�شة وحم�ش�شات فوتوغرافية .. 

وامل�شنفة بالفئه )1(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96161( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
التخطيط االداري  العالمة على: خدمات  اجلغرافية وتو�شع 
واالنظمة  ال�شم�شية  امل��ع��دات  تركيب  ح��ول  واال�شت�شارات 
واي�شا   ، احلرارية  ال�شم�شية  واالنظمة  واملعدات  ال�شم�شية 
 .  . الفئة  يف  امل�شمولة  ال�شوئي  التحويل  وانظمة  اج��ه��زة 

وامل�شنفة بالفئه )35(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96162( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
التخطيط االداري  العالمة على: خدمات  اجلغرافية وتو�شع 
واالنظمة  ال�شم�شية  امل��ع��دات  تركيب  ح��ول  واال�شت�شارات 
واي�شا   ، احلرارية  ال�شم�شية  واالنظمة  واملعدات  ال�شم�شية 
 .  . الفئة  يف  امل�شمولة  ال�شوئي  التحويل  وانظمة  اج��ه��زة 

وامل�شنفة بالفئه )35(
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)عبد اهلل حم�شن عبد اهلل اح�شن دبا�س(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96209( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واال�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدواجن وال�شيد ، خال�شات وم�شتخرجات اللحوم ، االطعمة 
 ، واللن  البي�س   ، املحفوظة  واخل�شروات  والفواكة  املحفوظة 
 ، للتغذية  املعدة  الدهون   ، الزيوت   ، املربى   ، االلبان  منتجات 

مقرم�شات .. وامل�شنفة بالفئه )29(

)موؤ�ش�شة في�شل ال�شامي لال�شترياد واخلدمات النفطية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96247( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/2م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مكائن كهرباء ، مكائن �شفط 
كهرباء..  مكان�س   ، م�شخات   ، كهرباء  مولدات   ، هواء  مكائن   ،

وامل�شنفة بالفئه )7(

)�شركة �شباأ العاملية للطاقة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96271( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الواح ح�شا�شة لل�شوءوااللواح 
وامل�شنفة  فوتوغرافية.  وحم�ش�شات  احل�شا�شة  الفوتوغرافية 

بالفئه )1(

)موؤ�ش�شة في�شل ال�شامي لال�شترياد واخلدمات النفطية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96272( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/5/3م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: اجهزة وادوات لو�شل او فتح 
او حتويل او تكثيف اة تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية 

والدريالت اليدوية . . وامل�شنفة بالفئه )9(
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)حممد احمد غالب العليمي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96282( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املنظفات وال�شابون وال�شامبو 

والعطور والبخور . . وامل�شنفة بالفئه )3(

)فهد عمر عيظة باوزير(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96283( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
 ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
الفطائر ، ال�شوكالتة ، احللويات ، العلك ، ال�شكاكر ، احللويات 
املثلجة ، ع�شل النحل والع�شل اال�شود ، اخلمرية ، امللح ، الفلفل ، 
اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�شل�شة ، املكرونة ، الثلج 
واملثلجات ، مواد حمية غذائية غري مهيئة لال�شتخدام الطبي ، 

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

)فهد عمر عيظة باوزير(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96285( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
 ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
ال�شكر ، االرز ، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق 
 ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
الفطائر ، ال�شوكالتة ، احللويات ، العلك ، ال�شكاكر ، احللويات 
املثلجة ، ع�شل النحل والع�شل اال�شود ، اخلمرية ، امللح ، الفلفل ، 
اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�شل�شة ، املكرونة ، الثلج 
واملثلجات ، مواد حمية غذائية غري مهيئة لال�شتخدام الطبي ، 

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

)جمال �شامل �شعيد باعبود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96294( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
 ، بناء(  )م��واد  ط��الءات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
موا�شري ت�شريف غري معدنية ، زفت ، موا�شري ماء غري معدنية 
، خزنات غري معدنية �شمامات غري معدنية ، و غري بال�شتيكية 

ملوا�شري املاء. وامل�شنفة بالفئه )19(
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)جمال �شامل �شعيد باعبود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96297( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
الأنابيب  معدنية  غري  لوازم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الهواء امل�شغوط ، اغلفة و�شل االنابيب ، و�شالت غري معدنية 
يف  لال�شتعمال  بالبثق  م�شكلة  بال�شتيكية  م��واد   ، لالأنابيب 

الت�شنيع. وامل�شنفة بالفئه )17(

)جمال �شامل �شعيد باعبود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96299( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
الأنابيب  معدنية  غري  لوازم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الهواء امل�شغوط ، اغلفة و�شل االنابيب ، و�شالت غري معدنية 
يف  لال�شتعمال  بالبثق  م�شكلة  بال�شتيكية  م��واد   ، لالأنابيب 

الت�شنيع. وامل�شنفة بالفئه )17(

)جمال �شامل �شعيد باعبود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96306( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
 ، البناء(  )م��واد  ط��الءات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
موا�شري ت�شريف غري معدنية ، زفت ، موا�شري ماء غري معدنية 
، خزنات غري معدنية �شمامات غري معدنية ، و غري بال�شتيكية 

ملوا�شري املاء. وامل�شنفة بالفئه )19(

)عامر ال�شياغي ال�شترياد املواد الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96314( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات ح�شرية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(
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�شامل  حممد  موؤ�ش�شة   ( ب��اج��اب��ر  اهلل  عبد  ���ش��امل  )حم��م��د 
باجابر((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96321( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، �شناعية  و�شحوم  زي��وت  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وقود   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات   ، مزلقات 
)مبا يف ذلك الزيوت املعدنية اخلا�شة بادارة املحركات( ، مواد 

اإ�شاءة ، �شموع وفتائل لالإ�شاءة. . وامل�شنفة بالفئه )4(

)راجح يحيى �شعد البده(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96332( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
مت�شكلة  بال�شتيكية  مواد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، وع��زل  وح�شو  تغليف  م��واد   ، والت�شنيع  لال�شتعمال  بالبثق 
بخالف  ال�شقة  ا�شرطة   ، معدنية  غري  مرنة  وموا�شري  انابيب 
القرطا�شية ولي�س لغايات طبية او منزلية ، مواد ل�شد الثقوب ، 
انابيب مرنة غري معدنية ، �شمغ خام او معالج جزئيا ، خراطيم 
ري ، اغلفة غري معدنية لالنابيب ، و�شالت غري معدنية لالنابيب 
، مطاط �شائل ، اغطية بال�شتيكية الأغرا�س زراعية ، حلقات 
ملنع ت�شريب املاء ، انابيب خراطيم القنب ، لوازم غري معدنية 
النابيب الهواء امل�شغوط ، جلب غري معدنية لالنابيب ، اغلفة 

و�شل لالنابيب. وامل�شنفة بالفئه )17(

)حممد ح�شني �شالح احلجاجي -كريرت للتجارة و اال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96333( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والكاكاو  وال�شاي  القهوة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الدقيق   ، ال�شاغو   ، التابيوكا   ، االرز   ، اال�شطناعية  القهوة  و 
 ، الفطائر   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  احللويات   ، احللويات 
اخلمرية ، م�شحوق اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�شل�شات 

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

)جمال �شامل �شعيد باعبود(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96334( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مواد بناء معدنية ، موا�شري 
وانابيب معدنية ، االقفال احلديدية ، حديد البناء ، م�شامري 
، حبال  ، مباين متنقلة معدنية  اليدوية  العربيات   ، حديدية 
م�شنوعات   ، نفي�شة  غري  معادن  من  كهربائية  غري  وا�شالك 

حدادة ، خردوات معدنية �شغرية .. وامل�شنفة بالفئه )6(
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)حممد ح�شني �شالح احلجاجي - كريرت للتجارة واال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96336( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحلوم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد  ال��دواج��ن 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  ومطهوة،هالم  وجمففة  حمفوظة 
مطبوخة بال�شكر ، البي�س ، احلليب ، منتجات احلليب ،  ، الزيوت 
والدهون ال�شاحله لالأكل،البقوليات املعلبة .. وامل�شنفة بالفئه 

)29(

)جمال �شامل �شعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96347( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
موا�شري   ، االأب��واب  اقفال  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، م�شامري   ، للموا�شري  مرفقية  و���ش��الت   ، معدنية  ت�شريف 
املاء.  املوا�شري  معدنية  �شمامات   ، للبناء  معدنية  ت�شليح  مواد 

وامل�شنفة بالفئه )6(

)ليث حممد �شامل الدقيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96390( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، وامل�شنع  اخل��ام  التبغ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اخلام  والتبغ  وال�شجائر  ال�شيجار  ويت�شمن  التبغ  منتجات 
املدخنني  اأدوات   ، م�شغ  تبغ   ، الغليون  تبغ   ، ال�شجائر  جلميع 
 ، ال�شجائر  فالتر   ، ال�شجائر  واأنابيب  ال�شجائر  ورق  وتت�شمن 
�شفائح وعلب ال�شجائر ، �شناديق ال�شجائر ومناف�س ال�شجائر 
اخلا�س  اجليب  يف  املو�شوعة  واالأدوات  االأجهزة   ، الغاليني   ،
بلف ال�شجائر ، الوالعات الكربيت ، املع�شل.. وامل�شنفة بالفئه 

)34(

)ليث حممد �شامل الدقيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96392( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من 
الفواكه وع�شائر الفواكه ، م�شتح�شرات لتح�شري املياة املعدنيه 
كحولية  غ��ري  – م�شروبات  ك��ح��ويل(  )غ��ري  ف��واك��ه  رح��ائ��ق   ،
فواكه  ع�شري  م�شروبات   – كحولية  غري  فواكه  خال�شات   ،
خ�شروات  ع�شائر   ، )م�شروب(  بندورة  ع�شري   ، كحولية  غري 
)م�شروبات( ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�شروب الطاقة. 

وامل�شنفة بالفئه )32(
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)حممد عبداهلل ح�شن �شلمان(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96398( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
)تدار  يدوية  واأدوات  عدد  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
اأ�شلحة   ، واملالعق(  وال�شكاكني  )ال�شوك  قطع  اأدوات   ، باليد( 
اأموا�س حالقة،فتاحات علب   ، اأدوات ومكائن حالقة   ، بي�شاء 

غري كهربائية.. وامل�شنفة بالفئه )8(

)عبد الغني عادل عبد الغني الرماح(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96427( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات ح�شرية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)�شبارك بريي املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96430( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/9م(. 
 ، الر�شمية  االوراق   ، �شعار  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، املكتبية  االدوات   ، واالعالن  الدعاية   ، ال�شندات   ، الفواتري 

املطبوعات ، اخلتم .. وامل�شنفة بالفئه )16(

املالية  والتحويالت  لل�شرافة  واخ��وان��ه  مناع  نذير  )�شركة 
الت�شامنية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96444( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
حتويل   ، ال�شرافة  خدمات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، امل��ايل  التحاليل   ، امل�شرفية  ال�شئون   ، الكرتونييا  االم��وال 
االعمال  ت�شفية  خدمات   ، ال�شم�شرة   ، امل�شرفية  االع��م��ال 
خدمات   ، االئتمان  بطائق  خدمات   ، املالية  اال�شت�شارات   ،
بطائق الدين ، خدمات احلواالت ال�شريعة ، خدمات احلواالت 
خدمات   ، االجنبية  العمالت  و�شراء  بيع  خدمات   ، الداخلية 
العامل..  دول  جميع  اىل  و  من  احل���واالت  وا�شتقبال  ار���ش��ال 

وامل�شنفة بالفئه )36(
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)عبد اهلل حممد احمد مثنى(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96448( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ومنتجات  املن�شوجات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الن�شيج غري الواردة يف فئات اأخرى ، اأغطية الفرا�س واملوائد 
لوازم   ، لال�شرة  بطانيات   ، واملفار�س  والبطانيات  االأقم�شة   ،
اال�شرة ، اغطية لال�شرة ، �شرا�شف ، اقم�شة ، اغطية للمخدات 
، اكيا�س للمخدات ، �شتائر لالبواب ، منا�شف للوجه من الن�شيج 
، بي�شات )اغطيه( لال�شرة ، اغطية للفر�س ، نامو�شيات ، قما�س 
�شويف ، مطرزات من الن�شيج تعلق على اجلدران ، اكيا�س للنوم 
)اغطية( ، حرير )قما�س( ، مواد ن�شيجية ، منا�شف للوجه من 
وامل�شنفة  الن�شيج..  من  منا�شف   ، قطنية  من�شوجات   ، الن�شيج 

بالفئه )24(

)ابراهيم حممد الرزوم(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96450( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: قطع غيار �شيارات وحراثات 
وقاطرات ومعدات ثقيله ودرجات هوائية ونارية.. وامل�شنفة 

بالفئه )12(

)عبداهلل حممد احمد مثنى(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96465( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ولبا�س  املالب�س واالحذية  العالمة على:   اجلغرافية وتو�شع 
القدم واغطية الرا�س واملالب�س اخلارجية والداخلية الثقيلة 
واخلفيفة للرجال والن�شاء واالطفال ، اغطية وجة )خمار او 
حجاب( ، عباءات ، االحزمة ، ربطات العنق ، اثواب اال�شتحمام 
، بدالت ال�شباحة ، مالب�س جلدية ، ف�شاتني االعرا�س ، قفازات 
،املالب�س  واجل��زم��ات  االح��ذي��ة   ، ال�شيالن   ، اجل���وارب   ، اليد 
الو�شاحات   ، املالب�س  فوق  ترتدي  التي  املعاطف   ، الريا�شية 

التي تو�شع فوق الكتفني .. وامل�شنفة بالفئه )25(

)ابراهيم حممد عبد اهلل طه النهاري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96468( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: قوالب فحم قابلة لالحرتاق 
، فحم )وقود( ، فحم ، قوالب فحم ، فحم الكوكنت.. وامل�شنفة 

بالفئه )4(
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)رائد احمد يا�شني فارع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96473( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   .. املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

)32(

)�شركة ت�شهيل مين لال�شترياد(

وقد مت قبول الطلب برقم)96474( 
وفقًا  )2020/6/21م(.  وبتاريخ: 

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون 
امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعنية  املياة  على:  العالمة 
وع�شائر  الفواكة  من  م�شتخل�شة  م�شروبات   ، الكحولية  غري 
الفواكة ، �شراب وم�شتح�شرات اخرى لتح�شري امل�شروبات غري 
الكحولية ، م�شتح�شرات لتح�شري املياة املعدنية ، رحائق فواكة 
)غري كحولية( ، م�شروبات غري كحولية ، خال�شات فواكة غري 
كحولية ، م�شروبات ع�شري فواكة غري كحولية ، ع�شري بندورة 
ماء   ، الليثا  ماء   ، )م�شروبات(  خ�شرةات  ع�شائر   ، )م�شروب( 
معدين فوار ، م�شروب الطاقة ، خال�شات الفواكة ، ماء ال�شودا 
�شراب   ، ال�شعري  �شراب   ، اللن  م�شل  م�شروب   ، ال�شرب  مياة   ،

الزجنبيل .. وامل�شنفة بالفئه )32(

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

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96486( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، ال�شاي   ، الن   ، املقرم�شات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
من  امل�شنوهة  وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، االرز   ، الكاكاو   ، ال�شكر 

احلبوب ، اخلبز ، الب�شكويت .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة ت�شهيل مين لال�شترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96504( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
احلليب  ومنتجات  احلليب  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
املعلبة  والفواكه  االلبان  واملنتجات  اللن  ومنتجات  اللن   ،
)االنانا�س واخلوخ والتفاح ( واخل�شروات املحفوظة واملجففة 
وم�شتقاته  واالجبان  والبي�س   ) بازليا   - فا�شوليا   - فول   (

ومعجون الطماطم . . وامل�شنفة بالفئه )29(
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)حممد �شامل عبداهلل باجابر - موؤ�ش�شة حممد باجابر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96537( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات 
امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات 
القرطا�شية   ، الفوتوغرافية  ال�شور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ،
 ، منزلية  لغايات  او  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد   ،
الكاتبة  االالت   ، التلوين  او  الدهان  فرا�شي   ، الفنانيني  مواد 
واللوازم املكتبية،)عدا االثاث( مواد التوجية والتدري�س)عدا 
فئات  يف  ال��واردة  البال�شتيكية)غري  التغليف  مواد  االجهزة( 
اخرى( حروف الطباعة ، الكلي�شيهات)الر�شمات(.. وامل�شنفة 

بالفئه )16(

)حممد عبد الوهاب الزبريي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96580( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتخل�شة  م�شروبات   ، الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها 
اأخرى  وم�شتح�شرات  �شراب   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من 
لتح�شري امل�شروبات غري الكحولية ، م�شتح�شرات لتح�شري املياه 
املعدنية ، رحائق فواكه )غري كحويل( ، م�شروبات غري كحولية 
غري  فواكه  ع�شري  م�شروبات   ، كحولية  غري  فواكه  خال�شات   ،
خ�شروات  ع�شائر   ، )م�����ش��روب(  ب��ن��دورة  ع�شري   ، كحولية 
)م�شروبات( ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�شروب الطاقة. . 

وامل�شنفة بالفئه )32(

للتجارة وال�شناعة واال�شتثمار - موؤ�ش�شة  الكبو�س  )جمموعة 
حممد ح�شن الكبو�س واوالدة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95339( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
، قهوة  اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الن ، حبوب القهوة 
مطحونة ، قهوة ، م�شروبات ا�شا�شها القهوة ، م�شتح�شرات قهوة 
 .. لل�شرب  جاهزة  قهوة   ، ا�شربي�شو  قهوة  م�شروب   ، الالتية 

وامل�شنفة بالفئه )30(

)عبداهلل حممد احمد ا�شماعيل( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94976( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/8م(. 
 ، عطرية  زي��وت   ، عطور  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن (لل�شعر ، كهرمان )عطر( 
م�شتح�شرات   ) عطرية  )زي���وت  ال��ل��وز  زي��ت   ، ال��ل��وز  �شابون 
من  عطرية  زي��وت   ، جتميلية  اقنعة   ، لال�شتحمام  جتميلية 
خال�شات   ، جتميلية  كرميات   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، الكباد 
دهنية  مواد   ، الزهور  لعطور  ا�شا�شية  عنا�شر  زهور)عطور( 
الغرا�س التجميل ، اطقم جتميل ، فازلني الغرا�س التجميل 
، م�شتح�شرات ازالة  ، م�شاحيق مكياج  ، مكياج  ، زيت اليا�شمني 
املكياج ، حليب منظف ، زيوت الغرا�س التجميل ، زيوت للعطور 

و الروائح . وامل�شنفة بالفئه )3(  
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)عبداهلل حممد احمد ا�شماعيل(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94150( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
العطرية،  الزيوت  العطور،  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، كهرمان )عطر(، 
�شابون اللوز، زيت اللوز )زيوت عطرية(، م�شتح�شرات جتميلية 
لال�شتحمام، اقنعة جتميلية، زيوت عطرية من الكباد، كرميات 
لعطور  ا�شا�شية  عنا�شر  )عطور(،  زه��ور  خال�شات  جتميلية، 
الزهور، مواد دهنية الغرا�س التجميل، اطقم جتميل، فازلني 
مكياج،  م�شاحيق  مكياج،  اليا�شمني،  زي��ت  جتميل،  الغرا�س 
الغرا�س  زي��وت  منظف،  حليب  املكياج،  ازال��ة  م�شتح�شرات 

جتميل، زيوت للعطور والروائح .. وامل�شنفة بالفئه )3(  

)يحيى ح�شني �شالح ال�شياين )يحيى ال�شياين لالإ�شترياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94247( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مفاتيح الطاقة الكهربائية 
والبالكات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية الرئي�شية 
واجرا�س  الكهربائية  وحموالت  الطاقة  ومنظمات  والفرعية 
فيا�س  ت��ل��ف��ون��ات،  وف��ي��ا���س،  كهربائية  وت��و���ش��ي��الت  منزلية 

خما�شية.. وامل�شنفة بالفئه )9(  

)حممد ردمان قا�شم احلمادي( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92988( وب���ت���اري���خ: 
)2019/11/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد 
وت�شفيف  ا�شت�شوارات  اجهزة  ال�شحية،  ولالأغرا�س  املياه 

ال�شعر. وامل�شنفة بالفئه )11(  

)حممد �شديق عو�س(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)90174( وب���ت���اري���خ: 
)2019/4/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة  اال�شيد..  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

)1(
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)�شركة الب�شمة لل�شرافة والتحويالت املالية- نا�شر الفروي 
و�شريكه الت�شامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91098( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: املطبوعات واالوراق وكروت 

الدعاية واملل�شقات.. وامل�شنفة بالفئه )16(

)�شركة الب�شمة لل�شرافة والتحويالت املالية- نا�شر الفروي 
و�شريكه الت�شامنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91100( وب���ت���اري���خ: 
)2019/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 

والتحويالت املالية.. وامل�شنفة بالفئه )36(

)حممد �شعيد حيدر الربيعي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91873( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/9/3م(. 
وامل�شتلزمات  ع��ل��ى:االدوي��ة  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

ال�شيدالنية واغذية االطفال . . وامل�شنفة بالفئه )5(

)�شركة جمموعة اخلالقي للتجارة واملقاوالت املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)92735( وب���ت���اري���خ: 
)2019/10/1م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وامل�شنفة  تربيد.  م��راوح  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )11(
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)�شادق علي حممد الط�شي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)93171( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2019/11/26م(. 
واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع العالمة على: معجون ا�شنان. . 

وامل�شنفة بالفئه )3(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96747( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. . وامل�شنفة بالفئه )30(

)امني عبداهلل احمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95633( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: غطا�شات ، اآالت وعدد اآلية ، 
حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات 
اآلية وعنا�شر نقل احلركة)عدا ماكان منها للمركبات الربية( 
، معدات زراعية)عدا مايدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س ، 
وفرامات  خالطات  كهرباء،  مولدات  غ�شيل،  وماكينات  اأجهزة 
ماكينات   ، املنزيل  لال�شتعمال  كهربائية  ومطاحن  وع�شارات 

تنظيف.. وامل�شنفة بالفئه )7(

)الوليد للديكورات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)95907( وب���ت���اري���خ: 
)2020/4/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
امل�شابيح  ديكور  ا�شاءات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
الطاقة  ملبات   ، ال�شوارع  ك�شافات  اال�شائة  ملبات  ال�شوئية 
املراوح   ، الديكور  امل��راروح   ، الرثيات   ،  Led ملبات   ، ال�شم�شية 
 Led ا���ش��اءة  ق��واع��د   Led �شمع  ال��ف��ط  م���راوح   ، املنزلية 

م�شتلزمات ا�شاءة الديكور .. وامل�شنفة بالفئه )11(
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االدوات  لتجارة  الكاهلي  )حمالت  الكاهلي  علي  �شغري  )فايز 
املنزلية واملفرو�شات((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96019( وب���ت���اري���خ: 
)2020/5/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ بجميع اأ�شكالها واأنواعها ، واأواين 
زجاجية ، واأواين خزف �شينية واأواين خزفية ، اأدوات واواين 
واأوعية معدنية لال�شتعمال املنزيل واملطبخ )ما عدا امل�شنوعة 
من معادن نفي�شة ( واأدوات مائدة )بخالف ال�شكاكني وال�شوك 
وامل�شنفة   .. باأنواعها  والطناجر  اال�شتيل  والقدور  واملالعق( 

بالفئه )21(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96167( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96182( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
وامل�شنفة  زراعية.  مبيدات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96184( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
وامل�شنفة  زراعية.  مبيدات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

بالفئه )5(
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)ماجد علي �شامر علي �شايع(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96193( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96198( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية.. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96211( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96212( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(
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)ماجد علي �شامر علي �شايع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96214( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر �شايع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96216( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96223( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)ماجد علي �شامر علي �شايع(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96226( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�شنفة 

بالفئه )5(
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)ماجد علي �شامر علي �شايع(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96235( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/6/1م(. 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�شنفة 

بالفئه )5(

)احمد عبد املوىل حمي الدين - بالتفورم لتقنية املعلومات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96342( وب���ت���اري���خ: 
)2020/3/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
والنقل  التو�شيل  خدمات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

والتوزيع.. وامل�شنفة بالفئه )39(

)هارون ر�شيد يحيى ر�شيد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96438( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احلبال واخليوط وال�شباك 
واخليام واملظالت وامل�شمع واال�شرعة واالكيا�س )غري الواردة 
يف قئات اخرى( ، مواد التبطني واحل�شو )عدا ماكان من املطاط 
 ، والطرابيل  اخل��ام  االلياف  من  ن�شيج  م��واد   ، اوالبال�شتيك( 
مظالت ، اغطية واقية ، ال�شباك ، اخليوط الرفيعه ، املظالت 
االكيا�س   ، اال�شرعة   ، امل�شمع   ، �شميك  قما�س  من  امل�شنوعة 
ااو  املطاط  ماكان من  او احل�شو )عدا  التبطني  مواد  والغرائز 
وامل�شنفة   .. امل�شتخدمة كن�شيج  ، االلياف اخلام   ) البال�شتيك 

بالفئه )22(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96771( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح . . وامل�شنفة بالفئه )30(
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)حممد عبد اهلل علي املري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96498( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: دهانات ، بويه ، رجن ، طالء.. 

وامل�شنفة بالفئه )2(

)حممد عبد اهلل علي املري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96518( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وحماب�س  نحا�س  حماب�س  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

وخالطات مياه وحنفيات.. وامل�شنفة بالفئه )11(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96735( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح . . وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة الزبريي النظمة الطاقة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96582( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واوراق  وفواتري  مطبوعات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

ر�شمية والدعائية وجميع االلوان.. وامل�شنفة بالفئه )16(
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)حممد عبد اهلل ح�شن �شلمان(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96613( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
 ، ت��رام�����س   ، ���ش��اي  ث��الج��ات   ، وللمطبخ  امل��ن��زيل  لال�شتعمال 
وقدور  �شغطات   ، مائدة  اواين   ، �شاي  براد   ، زجاجية  جاكات 
وطناجر بجميع انواعها ، ام�شاط وا�شفنج وفرا�شي ، مواد �شنع 
الفرا�شي ، ادوات تنظيف ، �شلك جلي ، ادوات و اواين منزلية 
جميع   ، م�شغول  �شبة  وزج��اج  م�شغول  غري  زجاج   ، بال�شتيكية 
 ، واملطبخ  للمنزل  ت�شتعمل  التي  الزجاجية  واالوعية  االواين 
اواين خزفية ، طاوالت كوي املالب�س ، منا�شر والقط غ�شيل .. 

وامل�شنفة بالفئه )21(

)حممد حممد ح�شني احمد الديح(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96615( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
لالنارة  واج��ه��زة  ملبات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
والتجفيف  وال��ت��ربي��د  وال��ط��ه��ي  ال��ب��خ��ار  وت��ول��ي��د  والتدفئة 
والتهوية وتوريد املياه االغرا�س ال�شحية .. وامل�شنفة بالفئه 

)11(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96644( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96646( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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) بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96648( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)عبدالغفور قا�شم ح�شن املقطري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96653( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: احلفاظات. وامل�شنفة بالفئه 

)16(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96654( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96655( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وتوابل  )توابل(  �شل�شات  و  )بق�شماط(  وقر�شلة  ومعكرونة 
)نودلز(  و�شعريية  طماطم  و�شل�شة  و�شاي  �شويا  و�شل�شة 

وطحني قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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) بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96659( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وتوابل  )توابل(  �شل�شات  و  )بق�شماط(  وقر�شلة  ومعكرونة 
)نودلز(  و�شعريية  طماطم  و�شل�شة  و�شاي  �شويا  و�شل�شة 

وطحني قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(

) بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96667( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة ميدو ل�شناعة املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96704( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/1م(. 
 ، وم�شتقاته  احلليب  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ش��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
البقوليات ، اخل�شروات والفواكه املعلبة ، زيوت الطبخ ، ال�شمن 
، الزبدة ، الفول ،الفا�شوليا ،بزاليا ، التونة ، معجون الطماطم 
 .  . اخل�شروات  �شوربة  م�شتح�شرات   ، ق�شطة   ، البطاط�س   ،

وامل�شنفة بالفئه )29(

)عبد اهلل يو�شف احلوري ) معمل م�شروبات �شنعاء القدمية((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96708( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
وم�شروبات  الع�شريات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

الطاقة .. وامل�شنفة بالفئه )32(
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)حممد عبداهلل ح�شن �شلمان(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96396( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
مواد   ، فرا�شي  واإ�شفنج،  اأم�شاط   ، وللمطبخ  املنزيل  لال�شتعمال 
�شنع األفرا�شي، اأدوات تنظيف ، زجاج غري م�شغول وزجاج �شبه 
م�شغول ، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية . 

وامل�شنفة بالفئه )21(  

)حممد عبده علي احلربي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96623( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
 ، املدخنني  ادوات   ، التبغ  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

الثقاب .. وامل�شنفة بالفئه )34(

)حممد عبده علي احلربي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96624( وب���ت���اري���خ: 
)2020/6/28م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
بالفئه  وامل�شنفة   .. الفحم  العالمة على:  وتو�شع  اجلغرافية 

  )4(

)علي عبداهلل احمد املوزة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91446( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الع�شائر وامل�شروبات الغازية 
 .  . للم�شروبات  وم�شاحيق  �شعري  م�شروب   - كحولية  الغري 

وامل�شنفة بالفئه )32(  
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)علي عبداهلل احمد املوزة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)91443( وب���ت���اري���خ: 
)2019/7/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: الع�شائر وامل�شروبات الغازية 
 .  . للم�شروبات  وم�شاحيق  �شعري  م�شروب   - كحولية  الغري 

وامل�شنفة بالفئه )32(  

)حممد ثابت �شعد ال�شماوي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94044( وب���ت���اري���خ: 
)2020/1/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
�شيدلية  م�شتح�شرات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية، 
ل�شقات  واالأطفال،  للر�شع  واأغذية  الطبي  لال�شتعمال  معدة 
االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  ومواد  طبية 
ال�شارة،  واحليوانات  احل�شرات  الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب .. وامل�شنفة بالفئه )5(  

)موؤ�ش�شة �شدر اخلليج للعطور لتجارة اجلملة والتجزئة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94582( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
م�شاد   ، ال�شابون   ، العطور  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
للعرق ، ال�شامبو ، الكرميات ، ادوات جتميل ، ماء معطر ، عود 
 ، ا�شنان  معاجني   ، ال��ورد  م��اء   ، احلناء  قطر   ، البخور   ، الند 
منظفات ، زيوت للعناية باجل�شم وال�شعر ، م�شتح�شرات تعطري 
م�شك   ، البخور  عود   ، زيت  حمام   ، تبخري  م�شتح�شرات   ، اجلو 
 ، للعرق  مزيل   ، ج�شم  معطر   ، معطر  خ�شب   ، العطور  ل�شناعة 
زيوت عطرية ، مزيل الروائح الكريهة ، احلناء نقو�س ، حناء 

�شبغة ، حناء اخلا�شة بال�شعر .. وامل�شنفة بالفئه )3(

)موؤ�ش�شة �شدر اخلليج للعطور لتجارة اجلملة والتجزئة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)94634( وب���ت���اري���خ: 
)2020/2/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اجلغرافية وتو�شع العالمة على: العطور ، ال�شابون ، م�شادات 
للعرق ، ال�شامبو ، الكرميات ، ادوات جتميل ، ماء معطر ، عود 
 ، ا�شنان  معاجني   ، ال��ورد  م��اء   ، احلناء  قطر   ، البخور   ، الند 
منظفات ، زيوت للعناية باجل�شم وال�شعر ، م�شتح�شرات تعطري 
م�شك   ، البخور  عود   ، زيت  حمام   ، تبخري  م�شتح�شرات   ، اجلو 
 ، للعرق  مزيل   ، ج�شم  معطر   ، معطر  خ�شب   ، العطور  ل�شناعة 
زيوت عطرية ، مزيل الروائح الكريهة ، احلناء نقو�س ،حناء 

�شبغة ، حناء اخلا�شة بال�شعر .. وامل�شنفة بالفئه )3(
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)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96738( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح. . وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96741( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96743( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح. وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96746( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح . وامل�شنفة بالفئه )30(
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)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96748( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .  . وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96749( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96775( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح .. وامل�شنفة بالفئه )30(

)بيه تي اندوفوود �شاك�شي�س ماكمور تي بي كي (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)96776( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/7/5م(. 
رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
توابل،  )ت��واب��ل(،  �شل�شات  )بق�شماط(،  قر�شلة  معكرونة، 
�شل�شة �شويا، �شاي، �شل�شة طماطم، �شعريية )نودلز(، طحني 

قمح . وامل�شنفة بالفئه )30(
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)حممد علي عبده فارع الفقية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96478( وبتاريخ: )2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اواين زجاجية واواين خزف �شيني ، اواين خزفية وغريواردة يف 
فئات اخرى طناجر ، قدور ال�شغط ،ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل ، اواين زجاجية واواين خزف �شيني واواين خزفية ، 
ام�شاط وا�شفنج ، �شلك جلي ، لبادات جلي الغرا�س املطبخ ، ا�شفنج جلي لفرك اجللد ، مرذات ، احوا�س ا�شتحمامه لالطفال ، اطباق 
عميقة ، اواين و�شالك ، مالعق خفق ، اوعية عزل حراري للم�شروبات ، �شناديق نفايات ، خالطات غري كهربائية ، الواح للكوي ، 
اطباق عميقة ، اطباق زجاجية عميقة ، �شناديق معدنية ل�شرف املناديل الورقية ، اوعية لال�شتعمال املنزيل او للمطبخ ، نفاية قطن 
للتظيف ، قواعد لقوارير اخلل والزيت ،اكواب للبي�س ، اكواب للفواكة ، اكواب والواح تقطيع للمطبخ ، انية لل�شرب ، قوارير زجاجية 

.. وامل�شنفة بالفئه )21(

)حممد علي عبده فارع الفقية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96445( وبتاريخ: )2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: ادوات واوين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اواين زجاجية واواين خزف �شيني واواين خزفية غري واردة يف 
فئات اخرى ، طناجر ، قدور ال�شغط ، ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل ، ام�شاط وا�شفنج ، �شلك جلي ، لبادات جلي الغرا�س 
املطبخ وا�شفنج جلي لفرك اجللد ومرذات واحوا�س ا�شتحمامه لالطفال واطباق عميقة واواين و�شالك ومالعق خفق ، اوعية عزل 
�شناديق   ، اطباق زجاجية عميقة   ، اطباق عميقة   ، للكوي  والواح  نفايات وخالطات غري كهربائية  و�شناديق  للم�شروبات  حراري 
معدنية ل�شرف املناديل الورقية ، اوعية لال�شتعمال املنزيل او للطبخ ، نفاية قطن للتنظيف ، قواعد لقوارير اخلل والزيت واكواب 
للبي�س واكواب للفواكة واكواب والواح تقطيع للمطبخ ، انية لل�شرب وقوارير زجاجية ذات احجام متعددة .. وامل�شنفة بالفئه )21(

)ليث حممد �شامل الدقيل( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96385( وبتاريخ: )2020/6/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
الفواكه   ، احلية  احليوانات   ، اأخرى  فئات  يف  الواردة  غري  والغالل  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على:  العالمة 
واخل�شروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات ، ال�شعري ،مواد غذائية للحيوانات 
، بقول طازجة ، توت ، فواكه طازجة ، طعام للطيور ، ثفل الفول ال�شوداين للحيوانات ، بذور حبوب غري معاجلة ، اأ�شجار خم�ش�شة 
لعيد امليالد ، حم�شيات ، حبوب كاكاو خام ، جوز الهند ، جوز الكوال ، لب النارجيل ، بي�س خم�ش�س للتفقي�س ، م�شتح�شرات لت�شمني 
احليوانات ، زهور جمففة للتزيني ، زهور طبيعية ، غالل )حبوب( ، غالل لالإ�شتهالك احليواين ، ليمون ، عد�س طازج ، اأرز غري معالج 

، جذور �شاحلة لالأكل ، �شم�شم قرع ، ق�شب �شكر ، خ�شروات طازجة ، قمح. وامل�شنفة بالفئه )31(
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)حممد عبد الوهاب الزبريي( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96578( وبتاريخ: )2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
اللحم،فواكه  وال�شيد،خال�شات  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ�شماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، التونة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�س 

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

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

)حممد عبد الوهاب الزبريي(  

وقد مت قبول الطلب برقم)96579( وبتاريخ: )2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
يف  الواردة  غري  والغالل  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 
فئات اأخرى ، احليوانات احلية ، الفواكه واخل�شروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد 

الغذائية اخلا�شة باحليوانات ، ال�شعري ، مواد غذائية للحيوانات ، بقول طازجة ، توت ، فواكه طازجة ، طعام للطيور ، ثفل الفول 
ال�شوداين للحيوانات ، بذور حبوب غري معاجلة ، اأ�شجار خم�ش�شة لعيد امليالد ، حم�شيات ، حبوب كاكاو خام ، جوز الهند ، جوز الكوال 
الل )حبوب( ،  ، لب النارجيل ، بي�س خم�شب للتفقي�س ، م�شتح�شرات لت�شمني احليوانات ، زهور جمففة للتزيني ، زهور طبيعية ، غِّ
الل لالإ�شتهالك احليواين ، ليمون ، عد�س طازج ، اأرز غري معالج ، جذور �شاحلة لالأكل ، �شم�شم ، قرع ، ق�شب �شكر ، خ�شروات طازجة  غِّ

، قمح. . وامل�شنفة بالفئه )31( 

)حممد علي عبده فارع الفقيه(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96412( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة   ، اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ  العالمة على: 
واواين  �شيني  خزف  واواين  زجاجية  اواين   ، املنزيل  لال�شتعمال  واوعية  واواين  ادوات   ، ال�شغط  قدور   ، طناجر  اأخرى.  فئات  يف 
خزفية ، اأم�شاط وا�شفنج ، �شلك جلى ، لبادات جلي الغرا�س املطبخ وا�شفنج جلي لفرك اجللد ومرذات واحوا�س ا�شتحمامه لالطفال 
والواح  كهربائية  غري  وخالطات  نفايات  و�شناديق  للم�شروبات  حراري  عزل  واوعيه  خفق  ومالعق  و�شالل  واواين  عميقة  واطباق 
للكوي واطباق عميقة واطباق زجاجيه عميقه و�شناديق معدنيه ل�شرف املناديل الورقية ، واوعية لال�شتعمال املنزيل او للمطبخ 
ونفاية قطن للتنظيف وقواعد القوارير اخلل والزيت واكواب للبي�س واكواب للفواكه واكواب والواح تقطيع للمطبخ وانيه لل�شرب 

وقوارير زجاجيه ذات احجام متعددة.. وامل�شنفة بالفئه )21(
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)لومينوز باور تيكنولوجيز برايفيت ليمتد( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95785( وبتاريخ: )2020/4/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: االإ�شاءة ، تركيبات االإ�شاءة ومن�شاآت االإ�شاءة وت�شمل اأ�شواء ال�شوارع ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، اأ�شواء 
الك�شافات ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، م�شابيح الدي�شكو ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، اأ�شواء ال�شقف ذات 
ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، اأ�شواء االلواح الرفيعة/ االألواح العري�شة ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، االأ�شواء 
ال�شفلية ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، اأ�شرطة االإ�شاءة ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء ، اأنابيب االإ�شاءة ذات 
الثنائية  ، امل�شابيح ذات ال�شمامات  الثنائية الباعثة لل�شوء  اأ�شواء الدي�شكو ذات ال�شمامات   ، الثنائية الباعثة لل�شوء  ال�شمامات 

الباعثة لل�شوء وم�شابيح اإ�شاءة االأماكن الوا�شعة ذات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء.. وامل�شنفة بالفئه )11(

)�شو�شيته دي برودوي ن�شتلة ا�س . ايه.(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)94754( وبتاريخ: )2020/2/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات 
ال�شوكوالته  الكاكاو؛  اأ�شا�شها  التي  وامل�شتح�شرات  وامل�شروبات  الكاكاو  على:  العالمة  وتو�شع  اجلغرافية 

احلبوب  اأ�شا�شها  التي  وامل�شتح�شرات  وامل�شروبات  ال�شوكوالته؛  اأ�شا�شها  التي  وامل�شتح�شرات  وامل�شروبات  ال�شوكوالته  ومنتجات 
التويف؛  حلوى  اله�س؛  الرقيق  والكعك  كعك  حملى؛  كعك  ال�شكر؛  حلويات  احللويات؛  الب�شكويت؛  ال�شكر؛  الفئة؛  هذه  يف  وامل�شمولة 
مهلبية؛ حلوى )حلويات(؛ علكة ، لي�شت لالأغرا�س الطبية؛ منتجات املخابز؛ خبز؛ خليط ل�شنع اخلبز؛ فطائر؛ حلوبات )امل�شمولة 
بهذه الفئة(؛ مثلجات �شاحلة لالأكل؛ ماء مثلج؛ �شربات؛ حلويات جممدة؛ كعك جممد؛ بوظة )اأي�شكرمي(؛ حلوى جممدة؛ لن جممد؛ 
احلبوب  احلبوب؛  األواح  ذرة؛  رقائق  املجففة(؛  والفواكه  امل�شحوقة  احلبوب  من  م�شنوعة  )حلوى  مو�شلي  االإفطار؛  حبوب  حبوب؛ 

اجلاهزة لالأكل؛ م�شتح�شرات احلبوب الوجبات اخلفيفة التي اأ�شا�شها احلبوب.. وامل�شنفة بالفئه )30(

)�شركة حممد احمد املجهلي واوالده للتجارة والتوكيالت املحدودة(  

وقد مت قبول الطلب برقم)96067( وبتاريخ: )2020/5/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، االإ�شطناعي  والن  وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن  على:  العالمة 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح واخلردل 
واخلل وال�شل�شة ، التوابل ، البهارات ، الثلج ، مكرونة ، �شعريية ، بفك ، مترية ، �شطة ، حملبية ، كرميال ، حلوى لوز ، حلويات ، رقائق 
�شار )حب الذرة( � ب�شكويت رقيق ه�س ، بوظة ، ك�شرتد ، حملبية ، مهلبية باحلليب للطعام ، �شوفان ، حلويات فول �شوداين ،  ذرة ، فحُ
ب�شكويت بالزبدة ، دقيق بطاطا للطعام ، �شل�شة طماطم ، اأ�شابع �شو�س )حلويات( ، حلويات ال�شكر ، فانيال )منكهة( ، فانيلني )بديل 

للفانيال( ، حلويات )�شوكالتة( ، حالوى طرية ، طحينية .. وامل�شنفة بالفئه )30(
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)حممد علي عبده فارع الفقية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96502( وبتاريخ: )2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: ادوات واوين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اواين زجاجية واواين خزف �شيني واواين خزفية غري واردة يف 
فئات اخرى ، طناجر ، قدور ال�شغط ، ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل ، ام�شاط وا�شفنج ، �شلك جلي ، لبادات جلي الغرا�س 
املطبخ وا�شفنج جلي لفرك اجللد ومرذات واحوا�س ا�شتحمامه لالطفال واطباق عميقة واواين و�شالك ومالعق خفق ، اوعية عزل 
�شناديق   ، اطباق زجاجية عميقة   ، اطباق عميقة   ، للكوي  والواح  نفايات وخالطات غري كهربائية  و�شناديق  للم�شروبات  حراري 
معدنية ل�شرف املناديل الورقية ، اوعية لال�شتعمال املنزيل او للطبخ ، نفاية قطن للتنظيف ، قواعد لقوارير اخلل والزيت واكواب 

للبي�س واكواب للفواكة واكواب والواح تقطيع للمطبخ ، انية لل�شرب وقوارير زجاجية . وامل�شنفة بالفئه )21(  

)يابا�س يابي يوريونلريي �شنايي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96561( وبتاريخ: )2020/6/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الورق والورق املقوى، الورق والورق املقوى الأغرا�س اللف والتغليف، علب م�شنوعة من الورق املقوى، منا�شف ورقية، ورق 
تواليت، املناديل الورقية، مواد بال�شتيكية الأغرا�س اللف والتغليف، حروف الطباعة والكلي�شيهات، مواد لتجليد الكتب، مطبوعات، 
من�شورات مطبوعة، تقاومي، اإعالنات كبرية، �شور فوتوغرافية )مطبوعة(، لوحات، ل�شقات )قرطا�شية(، طوابع بريد، قرطا�شية، 
قرطا�شية مكتبية، مواد التوجيه والتدري�س )با�شتثناء االأثاث واالأجهزة(، اأدوات الكتابة والر�شم، مواد الفنانني، منتجات ورقية 
خرز..  �شبحات  والتلوين،  دهان  فر�شات  الدهان،  بكرات  مكتبية،  لوازم  القرطا�شية،  الأغرا�س  ال�شقة  مواد  القرطا�شية،  الأغرا�س 

وامل�شنفة بالفئه )16(

)ماهر علي حممد احلنديل( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95802( وبتاريخ: )2020/4/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العالمة 
اأو فتح  ، اأجهزة واأدوات لو�شل  واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة االإ�شراف واالإنقاذ والتعليم 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور ، حامالت بيانات 
مغناطي�شية ، اأقرا�س ت�شجيل ، ماكينات بيع الية واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�شجيل التقد ، اآالت حا�شبة ، معدات 
واأجهزة احلا�شب االآيل ، اأجهزة اإخماد النريان نظارات ، تلفزيونات ، وكيبالت �شغط عايل ، قواطع كهربائية ، افيا�س ، اجهزة الطاقة 

ال�شم�شية ، بطاريات الطاقة ال�شم�شية ، تو�شيالت كهربائية ، �شويت�شات كهربائية. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)امل�شنع الوطني للحلويات واالغذية (. بطلب ت�شجيل الت�شميم ال�شناعي التايل:

وقد مت قبول الطلب برقم: 1007. وتاريخ : 2020/6/7م. وبالفئة :)9(.
عن املنتج : عبوة بال�شتيكية لتعبئة املياه

يلي ذلك  العبوة يحتوي على مربعات �شغرية  من  االأعلى  باأحجام خمتلفة اجلزء  املياه  لتعبئة  : عبوة بال�شتيكية  النموذج  و�شف 
خطني دائريني على حميط العبوة و�شط العبوة يكون �شايف واجلزء اال�شفل من العبوة عبارة عن خطوط متقاطعة ت�شكل مربعات 

متوازية اال�شالع .
عنا�شر احلماية : 1- املربعات ال�شغرية اعلى العبوة . 2- ا�شفل العبوة املتمثل باخلطوط املتقاطعة التي ت�شكل املربعات املتوازية 

اال�شالع.

)ليان اليمن للتجارة و اال�شترياد(

  

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/3/3م(.  وبتاريخ:  برقم)95133(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: اللحوم و اال�شماك و الدواجن و حلم ال�شيد م�شتخرجات اللحوم اململحة و املعلبة و املحفوظة و املطبوخة، الفواكه و 
اخل�شروات و البقوليات املحفوظة و املجمدة و املطهية كالفول و الفا�شوليا و البزاليا و الزيتون ولب الفواكه و الفول ال�شوداين املعد، 
فواكه االأنانا�س و اخلوخ و م�شكل الفواكه و العمربود و الفراولة و العنب املحفوظة و املعلبة و لبها و اجليلي و املربى امل�شتخرج منها، 
البي�س، الزيوت كزيت الزيتون و زيت النخيل و زيت الذرة، زيت ال�شم�شم املخ�ش�شة لالأكل، املخلالت، مك�شرات حم�شرة، زبدة الفول 

ال�شوداين و املرقة، رقائق البطاطا القلية و املحم�شة و املحفوظة. . وامل�شنفة بالفئه )29(

)حممد علي عبده فارع الفقية(

وقد مت قبول الطلب برقم)96507( وبتاريخ: )2020/6/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: ادوات واوين واوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اواين زجاجية واواين خزف �شيني واواين خزفية غري واردة يف 
فئات اخرى ، طناجر ، قدور ال�شغط ، ادوات واواين واوعية لال�شتعمال املنزيل ، ام�شاط وا�شفنج ، �شلك جلي ، لبادات جلي الغرا�س 
املطبخ وا�شفنج جلي لفرك اجللد ومرذات واحوا�س ا�شتحمامه لالطفال واطباق عميقة واواين و�شالك ومالعق خفق ، اوعية عزل 
�شناديق   ، اطباق زجاجية عميقة   ، اطباق عميقة   ، للكوي  والواح  نفايات وخالطات غري كهربائية  و�شناديق  للم�شروبات  حراري 
معدنية ل�شرف املناديل الورقية ، اوعية لال�شتعمال املنزيل او للطبخ ، نفاية قطن للتنظيف ، قواعد لقوارير اخلل والزيت واكواب 

للبي�س واكواب للفواكة واكواب والواح تقطيع للمطبخ ، انية لل�شرب وقوارير زجاجية . وامل�شنفة بالفئه )21(  
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)معاذ امني �شعيد �شالم( 

وقد مت قبول الطلب برقم)95913( وبتاريخ: )2020/4/21م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، ا�شنان  معاجني   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، عطرية  زيوت   ، عطور   ، لل�شعر  زيوت  م�شتح�شرات  على:  العالمة 
 ، ، �شامبو ، كرميات ، زيت لل�شعر ، مزيالت لل�شعر ، طالء االظفر ، منظفات و�شنفرة الوجة واملق�شر ، �شابون و�شابون طبي  فازلني 
زيوت وكرميات العناية بال�شعر ومقويات مواد حيوية)جتميلية( لل�شعر وغريها من منتجات التجميل اخلا�شة بال�شعر وال�شامبوهات 
، م�شتح�شرات العناية وجتميل الب�شرة والوجة وال�شعر ، م�شاحيق املكياج والبودرة وتببي�س الب�شرة ، اقنعة جتميلية ، زيوت عطرية 
، كرميات وم�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ، منتجات خا�شة بعناية وتنظيف الب�شرة وال�شعر ، ال�شابون ، �شابون للج�شم ، �شابون 
لليدين ، غ�شول لل�شعر ، م�شاد للعرق ، احمر �شفاه ، مطهرات ، م�شتح�شرات جتميلية لال�شتحمام ، كرميات للجلد املدبوغ ، كرميات 
لتبيي�س الب�شرة ، م�شتح�شرات جتميل احلواجب واقالم احلواجب ولوا�شق تثبيت الر�شوم امل�شتعارة وم�شتح�شرات جتميل الرمو�س 

ورمو�س م�شتعارة ، مراهم الغرا�س التجميل ، م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س.. وامل�شنفة بالفئه )3(

)طارق علي �شالح الروين(  

وقد مت قبول الطلب برقم)96133( وبتاريخ: )2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: كرا�شي ومغا�شل حمام وبانيوهات واأحوا�س قدم و�شخانات �شم�شية ، معدات هواء ل�شاخن احلمام ، من�شاأت للحمام ، 
من�شاأت حلمام ال�شاونا ، بطانات للحمام ، مثبتات موا�شري احلمام ، �شخانات للحمام ، �شفاطات ، حجرات نظيفة ) تراكيب �شحية( ، 
حجرات ) مق�شورات ( حلمام الد�س ، حنفيات للموا�شري ، اأجهزة جتفيف اليدين عند املغا�شل ، حنفيات خلط ملوا�شري املياه ، فوهات 
 ، ال�شاونا  حلمام  معدات   ، للماء  �شغط  خزانات   ، حماب�س   ، االنابيب  خلطوط   ) �شنابري   ( حنفيات   ، احلنفيات  ماء  النت�شار  مانعة 
حنفيات ) �شنابري ( ، احوا�س تواليت ، مراحي�س متنقلة ، مراحي�س ) دورات مياه ( ، مباول ) تراكيب �شحية ( �شمامات للتحكم 
بامل�شتوى يف اخلزانات ، حلقات �شد ) جلب ( حلنفيات املياه ، �شبكات تو�شيل املياه ، �شبكات توزيع املياه ، �شبكات تر�شيح املياه ، من�شاأت 

رح�س باملاء ، �شخانات ماء ، اجهزة ل�شحب املياه . . وامل�شنفة بالفئه )11(
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)طارق علي �شالح الروين( 

وقد مت قبول الطلب برقم)96135( وبتاريخ: )2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: كرا�شي ومغا�شل حمام وبانيوهات واأحوا�س قدم و�شخانات �شم�شية ، معدات هواء ل�شاخن احلمام ، من�شاأت للحمام ، 
من�شاأت حلمام ال�شاونا ، بطانات للحمام ، مثبتات موا�شري احلمام ، �شخانات للحمام ، �شفاطات ، حجرات نظيفة ) تراكيب �شحية( ، 
حجرات ) مق�شورات ( حلمام الد�س ، حنفيات للموا�شري ، اأجهزة جتفيف اليدين عند املغا�شل ، حنفيات خلط ملوا�شري املياه ، فوهات 
 ، ال�شاونا  حلمام  معدات   ، للماء  �شغط  خزانات   ، حماب�س   ، االنابيب  خلطوط   ) �شنابري   ( حنفيات   ، احلنفيات  ماء  النت�شار  مانعة 
حنفيات ) �شنابري ( ، احوا�س تواليت ، مراحي�س متنقلة ، مراحي�س ) دورات مياه ( ، مباول ) تراكيب �شحية ( �شمامات للتحكم 
بامل�شتوى يف اخلزانات ، حلقات �شد ) جلب ( حلنفيات املياه ، �شبكات تو�شيل املياه ، �شبكات توزيع املياه ، �شبكات تر�شيح املياه ، من�شاأت 

رح�س باملاء ، �شخانات ماء ، اجهزة ل�شحب املياه . . وامل�شنفة بالفئه )11(

)حممد عبد الوهاب الزبريي( 

 
وقد مت قبول الطلب برقم)96581( وبتاريخ: )2020/6/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على: الن ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�شكر ،االأرز ،التابيوكا ،ال�شاجو ،الن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
 ، ، اخلمرية  االأ�شود  والع�شل  النحل  الطحينية،ع�شل  املثلجة،حالوة  ،احللويات،احللويات  ،ال�شوكوالته  ،الفطائر  ،الب�شكويت  ،اخلبز 
�شار  امللح ،اخلردل ،اخلل ، البهارات ،التوابل ،ال�شل�شة ،املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�شعريية ، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة ، فحُ
)حب الذرة( ، رقائق �شوفان ، ،كت�شاب،مايونيز،،دب�س للطعام،معجنات،مهلبية،زعفران )توابل(،�شل�شة طماطم ، منكهات ، �شمع نحل 
، دقيق ال�شعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�شا�شها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كري)بهار(،ك�شرتد،دب�س ال�شكر ، ذرة مطحونة ، 
ن�شا ، ال�شكرمي ، �شوكالته خام ، �شطة ، خليط كيك ، حلوى ، البوظه،املثلجات،كعك،كيك،�شكاكر،الويفر ، م�شروبات ا�شا�شها �شوكالتة ، 
ب�شكويت رقيق ه�س ، منتجات معطى بال�شوكالتة ، نعنع،�شوكالتة �شائل،مليم فواكة،فانيال )منكهة( ، جلوكوز للطعام ، يان�شون جنمي 

، مهلبية. . وامل�شنفة بالفئه )30( 
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)احمد عبداهلل احمد مطرز هبه(

وقد مت قبول الطلب برقم)94889( وبتاريخ: )2020/2/26م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
كيمياويات   ، للخر�شانة  حافظة  مواد   ، اجلدران  وورق  بالط  لوا�شق   ، والف�شل  والل�شق  الغراء  الزالة  م�شتح�شرات  على:  العالمة 
جلعل اال�شمنت مانع لت�شرب املياة ، معاجني ن�شاء ال�شق ال�شالح املواد املك�شورة ، مواد رابطة لل�شباكة ، م�شتح�شرات لتغرية ال�شطوح 
، كيمياويات وم�شتح�شرات حلام ، مذيبات للورني�س ، مواد حافظة لال�شمنت ، امالح لتلوين املعادن ، كيمياويات قا�شرة للدهانات ، 
غراء لالخ�شاب والفرميكا واملوكيت واال�شفنج وغراء املوا�شري البال�شتيكية ، اللحام ، االبوك�شي املركب اليماويات التي ت�شتخدم يف 
ال�شناعة والبحوث والتجارب العلمية والت�شوير الفوتوغرايف والزراعة والب�شتنة وزراعة الغابات الراتنج اال�شطناعي غري املعالج 
، البال�شتيك غري املعالج ، اال�شمدة )طبيعية او �شناعية( ، مركبات اخماد النريان ، م�شتح�شرات �شقى وحلام املعادن ، مواد كيميائية 

حلفظ املواد الغذائية ، مواد دباغة ، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة . . وامل�شنفة بالفئه )1(

)ترينا �شوالر )�شويز( ايه جي .(

 
وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95666(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: بطاريات؛ اأجهزة اأ�شباه املو�شالت؛ بطاريات �شم�شية؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 
التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ وحدات كهربائية �شوئية وخاليا �شم�شية وحدات الطاقة ال�شم�شية وجممعات الطاقة ال�شم�شية 
لتوليد الطاقة على �شكل كهرباء وت�شمل عنا�شر الواجهة اأو عنا�شر ال�شطح؛ اأجهزة حتويل الطاقة ال�شم�شية اإىل طاقة كهربائية؛ 
اأ�شعة  اأجهزة واأدوات قيا�س وفح�س )االإ�شراف( الكهرباء و/اأو االإلكرتونيات؛ العنا�شر والوحدات و املن�شاآت/التجهيزات لتحويل 
�شرائط  �شكل  على  وحتديدا  اأنواعها  بجميع  والبيانات  ال�شورة   / ال�شوت  ناقالت  عك�شية؛  مقومات  كهربائية؛  طاقة  اإىل  ال�شم�س 
مرنة  واأقرا�س  فيديو  واأ�شرطة  املغناطي�شية  البيانات  وناقالت  الت�شجيل  واأقرا�س  م�شغوطة  واأقرا�س  كا�شيت  و�شرائط  �شوتية 
واأقرا�س م�شغوطة واأقرا�س فيديو رقمية وجميع الب�شائع املذكورة �شابقا على �شكل م�شجالت؛ برامج حا�شوب؛ برجميات وبرجميات 
البينية  االأجهزة  وحلول  الكهربائية  املو�شالت  واإنتاجها؛  املتجددة  الطاقة  لتوليد  املن�شاآت/التجهيزات  لت�شغيل  وخا�شة  التحكم 

لتطبيقات الطاقة ال�شم�شية.. وامل�شنفة بالفئه )9(
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)�شركة اأبناء ورع وريحان(

وقد مت قبول الطلب برقم)92279( وبتاريخ: )2019/10/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على:لبادات جلي الأغرا�س املطبخ وللتنظيف ، ا�شفنج جلي لفرك اجللد مرذات لي�شت الأغرا�س طبية طناجر �شغط اأواين 
و�شالل لال�شتخدام املنزيل �شناديق زجاجية علب �شابون فرا�شي وفرا�شي تواليت وفرا�شي لغ�شل ال�شحون وفرا�شي لتنظيف ال�شهاريج 
واحلاويات واالأحذية وفرا�شي كهربائية وفرا�شي اأظافر و جلد للتنظيف خزفيات لالأغرا�س املنزلية جلود �شمواه للتنظيف اأدوات 
الغبار وقطع قما�س  للتنظيف وم�شح  للتنظيف و قطع قما�س لغ�شل االأر�شيات قطع قما�س  اأو كتان  تنظيف يدوية ومما�شح قما�س 
م�شربة باملنظفات للتنظيف اأواين طهي غري كهربائية نفاية قطن للتنظيف اأوعية لنفذ اأو �شخ ال�شابون منا�شر للغ�شيل منف�س غبار 
االأثاث قفافيز لالأغرا�س املنزلية و والأعمال احلدائق وللتلميع مبا�شر �شعر للفرا�شي فرا�شي زجاج امل�شابيح مما�شح �شحون ورق مواد 
فرا�شي  املقب�س  فرا�شي طويلة  للتنظيف  �شلك جلي  املنزلية  لالأغرا�س  ا�شفنج  لفرك اجللد  ا�شفنجات ك�شط  تلميع فرا�شي حالقة 

اأ�شنان وعيدان تنظيف االأ�شنان نفايات �شوفية للتنظيف. وامل�شنفة بالفئه )21( 

) ترينا �شوالر )�شويز( ايه جي(

وتو�شع  اجلغرافية  واملوؤ�شرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2020/4/1م(.  وبتاريخ:  برقم)95659(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وحمطات  الكهرو�شوئية  و  ال�شم�شية  الطاقة  من�شاآت  وحتديدا  الطاقة  توليد  ملن�شاآت  والرتكيب  التجميع  خدمات  على:  العالمة 
الطاقة الهيدروكهربائية ومن�شاآت توليد الطاقة بالرياح ومزارع مولدات الطاقة بالرياح وحمطات الطاقة احلرارية االأر�شية و 
حمطات الطاقة من الكتله احليوية ؛ خدمات �شيانة واإ�شالح من�شاآت توليد الطاقة وحتديدا من�شاآت الطاقة ال�شم�شية الكهرو�شوئية 
احلرارية  الطاقة  وحمطات  بالرياح  الطاقة  مولدات  ومزارع  بالرياح  الطاقة  توليد  ومن�شاآت  الهيدروكهربائية  الطاقة  وحمطات 
الطاقة  توليد  من�شاآت  اإن�شاء  جمال  يف  خدمات  وحتديدا  املباين  اإن�شاء  خدمات  ؛  احليوية  الكتلة  من  الطاقة  وحمطات  االأر�شية 
ومزارع  بالرياح  الطاقة  توليد  ومن�شاآت  الهيدروكهربائية  الطاقة  وحمطات  الكهرو�شوئية  و  ال�شم�شية  الطاقة  من�شاآت  وحتديدا 

مولدات الطاقة بالرياح وحمطات الطاقة من الكتلة احليوية وحمطات الطاقة احلرارية االأر�شية.. وامل�شنفة بالفئه )37(
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)عبدالرحمن حم�شن حممد احلا�شل(

وقد مت قبول الطلب برقم)96194( وبتاريخ: )2020/5/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
، منظفات، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، مواد اخرى ت�شتخدم  العالمة على: م�شتح�شرات تبيي�س االقم�شة 
يف غ�شل وكي املالب�س، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول)لو�شن( لل�شعر، معاجني ا�شنان والكرميات، �شامبو وادوات 
جتميل، كرمي الغ�شل ، كرمي مطهر، مرطبات الب�شرة، رغوة غ�شل، غ�شول اجللد، كرمي واقي، كرمي الزنك، ال�شابون ال�شائل ، زيت 
البودرة، احلناء، احلناء  ال�شابون  الكريهة،  الروائح  بال�شعر، مزيالت  بل�شم رغوة خا�شة  ال�شامبو،  بالب�شرة،  العناية  زيت  احلمام، 
للنق�س، �شبغة احلناء، بخور، عود، مزيل رائح اجل�شم، خال�شات زهور، مناديل ورقية معطرة، مزيل ال�شعر، م�شتح�شرات فرد وجتعيد 
وت�شريح ال�شعر، ا�شباغ جتميلية للج�شم، وال�شعر، مزيل للبقع ، كحل للعني، بودرة اطفال، رمو�س، اقالم حواجب، احمر �شفاه، ا�شباغ 

لال�شافر، دهان وكرميات تبيي�س الب�شرة والوقاية من ال�شم�س وت�شقق االرجل ، ملمع لالحذية.. وامل�شنفة بالفئه )3(  

)يابا�س يابي يوريونلريي �شنايي يف تيكاريت اأنونيم �شريكيتي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96562( وبتاريخ: )2020/6/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
ا�شفنج  للتنظيف،  ال�شلب  من  رقائق  الر�شم(،  فرا�شي  )بخالف  فرا�شي  باليد،  تعمل  كهربائية  غري  تنظيف  اأدوات  على:  العالمة 
املنزيل،  لالإ�شتخدام  كهربائية  غري  تلميع  اأجهزة  ال�شحون،  لغ�شل  قفازات  للتنظيف،  قما�س  قطع  للتنظيف،  جلي  �شلك  للتنظيف، 
ا�شنان، فرا�شي  ا�شنان كهربائية، خيوط  اأ�شنان، فرا�شي  االآالت، فرا�شي  اأجزاء  با�شتثناء  لل�شجاد، مما�شح، فر�س كهربائية  مكان�س 
حالقة، فرا�شي �شعر، اأم�شاط، اأواين مطبخ واأدوات منزلية غري كهربائية واملت�شمنة يف هذه الفئة، مالقط غ�شيل، اأوعية ومقايل، 
لي ومواد زينة من الزجاج، والبور�شلني  األواح كي واالأغطية املحُ�شكلة اخلا�شة بها، منا�شري جتفيف الغ�شيل، �شماعات جتفيف املالب�س، ححُ
واخلزف، والطني واملت�شمنة يف هذه الفئة، املزهريات، مباخر للطيب والعطور، ر�شا�شات عطور، بخاخات عطور، اأدوات كهربائية وغري 
كهربائية الإزالة املكياج، قطن ذر م�شاحيق التجميل، حقائب تواليت، فوهات خراطيم املياه، فوهات الأوعية ر�س املياه، اأدوات �شقاية، 

اأوعية لر�س املياة للحدائق، كوبية كمكافاآت لالأحداث الريا�شية.. وامل�شنفة بالفئه )21(
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عالمة رقم )95900( 
امل���ع���رت����س : حم������الت ب��ع��ي�����س حم���م���د ع���ل���ي ح��������زام  . 

بتاريخ:2020/6/23م. بالفئة )6(
املعرت�س �شده : اأحمد علي ح�شني الوزير  

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95420( 
بالفئة  بتاريخ:2020/7/8م.   . املعرت�س : حممد عبده علي  

)9(
املعرت�س �شده : فار�س حممد احمد الزماين  

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95507( 
ب��ت��اري��خ:2020/6/30م.  ات�س.  بي  ام  جي  بول  رد   : املعرت�س 

بالفئة )32(
)موؤ�ش�شة  عبداحلق  اإ�شماعيل  عبدالواحد   : �شده  املعرت�س 

عبدالواحد طه لالإ�شترياد( .  

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94418( 
املعرت�س : عوايف ل�شناعة املواد الغذائية  . بتاريخ:2020/7/1م. 

بالفئة )32(
املعرت�س �شده : حممد حميد علي عبده مر�شد

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94420( 
املعرت�س : عوايف ل�شناعة املواد الغذائية  . بتاريخ:2020/7/1م. 

بالفئة )30(
املعرت�س �شده : حممد حميد علي عبده مر�شد

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94583( 
امل���ع���رت����س : ع���ب���دال���ع���زي���ز اح����م����د ����ش���ال���ح حم�������ش���ن  . 

بتاريخ:2020/7/1م. بالفئة )3(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94596( 
امل���ع���رت����س : ع��ب��دال��ع��زي��ز اح���م���د ���ش��ال��ح ال�������ش���او����س  . 

بتاريخ:2020/7/1م. بالفئة )3(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94596( 
ب��ت��اري��خ:2020/6/29م.  .يف.  �شي  اينوفيت  :نايك  املعرت�س 

بالفئة )3(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94646( 
ب��ت��اري��خ:2020/6/29م.  .يف..  �شي  اينوفيت  :نايك  املعرت�س 

بالفئة )29(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94578( 
ب��ت��اري��خ:2020/6/29م.   .يف..  �شي  اينوفيت  :نايك  املعرت�س 

بالفئة )30(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94594( 
����ش���ي .يف..  اي���ن���وف���ي���ت  :ن����اي����ك  :امل����ع����رت�����س  امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2020/6/29م.  بالفئة )5(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94651( 
املعرت�س : عمر ح�شني عقيل اجلحدري. بتاريخ:2020/7/1م. 

بالفئة )7(
املعرت�س �شده : �شالح �شالح حم�شن ال�شامي

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94944( 
ال���ن���ق���ي���ب.  امل����ع����رت�����س : ع�����ب�����داهلل ع����و�����س ع����ب����درب����ه 

بتاريخ:2020/6/29م. بالفئة )11(
املعرت�س �شده : حممد حممد احمد امل�شوري

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94740( 
ال���ن���ق���ي���ب.  امل����ع����رت�����س : ع�����ب�����داهلل ع����و�����س ع����ب����درب����ه 

بتاريخ:2020/6/29م. بالفئة )30(
الي�شر  بيت   - املخزوم  حممد  عبيد  حممود   : �شده  املعرت�س 

للتجارة واالإ�شترياد

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94762( 
الدفع  وخ��دم��ات  الأنظمة  متكني  املالية  ال�شركة   : املعرت�س 

االلكرتوين . بتاريخ:2020/7/1م. بالفئة )36(
املعرت�س �شده : �شركة املنتاب اخوان لل�شرافة )حميد علي رزق 

واخوانه( الت�شامنية

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94993( 
املعرت�س : اوتودي�شك ، انك. بتاريخ:2020/7/1م. بالفئة )1(

)اأبو حام�س  اأحمد حام�س  : حميد حفظ اهلل  املعرت�س �شده 
لقطع غيار ال�شيارات (

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )95230( 
واالإلكرتونيات  واالغذية  لل�شحة  اأكتورك  �شركة   : املعرت�س 
بالفئة  ب��ت��اري��خ:2020/7/4م.  والتجارة.  وال�شناعة  والنقل 

)30(
املعرت�س �شده : اأحمد حممد حممد احلبابي

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95008( 
بالفئة  ب��ت��اري��خ:2020/7/5م.  انك.   ، اوتودي�شك   : املعرت�س 

)12(
)اأبو حام�س  اأحمد حام�س  : حميد حفظ اهلل  املعرت�س �شده 

لقطع غيار ال�شيارات (

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94596( 
املعرت�س : عادل علي حممد اجلرادي  . بتاريخ:2020/6/29م. 

بالفئة )3(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94594( 
املعرت�س : عادل علي حممد اجلرادي  . بتاريخ:2020/7/6م. 

بالفئة )5(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )94583( 
املعرت�س : عادل علي حممد اجلرادي  . بتاريخ:2020/7/6م. 

بالفئة )3(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94590( 
املعرت�س : عادل علي حممد اجلدادي  . بتاريخ:2020/7/6م. 

بالفئة )5(
املعرت�س �شده : �شركة جلبكو العاملية للتجارة والت�شويق

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94541( 
املعرت�س : عبده قا�شم �شمالن . بتاريخ:2020/6/7م. بالفئة 

)36(
املعرت�س �شده : �شالح حممد �شالح �شمالن

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )95102( 
املعرت�س : �شركة روافد . بتاريخ:2020/6/29م. بالفئة )7(

البناء  م��واد  ال�شترياد  ا�شتار  ال�شوائي  حمل   : �شده  املعرت�س 
واالدوات الكهربائية

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

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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)احمد �شالح حم�شن ال�شاو�س( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82840( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ومواد  االأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخرى 
 ، عطرية  زي���وت   ، ع��ط��ور   ، ���ش��اب��ون   ، وك�شط  وج��ل��ي  و�شقل 
،غ�شول  الكريهه  ال��روائ��ح  م��زي��الت   ، جتميل  م�شتح�شرات 
)لو�شن( لل�شعر ، ال�شابون البودر ، مواد ...البقيه ح�شب ن�شر 

االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )3(  

)�شركة م�شنع اجلزيرة للدهانات(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89548( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
املواد   ، والالكيه  والورني�س  الدهانات  على  العالمة  وتو�شع 
بتثبيت  اخلا�شة  الكيميائية  امل��واد   ، ال�شباغة  مواد   ، امللونة 
االألوان ، املعادن املتخذة ب�شكل األواح اأو امل�شحوق التي ت�شتخدم 

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

)ح�شن حممد �شعيد عبده ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )89966( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وجتميل  العناية  وم�شتح�شرات  كرميات  على  العالمة  وتو�شع 
والبودرة وتبيي�س  املكياج  ، م�شاحيق  وال�شعر  الب�شرة والوجة 
اقنعة   ، جتميلية  ا�شباغ   ، جتميلية  ا�شباغ  كرميات   ، الب�شرة 
جتميلية ، زيوت عطرية ، كرميات وم�شتح�شرات جتعيد ال�شعر 
وت�شفية وت�شريحة ، ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )3(

)احمد �شالح حم�شن قايد(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )90089( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
خدمات   ، واال�شترياد  الت�شدير  وكالة  على  العالمة  وتو�شع 
التمثيل ، وكيل للموردين املحلني والدوليني لتقدمي املزايدات 
 ، والتجزئة  باملجملة  ملختلف  التوزيع  وخدمات  واملناق�شات 
وتقدمي  الب�شائع  �شراء   ، التجارية  املعلومات  تزويد  خدمات 
بالفئة  وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  اخلدمات 

)35(
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)احمد �شالح حم�شن ال�شاو�س( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )91186( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، للعرق  م�شادات   ، ال�شابون   ، العطورات  على  العالمة  وتو�شع 
اإزالة  كرمي   ، ولل�شعر  للج�شم  والدهانات  الكرميات   ، ال�شامبو 
ال�شعر)معطر( ، ادوات جتميل ، ماء معطر ، عود الند ،البخور ، 
قطر احلناء ، ماء الورد ، معاجني ا�شنان ، ...البقيه ح�شب ن�شر 

االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )3(

)حممد احمد �شلطان الدبعي.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92393( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
مكربات   ، خ��وازن   ، بطاريات   ، ج��واالت  على  العالمة  وتو�شع 
غيار  قطع   ، �شيارات  ثري  بي  ام   ، �شماعات   ، و�شالت   ، �شوت 
 . بها  يتعلق  ما  وكل  جواالت   ، �شم�شية  الواح   ، ال�شيار  الهاتف 

وامل�شنفة بالفئة )9(

)عبداحلافظ عبدالوهاب نعمان املهديل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92619( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
زبدة   ، �شمن   ، الطبخ  زي��وت   ، الق�شطة  على  العالمة  وتو�شع 
 ، ، خوخ  انانا�س   ، ، الفواكة املعلبة  ، املربي  احلليب وم�شتقاتة 
تونة ، بقوليات ، معجون طماطم ، �شيب�س م�شنوع من البطاط 
، بي�س  ، جن مطبوخ مثلثت نخيل للطعام  ، جن مطبوخ علب 
 . االإي���داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، الفواكة  ل��ب   ، م�شحوق 

وامل�شنفة بالفئة )29(

)عبداحلافظ عبدالوهاب نعمان املهديل( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92623( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
زبدة   ، �شمن   ، الطبخ  زي��وت   ، الق�شطة  على  العالمة  وتو�شع 
 ، ، خوخ  انانا�س   ، ، الفواكة املعلبة  ، املربي  احلليب وم�شتقاتة 
تونة ، بقوليات ، معجون طماطم ، �شيب�س م�شنوع من البطاط 
، بي�س  ، جن مطبوخ مثلثت نخيل للطعام  ، جن مطبوخ علب 
 . االإي���داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، الفواكة  ل��ب   ، م�شحوق 

وامل�شنفة بالفئة )29(
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)ال�شركة اليمنية ل�شناعة االغذية اخلفيفة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92955( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مقرم�شات ، رقائق ال�شوفان ، رقائق الذرة. 

وامل�شنفة بالفئة )30(

)ال�شركة اليمنية ل�شناعة االغذية اخلفيفة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92956( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مقرم�شات ، رقائق ال�شوفان ، رقائق الذرة. 

وامل�شنفة بالفئة )30(

)ال�شركة اليمنية ل�شناعة االغذية اخلفيفة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )92957( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وامل�شنفة  وال�شب�س.  البطاط�س  رقائق  على  العالمة  وتو�شع 

بالفئة )29(

)نيكول�س بيه ال �شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93096( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
كحولية  غري  وم�شروبات  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
لتح�شري تلك امل�شروبات؛ مياه غازية؛ امل�شروبات املنبهه؛ ماء؛ 
بالفئة  وامل�شنفة  كحولية.  الغري  امل�شروبات  لتح�شري  اأ�شربة 

)32(
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)�شركة دانة لل�شرافة والتحويالت(

  
وقد مت الت�شجيل برقم )93201( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على �شرافة وحتويالت مالية .وامل�شنفة بالفئة )36(

)ميالن اإنك.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93296( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
اأمرا�س  لعالج  �شيدالنية  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
 ، الع�شبي  ، اجلهاز  اله�شمي  ، اجلهاز  الدموية  القلب واالأوعية 
االأمرا�س   ، ، احل�شا�شية  النف�شية  االأمرا�س   ، التنف�شي  اجلهاز 
اجللدية ، االأمرا�س الرئوية ، االأي�س ، اجلهاز الع�شلي ، �شعف 
بالفئة  وامل�شنفة   . االإيداع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، االنت�شاب 

)5(

)عبده حممد علي احلبي�شي.(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93317( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على ال�شمغ والغراء ، �شمغ عربي الأغرا�س �شناعية ، 
مذيبات ال�شمغ ، �شمغ الكثرياء امل�شتخدم يف ال�شناعات ، �شمغ 
منزلية.  اأو  قرطا�شية  الأغرا�س  كان  ما  عدا  ال�شقة(  )مواد 

وامل�شنفة بالفئة )1(

)يا�شر حممد عبد اهلل ال�شيفي( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93389( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وم�شتلزمات   ، للتلفونات  غيار  قطع  على  العالمة  وتو�شع 

التلفونات وامل�شنفة بالفئة )9(
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)يا�شر حممد عبداهلل ال�شيفي . (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93452( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وم�شتلزمات   ، للتلفونات  غيار  قطع  على  العالمة  وتو�شع 

التلفونات. وامل�شنفة بالفئة )9(

)عبد امللك عبد العزيز حممد الوجيه(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93479( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على حماليل خمربية .وامل�شنفة بالفئة )10(

)اأمني عيدرو�س ثابت علي القر�شي(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93494( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ 
)لي�شت من معادن نفي�شة اأو مطلية بها( ، ادوات واأواين واكواب 
التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، وا�شفنج  ام�شاط   ، بال�شتيكية 
...البقيه   ، تنظيف  اأدوات   ، األفرا�شي  �شنع  مواد   ، اأوالدهان( 

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

)اأمني عيدرو�س ثابت علي القر�شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93525( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اأدوات واأواين واوعية لال�شتعمال املنزيل 
اأواين   ، بها(  مطلية  اأو  نفي�شة  معادن  من  )لي�شت  وللمطبخ 
فرا�شي  )عدا  فرا�شي   ، وا�شفنج  ،اأم�شاط  بال�شتيكية  واأك��واب 
التلوين اأو الدهان ( مواد �شنع الفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )21(
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)عبداحلافظ عبدالوهاب نعمان املهديل(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93627( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
والعطورات  ال�شامبو   ، �شعر  �شبغات  على  العالمة  وتو�شع 
بانواعها  كرميات   ، اال�شنان  منظفات   ، العطريه  وال��زي��وت 
وم�شتح�شرات وادوات وم�شاحيق التجميل واملكياجات واملراهم 
وطالء االظافر وم�شتح�شراته ، م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة 
ومواد اأخرى ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة 

)3(

)اأبل انك.(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93635( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية؛ بث ونقل وتدفق 
ال�شمعية  واملحتويات  واملو�شيقى  وال�شور  والبيانات  ال�شوت 
والتلفزيون  املتعددة  الو�شائط  وذات  الفيديو  وحمتويات 
والال�شلكية  ال�شلكية  االت�شاالت  �شبكات  بوا�شطة  والراديو 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )38(

)�شالح علي حممد اجلرادي (  

وقد مت الت�شجيل برقم )93652( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
الب�شرة  وجتميل  العناية  وم�شتح�شرات  كرميات  على  العالمة 
الب�شرة  وتبيي�س  والبودرة  املكياج  م�شاحيق   ، وال�شعر  والوجه 
 ، زيوت عطرية   ، اقنعة جتميلية   ، ا�شباغ جتميلية  ، كرميات 
 ، وت�شريحة  وت�شفيفة  ال�شعر  جتعيد  وم�شتح�شرات  كرميات 

كرميات ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )3(

)هارون ر�شيد يحيى ر�شيد(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93702( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على بكرات لالأ�شرطة الال�شقة )لوازم مكتبية( ، مواد 
اأكيا�س   ، املنزلية  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  )غ��راء(  ل�شق 
اأقالم   ، للتعبئة  البال�شتيك  اأو  ال��ورق  من  واأجربة(  )مغلفات 

حرب ، اأقالم ر�شا�س .وامل�شنفة بالفئة )16(
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)يو�شف حممد حممد العيني(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93734( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
�شا�شات  وحممولة  ثابتة  تلفونات  على  العالمة  وتو�شع 
تلفزيونات ر�شيفرات ، كمبيوترات م�شجالت ، بطاريات بجميع 
انواعها �شائل وجافة ، الواح �شم�شية والواح �شوئيه ،حموالت 
 ، وكابالت  ا�شالك   ، البطاريات  �شحن  اجهزة  �شحن  وخ��وازن 
مو�شالت كهربائية ، ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )9(

)ر�شاد احمد �شالح بحري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93904( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على املطبوعات ، االوراق الر�شمية ، الفواتري ، 
امل�شتندات ، الكروت ، الورق والورق املقوى و املنتجات امل�شنوعة 
مواد  املطبوعات   ، اخ��رى  فئات  يف  واردة  وغري  امل��واد  هذه  من 
مواد   ، القرطا�شية   ، الفوتوغرافية  ال�شور   ، الكتب  جتليد 

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

)ر�شاد احمد �شالح بحري( 

 
وقد مت الت�شجيل برقم )93907( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على ال�شرافة ، حتويالت االموال الكرتونيا ، ال�شئون 
 ، ال�شم�شرة   ، امل�شرفية  االعمال   ، املايل  التحليل   ، امل�شرفية 
خدمات ت�شفية االعمال ، اال�شت�شارات املالية ، خدمات بطائق 
...البقيه  النقود  خدمات   ، الدين  بطائق  خدمات   ، االئتمان 

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

)خالد �شالح حم�شن حيدر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93920( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على ال�شكوالتة واحللويات. وامل�شنفة بالفئة 

)30(
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)علي حممد عبداهلل الظرا�شي(  

وقد مت الت�شجيل برقم )93921( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
من  امل�شنوعة  املنتجات  و  املقوى  ال��ورق  و  ال��ورق  على  العالمة 
هذة املواد و غري واردة يف فئات اخرى -املطبوعات-مواد جتليد 
و  املطبوعات  و  الدعائية  املواد  الفتوغرافية-  الكتب-ال�شور 
االوراق الر�شمية - القرطا�شية -مواد الل�شق ...البقيه ح�شب 

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )16(

)رد بول جي ام بي ات�س(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93961( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وبالنقد؛  اأتوماتيكيًا  تعمل  ت�شلية  اآالت  على  العالمة  وتو�شع 
من  )ق�شا�شات  امللون  ال��ورق  نثار  بنغو؛  بطاقات  للعب؛  كرات 
مى؛  اورق امللون تنرث على النا�س فى الكرنفاالت واالأعرا�س(؛ دحُ
...البقيه  لعب  ورق  لعب؛  ��رات  كحُ لعب؛  َبالونات  لعب؛  اأجهزة 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )28(

)رد بول جي ام بي ات�س(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93966( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
، تاأجري املعدات  وتو�شع العالمة على خدمات قاعات الت�شلية 
خدمات   ، ال�شينمائية  االف���الم  ت��اأج��ري  خ��دم��ات   ، ال�شمعية 
عرو�س ال�شينما ، خدمات ال�شريك ، خدمات النوادي ) للرتفية 
احلفالت  واإقامة  تنظيم   ،  ) التدريب   ( التمرين   ، التعليم(   ،

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )41(

)�شي تي بي ايه تي انرتنا�شيونال كو . ليمتد .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )93977( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
، التبغ  ، التبغ اخلام او امل�شنع  وتو�شع العالمة على ال�شجائر 
املعد للف ال�شجائر يدويًا ، تبغ الغاليني منتجات التبغ ، بدائل 
)�شيجار  طبية(،ال�شيجار،ال�شيجاريلو  غري  )لغايات  التبغ 
الثقاب،ادوات  �شجائر،اعواد  والعات  �شيجار  (،والع��ات  رفيع 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )34(
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)الغرا�شي لل�شرافة )حم�شن الغرا�شي و�شريكة( الت�شامنية(

  
وقد مت الت�شجيل برقم )93998( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
،ال�شئون  الكرتونيا  االم��وال  ،حتويل  ال�شرافة  على  العالمة 
،ال�شم�شرة  امل�شرفية  ،االع��م��ال  امل��ايل  ،التحليل  امل�شرفية 
،خدمات ت�شفية االعمال ،اال�شت�شارات املالية ،خدمات بطائق 
االئتمان ، خدمات بطائق الدين ،خدمات النقود االلكرتونية 

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

)حممد عبد اهلل على املالحي(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94007( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري 
الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه 
، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات غري الكحولية ، 
م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه ، ...البقيه 

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

)وائل من�شور عبداهلل �شنان املطحني ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94066( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على خوازن . .وامل�شنفة بالفئة )9(

)علي حممد يحيى �شاري اخلزاعي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94086( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل��وم  واال���ش��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�شع 
وم�شتخرجات  خال�شات   ، اخل��ن��زي��ر(  حل��وم  )ع��دا  وال�شيد 
اللحوم )عدا امل�شتخرجه من اخلنزير ( ، االطعمة املحفوظة 
، اجليلي  والفواكه واخل�شروات املحفوظة واملجففة واملطهية 
وامل�شنفة   . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه   ، البي�س   ، واملربى 

بالفئة )29(
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)علي حممد يحيى �شاري اخلزاعي .(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94087( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
 ، ،التابيوكا  ،االأرز  ،ال�شكر  ،الكاكاو  ،ال�شاي  الن  على  العالمة 
ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب ،اخلبز ،الب�شكويت ،الفطائر،ال�شوكوالته،احللويات 
...البقيه ح�شب  ، ع�شل  املثلجة  ،احللويات  ال�شكاكر   ، العلك   ،

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(

)ابراهيم حممد عبد اهلل املري )م�شنع رويال باك للتغليف((

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94145( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على حافظات طعام بال�شتيكية وترام�س ماء 
واأ�شفنج  واأم�شاط  �شغط  وق��دور  خزفية  واأواين  بال�شتيكية 
وقل�شات و�شحون �شفري و�شفرات الطعام ومالعق بال�شتيكية 
املطبخ  الأغ��را���س  اجللي  ول��ب��ادات  متنوعة  منزلية  ومالعق 
 . االإي����داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  واأط��ب��اق  اجللي  وا�شفنج 

وامل�شنفة بالفئة )21(

)ا�شفاق علي حممد العزاين .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94154( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
والرتبوية  والعلمية  التعلمية  اخلدمات  على  العالمة  وتو�شع 
خدمات   - بها  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات  والتقنية 
وتطوير  ت�شميم  خدمات   - ال�شناعية  واالبحاث  التحاليل 
وامل�شنفة  قانونية.  خدمات   - االيل  احلا�شب  وبرامج  اجهزة 

بالفئة )42(

)�شاره جنيب مقبل احلاج(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94199( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على الن ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، االرز ، التابيوكا ، 
ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة 
 ، ال�شوكالته   ، الفطائر   ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من 
احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�شل النحل 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(
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)اجمد امني �شيف حممد ال�شروري .(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94211( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على بطاريات كهربائية ، بطاريات كهربائية للمركبات 
 ، غلفانية  ،بطاريات  انود  ،بطاريات  ال�شم�شية  الطاقة  ،الواح 
بطاريات ذات جهد عايل ،�شفائح للبطاريات ،بطاريات �شم�شية 
لال�شاءة  ،ب��ط��اري��ات  بطاريات  ،�شناديق  بطاريات  ،اوع��ي��ة 

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

)حممد نا�شر حممد القباطي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94245( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الكتب القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة 
الدفاتر   ، املهمالت  اكيا�س   ، منزلية  لغايات  او  القرطا�شية  يف 
واللوازم  املطبوعات   ، الورقية  واملناديل   ، املدر�شية  االدوات   ،
املكتبية وامل�شتندات ، حروف الطباعة وورق ...البقيه ح�شب 

ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )16(

املوا�شري  ال�شترياد  ون  االم��ل   ( م�شعد-  احل��اج  احمد  )حممد 
البال�شتيكية ولوازمها((

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94248( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الداخلية  واملالب�س  اجلاهزة  املالب�س  على  العالمة  وتو�شع 

والب�شة القدم واغطية الرا�س . ..وامل�شنفة بالفئة )25(

)بريتي�س اأمرييكان توباكو )براندز( اإنك.(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94252( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
ع؛ التبغ املعد للف  العالمة على ال�شجائر؛ التبغ اخلام اأو امل�شنَّ
التبغ  بدائل  التبغ؛  منتجات  الغاليني؛  تبغ  يدوًيا؛  ال�شجائر 
رفيع(؛  )�شيجار  ال�شيجاريلو  ال�شيجار؛  طبية(؛  غري  )لغايات 
...البقيه  الثقاب؛  اأع��واد  �شيجار؛  والع��ات  �شجائر؛  والع��ات 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )34(
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)�شركة ايفلو كيم خللط املواد الكيميائية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94286( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
مبحطات  خا�شة  كيميائية  منظفات  على  العالمة  وتو�شع 
مانع  التحلية؛  مبحطات  خا�شة  كيمائية  مطهرات  التحلية؛ 
للحم�س؛  مقاومة  كيمائية  مركبات  ال�شحوم؛  مزيل  للق�شور؛ 
اأحما�س؛ اإ�شافات كيمائية للزيوت؛ اإ�شافات منظفة للبنزين؛ 
اإ�شافات كيمائية اىل ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة 

بالفئة )1(

)�شركة برينلي تريد ذات م�شوؤولية حمدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94312( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على حلويات؛ فطائر؛ حلويات فول �شوداين؛ 
حلويات  �شكرية؛  حلويات  )ح��ل��وي��ات(؛  �شو�س  ل��وز؛  حلوى 
رقائق  حبوب(؛  )منتجات  رقائق  )حلوى(؛  كراميل  بالنعناع؛ 

ذرة؛ رقائق �شوفان؛ �شوكوالتة .وامل�شنفة بالفئة )30(

)�شركة كورودك�س لل�شناعات )ذ. م. م((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94326( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على من�شاآت تنقية املياه؛ اجهزة واالآت لتنقية 
املياه؛  توريد  من�شاآت  املياه؛  ع�شر  الإزالة  واالآت  اجهزة  املياه؛ 
من�شاآت واجهزة التهوية؛ �شبكات تو�شيل املياه؛ �شبكات توزيع 
...البقيه  نفايات  لتنقية  من�شاآت  املياه؛  تر�شيح  �شبكات  املياه؛ 

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

)�شركة كورودك�س التجارية )ذ. م. م((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94327( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على من�شاآت تنقية املياه؛ اجهزة واالآت لتنقية 
املياه؛  توريد  من�شاآت  املياه؛  ع�شر  الإزالة  واالآت  اجهزة  املياه؛ 
من�شاآت واجهزة التهوية؛ �شبكات تو�شيل املياه؛ �شبكات توزيع 
...البقيه  نفايات  لتنقية  من�شاآت  املياه؛  تر�شيح  �شبكات  املياه؛ 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )11(
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)�شركة االركان االأربعة التجارية (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94328( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على البي�س و اللن منتجات اللن . وامل�شنفة 

بالفئة )29(

)بري�شتول فاير اجننريجن )�شركة ذات م�شئولية حمدودة((

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94329( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على طفايات احلريق؛ خزائن احلريق؛ بكرات 
اإخماد  بطانيات  احلريق؛  اإطفاء  م�شخات  احلريق؛  خراطيم 
احلريق؛ خراطيم احلريق؛ مالب�س واقية من احلريق؛ كوا�شف 
احلريق؛ كوا�شف الدخان؛ ادوات انذار �شد احلريق؛ خمادات 
وامل�شنفة   . االإي���داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  ق��وارب  حريق؛ 

بالفئة )9(

)�شركة كورودك�س لل�شناعات )ذ. م. م((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94340( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على من�شاآت تنقية املياه؛ اجهزة واالآت لتنقية 
املياه؛  توريد  من�شاآت  املياه؛  ع�شر  الإزالة  واالآت  اجهزة  املياه؛ 
من�شاآت واجهزة التهوية؛ �شبكات تو�شيل املياه؛ �شبكات توزيع 
...البقيه  نفايات  لتنقية  من�شاآت  املياه؛  تر�شيح  �شبكات  املياه؛ 

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

الطبية  للخدمات  احلبيب  �شليمان  الدكتور  جمموعة  )�شركة 
)م�شاهمة مقفلة((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94342( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات 
العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية اأو 
اجلراحة  ال�شحية؛  الرعاية  الطبية؛  العيادات  احليوانات؛ 
التجميلية؛ دور التمري�س؛ دور العجزة واملقعدين؛ م�شت�شفيات؛ 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )44(
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)هيئة الطرق واملوا�شالت(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94343( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على النقل بوا�شطة القوارب؛ النقل باحلافالت؛ مواقف 
النقل  ال�شيارات؛  قيادة  خدمات  بال�شيارات؛  النقل  ال�شيارات؛ 
الكراجات؛  تاأجري  البحري؛  النقل  عقود  العبارات؛  بوا�شطة 
النقل البحري؛ تاأجري اأماكن وقوف ال�شيارات؛ النقل ...البقيه 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )39(

)هيئة الطرق واملوا�شالت(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94345( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على النقل بوا�شطة القوارب؛ النقل باحلافالت؛ مواقف 
النقل  ال�شيارات؛  قيادة  خدمات  بال�شيارات؛  النقل  ال�شيارات؛ 
الكراجات؛  تاأجري  البحري؛  النقل  عقود  العبارات؛  بوا�شطة 
النقل البحري؛ تاأجري اأماكن وقوف ال�شيارات؛ النقل ...البقيه 

ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )39(

)برلني-ت�شيمي ايه جي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94376( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
م�شتح�شرات   ، �شيدالنية  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 
مواد  طبية؛  الأغرا�س  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية؛  طبية 
للر�شع؛  اأغذية   ، اأوالبيطري  الطبي  لالإ�شتعمال  معدة  حمية 
مكمالت غذائية للب�شر واحليوانات؛ ل�شقات ، مواد لل�شمادات؛ 
 . االإي��داع  ن�شر  ح�شب  ...البقيه  �شمع  االأ�شنان؛  ح�شو  م��واد 

وامل�شنفة بالفئة )5(

)�شركة اخوان �شرب للتجارة ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94377( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
الطاقة  الواح   ، �شائلة و جافة  العالمة على بطاريات  وتو�شع 
او تكثيف  او فتح او حتويل  ، اجهزة وادوات لو�شل  ال�شم�شية 
او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية. وامل�شنفة بالفئة 

)9(
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)برو�شتار اإنريجي تيكنولوجيز )يو اإ�س ايه( اإل اإل �شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94380( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات اآبار النفط والغاز ، وهي خدمات 
احلفر ، واالختبار ، واالإنتاج ، واملبادلة وال�شيانة الآبار النفط 

والغاز. وامل�شنفة بالفئة )37(

)برو�شتار اإنريجي تيكنولوجيز )يو اإ�س ايه( اإل اإل �شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94384( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات ت�شنيع من�شات احلفر ، ومن�شات 
اخلدمات وملحقاتها ، وهي: املن�شات االآلية ، اآالالت االإلتقاط 
 ، االأدوات  ناقالت   ، العليا  ال��دوارة  القوى  حمركات   ، االآلية 
مقطورة  �شاحنات   ، اأنابيب  رافعات   ، اللولبية  اأنابيب  حواقن 

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )40(

)برو�شتار اإنريجي تيكنولوجيز )يو اإ�س ايه( اإل اإل �شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94385( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
النفط  اأعمال حفر وتنقيب عن  وتو�شع العالمة على من�شات 
والغاز وخدمة االآبار وم�شتلزماتها ، وهي: من�شات اآلية ، ملقط 
الطاقة االأوتوماتيكي ، حمركات القوى الدوارة العليا ، ناقالت 
االأدوات ، حواقن اأنابيب اللولبية ، رافعات اأنابيب ، ...البقيه 

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

)برو�شتار اإنريجي تيكنولوجيز )يو اإ�س ايه( اإل اإل �شي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94402( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات بيع من�شات احلفر ، وهي من�شات 
من�شات  وهي   ، احلفر  من�شات  تاأجري  احلفر؛  وخدمات  احلفر 

احلفر وخدمات احلفر. وامل�شنفة بالفئة )35(
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)عبداهلل حممد على النجار - فخامة ملك اال�شفنج لال�شترياد(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94424( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على غراء . وامل�شنفة بالفئة )1(

)عادل �شالح حممد البعداين ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94486( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على زيوت طبيعية)طبية( ، اع�شاب) طبية(. 

وامل�شنفة بالفئة )5(

)باير اأكتينج�شل�شافت(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94492( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
..وامل�شنفة  �شيدالنية.  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 

بالفئة )5(

)حممد احمد �شلطان الدبعي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94500( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، الداخلية  املالب�س   ، اجلاهزة  املالب�س  على  العالمة  وتو�شع 

الب�شة القدم ، اغطية الراأ�س. وامل�شنفة بالفئة )25(
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)اأم�شتيل بروويريج بي. يف.(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94502( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على م�شروبات غري كحولية. ..وامل�شنفة بالفئة )32(

)موؤ�ش�شة عبدالعزيز اليو�شفي للتربيد والتجارة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94527( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل��وم  واال���ش��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�شع 
حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ة   ، اللحم  خال�شات   ، وال�شيد 
، فواكة مطبوخة  ، هالم )جيلي( ومربيات  وجممدة ومطهوة 
 . لالكل  املعدة  والدهون  الزيوت   ، احلليب   ، البي�س   ، بال�شكر 

وامل�شنفة بالفئة )29(

)فكري م�شعد عبد اهلل قائد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94528( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على مبيدات ح�شرية. ..وامل�شنفة بالفئة )5(

)موؤ�ش�شة عبدالعزيز اليو�شفي للتربيد والتجارة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94529( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على الن ، ال�شاهي ، ال�شكر ، االرز ، التابيوكا ، 
ال�شاغوا ، الن اال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
املثلجة  واحللويات  احللويات   ، الفطائر   ، اخلبز   ، احلبوب  من 
 ، اخلمرية  وم�شحوق  اخلمرية   ، اال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ،

...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )30(
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)هارون ر�شيد يحيى ر�شيد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94530( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على بكرات الأ�شرطة الال�شقة) لوازم مكتبية( 
اقالم   ، البال�شتيك  او  الورق  من  واجربة(  )مغلفات  اكيا�س   ،
حرب ، اقالم ر�شا�س ، رقائق البال�شتيكية للتغليف. .وامل�شنفة 

بالفئة )16(

)مامون مهيوب �شيف املخاليف (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94535( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على كامريات مراقبة وملحقاتها ، كمبيوترات 

وملحقاتها. .وامل�شنفة بالفئة )9(

للتكنولوجيا  الدين  �شرف  بن   - الدين  �شرف  ابوبكر  )معاذ 
الطبية .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94547( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اجهزة واداوات وم�شتلزمات طبية ، اقنعة 
اجل�شم  حقن  ابر   ، ال��دم  لفح�س  م�شارط   ، ق�شاطر   ، تخدير 
متري�س  ادوات   ، اجلراحية  للخياطة  وابر  مواد   ، بال�شوائل 
، ابر حقن ، حماقن لغايات طبية ، حماقن احليلية ، حماقن 
للرحم ، ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )10(

)معتز حممد احمد .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94554( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وحل��وم  واال���ش��م��اك  اللحوم   ، التونة  على  العالمة  وتو�شع 
الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم ، فواكة حمفوظة وجمففة 
ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربياات ، فواكة مطبوخة بال�شكر ، 
، الزيوت والدهون  ، اللن ومنتجات االلبان ، االجبان  البي�س 

املعدة ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )29(
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)جمموعة الغراب جولدن للتجارة والتوكيالت(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94555( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
غيارها  وقطع  وهوائية  نارية  دراج��ات  على  العالمة  وتو�شع 

وتيوبات وهياكل �شيارات. ...وامل�شنفة بالفئة )12(

)وان للتجارة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94558( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على كيك . وامل�شنفة بالفئة )30(

)عبد املعز احمد عبده العوا�شي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94563( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على ال�شنط ، ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ، 

املظالت ، ال�شما�شي ، الع�شي. وامل�شنفة بالفئة )18(

)زياد ف�شل حامت نا�شر الركب (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94564( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على احلناء. ...وامل�شنفة بالفئة )3(
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)نبيل حممد عبده قائد - دار مناء لالإ�شترياد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94568( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على خدمات ان�شاء املباين والطرق واجل�شور . 

...وامل�شنفة بالفئة )37(

)وان للتجارة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94569( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على كيك . وامل�شنفة بالفئة )30(

)اميان حممد احمد ال�شماوي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94570( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
زراعية.  وخدمات  هند�شية  ا�شت�شارات  على  العالمة  وتو�شع 

..وامل�شنفة بالفئة )44(

)بازل حممود �شالح علي القا�شمي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94593( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على احلبال و اخليوط و ال�شباك و اخليام و 
امل�شالت و امل�شمع و اال�شرعة و االكيا�س ) غري الواردة يف فئات 
او  املطاط  من  ماكان  عدا   ( احل�شو  و  التبطني  مواد   ،  ) اأخرى 
البال�شتيك ( ، مواد ن�شيج من االلياف اخلام . وامل�شنفة بالفئة 

)22(
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اهلل  عبد  حممد  موؤ�ش�شة   - احلبي�شي  هادي  اهلل  عبد  )حممد 
احلبي�شي للتجارة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94607( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على ادوات نظافة . ..وامل�شنفة بالفئة )21(

)مروان حممد علي غالب الع�شار (  

وقد مت الت�شجيل برقم )94643( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
العالمة على الن ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، االرز ، التابيوكا ، 
ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، الدقيق ، امل�شتح�شرات امل�شنوعة 
 ، ال�شوكوالته   ، الفطائر   ، الب�شكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من 
 ، اال�شود  الع�شل   ، النحل  ، ع�شل  املثلجة  ، احللويات  احللويات 

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

)ابراهيم حممد عبد اهلل طه النهاري .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94649( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
فحم   ، ل��الح��رتاق  قابلة  فحم  قوالب  على  العالمة  وتو�شع 
)وقود ( ، فحم ، قوالب فحم ، فحم الكوكونت )جوز الهند(. 

وامل�شنفة بالفئة )4(

)�شركة ا�شمنت جنران (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94663( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، )بورتالند(  العادي  اال�شمنت  �شناعة  على  العالمة  وتو�شع 

�شناعة اال�شمنت املقاوم لالمالح . وامل�شنفة بالفئة )19(
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)�شركة زيجيانغ ليجيانغ للمعدات املحدودة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94664( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، الية  وع��دد  االت   ، خياطة  مكائن  على  العالمة  وتو�شع 
حمركات ومكائن )عدا ماكان منها للمركبات الربية( ، قارنات 
الية وعنا�شر نقل احلركة )عدا ماكان منها للمركبات الربية( 
، معدات زراعية )عدا مايدار باليد( ، اجهزة تفقي�س البي�س ، 

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

)�شركة زيجيانغ نانبانغ للتكنولوجيا املحدوة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94665( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، الية  وع��دد  االت   ، خياطة  مكائن  على  العالمة  وتو�شع 
الربية( قارنات  للمركبات  حمركات ومكائن )عدا ماكان منها 
الية وعنا�شر نقل احلركة )عدا ماكان منها للمركبات الربية( 
البي�س  تفقي�س  اجهزة  باليد(  مايدار  زراعية)عدا  معدات 

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

)ر�شوان يحيى علي الثاليا (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94670( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
، �شحون  البال�شتيك  او  الورق  العالمة على كوؤو�س من  وتو�شع 
لي�شت من معادن نفي�شة ، كوؤو�س �شرب ، اكواب فواكه ، مالعق 
ال�شكاكني  بخالف   ( مائدة  ادوات   ، ال��ورق  من  �شحون   ، خلط 
وال�شوك واملالعق( لي�شت من املعادن النفي�شة ، مالعق بال�شتيك 

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

)ر�شوان يحيى علي الثاليا .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94672( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على اكيا�س ) مغلفات واجربه ( من الورق او 
 ، او البال�شتيك  الورق  ، اكيا�س نفايات من  للتعبئة  البال�شتيك 
مناديل ورقية ، مناديل من الورق للموائد ، رقائق بال�شتيكية 

للتغليف . وامل�شنفة بالفئة )16(
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)النجم ابوهادي للتجارة - عبداهلل علي ح�شني ابوهادي .( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94673( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على ال�شل�شة . ..وامل�شنفة بالفئة )30(

)احمد فوؤاد ثابت االغربي .(  

وقد مت الت�شجيل برقم )94677( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
احلا�شوب  بيانات  قواعد  يف  معلومات  تنظيم  على  العالمة 
والدعاية  احلا�شوب  بيانات  ق��واع��د  يف  املعلومات  وجتميع 

واالعالن وادارة وتوجية االعمال . .وامل�شنفة بالفئة )35(

)احمد فوؤاد ثابت االغربي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94679( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات  على  العالمة  وتو�شع 
البحث والت�شميم املتعلقة بها ، خدمات ت�شميم وتطوير العتاد 

احلا�شوبي والربجميات احلا�شوبية . وامل�شنفة بالفئة )42(

)عبدالغني لطف حمود الراعي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94695( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، امل�شابيح   ، ال�شحية  املواد   ، الثالجات  على  العالمة  وتو�شع 
ملبات اال�شاءة ، قناديل اال�شاءة ، الواح الت�شخني ، ال�شخانات 
�شعر  ، جمففات  الطبخ  افران   ، الدفايات   ، املراوح   ، املكيفات   ،
 ، حمامات   ، مطابخ  احوا�س   ، املياه  وتر�شيح  لتنقية  فالتر   ،
كرا�شي ...البقيه ح�شب ن�شر االإيداع . وامل�شنفة بالفئة )11(
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االدوات  لتجارة  الكاهلي  حمالت   ( الكاهلي  علي  �شغري  )فايز 
املنزلية و املفرو�شات ( (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94696( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على قدور طهي باأنواعها ، طناجر �شغط غري 
الكعك  اأوعية   ، اأوعية الطهي  اأطقم   ، اأوعية طهي   ، كهربائية 
�شحون   ، للمطبخ  منزلية  اأوع��ي��ة   ، الطهي  ق��وال��ب   ، املحلى 
للفناجني و الزبدة و اخل�شروات بانواعها .. وامل�شنفة بالفئة 

)21(

)مرزوق مهلل احمد يحيى الفا�شق (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94698( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 

وتو�شع العالمة على مياه معدنية وامل�شنفة بالفئة )32(

)عمار علي �شالح حممد االقرعي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94713( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
 ، االرز   ، ال�شكر   ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، الن  على  العالمة  وتو�شع 
املكرونة ، ال�شعريية ، التابيوكا ، ال�شاجو ، الن اال�شطناعي ، 
الدقيق والقمح واحلبوب وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من ااخلبز 
احللويات   ، ال�شوكوالتة   ، الكعك  و  الفطائر  و  والب�شكويت 

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

)عبدامللك طاهر علي حممد اليفر�شي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94741( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على م�شتح�شرات طبية ومطهرات . وامل�شنفة 

بالفئة )5(
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)عبدامللك طاهر علي حممد اليفر�شي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94745( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
بالفئة  وامل�شنفة   . جتميل  م�شتح�شرات  على  العالمة  وتو�شع 

)3(

)�شركة القدميي اخوان للتجارة واال�شترياد املحدودة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94751( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
واجلوي  الربي  النقل  اجهزة   ، العربات  على  العالمة  وتو�شع 

واملائي ، اطارات . وامل�شنفة بالفئة )12(

علي  )احمد  املالية  التحويالت  و  لل�شرافة  االبرقي  )�شركة 
االبرقي و�شريكه( الت�شامنية (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94763( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على املطبوعات )امل�شتندات ، االوراق الر�شمية 

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

علي  احمد   ( املالية  التحويالت  و  لل�شرافة  االبرقي  )�شركة 
االبرقي و�شريكة ( الت�شامنية (  

وقد مت الت�شجيل برقم )94764( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 
2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية وتو�شع 
ال�شوؤون   ، الكرتونيا  االم��وال  حتويل   ، ال�شرافة  على  العالمة 
 ، ال�شم�شرة   ، امل�شرفية  االعمال   ، امل��ايل  ،التحليل  امل�شرفية 
خدمات ت�شفية االعمال ، اال�شت�شارات املالية ، خدمات بطائق 

االئتمان ، خدمات بطائق الدين. وامل�شنفة بالفئة )36(



94

)معو�س معي�س معو�س اأبو م�شكه(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )94785( برقم  الت�شجيل  مت  وق��د 
ل�شنة 2010م ب�شاأن العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
وتو�شع العالمة على �شجائر ، اكيا�س تبغ ، قداحات مدخنني 
بالفئة  وامل�شنفة   . نفي�شة  معادن  من  لي�شت  �شجائر  مناق�س   ،

)34(

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
حتت رقم )40103(  وبتاريخ)2010/5/12 م( بالفئة )35(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/5/12م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )44(   حتت رقم )42076(  وبتاريخ)2010/7/7 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/7/7م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )25(   حتت رقم )42079(  وبتاريخ)2010/7/7 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/7/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )25(   حتت رقم )42080(  وبتاريخ)2010/7/7 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/7/7م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52234(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )42(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52233(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )35(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52698(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )44(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
حتت رقم )40104(  وبتاريخ)2010/5/12 م( بالفئة )35(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/5/12م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )35(   حتت رقم )40097(  وبتاريخ)2010/5/4 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/5/4م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )35(   حتت رقم )40098(  وبتاريخ)2010/5/4 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/5/4م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )35(   حتت رقم )42078(  وبتاريخ)2010/7/7 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/7/7م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )35(   حتت رقم )40106(  وبتاريخ)2010/7/7 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/7/7م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
بالفئة )35(   حتت رقم )40107(  وبتاريخ)2010/7/7 م( 
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/7/7م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52238(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )42(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52237(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )41(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52239(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )44(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52235(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )35(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

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

)ابولو هو�شبيتالز انرتبرايز ليمتد( وجن�شيته )الهند( حتت 
رقم )52236(  وبتاريخ)2010/7/19 م( بالفئة )36(  قد 
اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  لها  املقرره  احلمايه  مدة  جتديد  مت 

تبداأ من  2020/7/19م

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

رقم  حت��ت  )ام��ري��ك��ا(  وجن�شيته  ���ش��ي(  ال  ال  )�شاندي�شك 
مت  قد    )9( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2010/7/25    )41355(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/25م

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



99

)�شركة ال�شناعات املتنوعة ومواد التعبئة( وجن�شيته )اليمن( 
حتت رقم )36040(  وبتاريخ)2009/1/12 م( بالفئة )30( 
 قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2019/1/12م

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

)�شركة حممود �شعيد ل�شناعة املرطبات املحدودة( وجن�شيته 
)ال�شعودية( حتت رقم )39965(  وبتاريخ)2010/2/21 م( 

بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 
�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/2/21م

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

)�شركة هائل �شعيد انعم و�شركاه - م�شاهمة مقفلة( وجن�شيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2010/4/27    )40133( رق��م  حتت  )اليمن( 
بالفئة )16(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/4/27م

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

�شالح  حممد   - اخلفيفة  الغذائية  لل�شناعات  ميدو  )م�شنع 
  )40488( رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�شيته  ط��ال��ب(  حممد 
جتديد  مت  ق��د    )3( ب��ال��ف��ئ��ة  م(  وب����ت����اري����خ)2010/2/7 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/2/7م

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



100

�شالح  حممد   - اخلفيفة  الغذائية  لل�شناعات  ميدو  )م�شنع 
  )40490( رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�شيته  ط��ال��ب(  حممد 
جتديد  مت  ق��د    )30( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2010/2/7 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/2/7م

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

�شالح  حممد   - اخلفيفة  الغذائية  لل�شناعات  ميدو  )م�شنع 
  )40822( رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�شيته  ط��ال��ب(  حممد 
جتديد  مت  ق��د    )29( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2010/2/7 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/2/7م

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

)�شركة وليد دعبول واأخوانه( وجن�شيته )�شوريا( حتت رقم 
مت  قد    )3( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/10/11    )42337(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/10/11م

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

)�شركة حممود �شعيد ل�شناعة املرطبات املحدودة( وجن�شيته 
)ال�شعودية( حتت رقم )44264(  وبتاريخ)2010/5/30 م( 

بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 
�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/5/30م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  العليمي(  اأحمد  حزام  )اأحمد 
مت  قد    )25( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/3/23    )41323(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/3/23م

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

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  العليمي(  اأحمد  حزام  )اأحمد 
مت  قد    )25( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/3/23    )40047(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/3/23م

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

تيكاريت  يف  �شاناي  تي�ش�شلريي  انتيجري  مي�شري  )���ش��ون��ار 
  )38972( رقم  حتت  )تركيا(  وجن�شيته  �شركيتي(  انونيم 
جتديد  مت  ق��د    )29( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2010/1/10 
من   تبداأ  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2020/1/10م

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

الربيطانية(  العذراء  )جزر  وجن�شيته  ليمتد(  وورلد  )ريتيل 
حتت رقم )40102(  وبتاريخ)2010/5/12 م( بالفئة )35(  
قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى 

تبداأ من  2020/5/12م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )21( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42919(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

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

)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )24( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42920(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

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

)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )27( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42921(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

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

)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )35( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42922(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )43( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42923(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

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

)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )11( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42917(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

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

)اإنرت ايكيا �شي�شتمز بي. يف.( وجن�شيته )هولندا( حتت رقم 
مت  قد    )20( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/2/28    )42918(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/2/28م

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

رقم  حت��ت  )اجنليزية(  وجن�شيته  �شي(  ال  ب��ي  )يونيليفر 
مت  قد    )21( بالفئة  م(  وبتاريخ)2000/8/23    )15583(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/8/23م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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رقم  حت��ت  )اجنليزية(  وجن�شيته  �شي(  ال  ب��ي  )يونيليفر 
مت  قد    )5( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2000/8/23    )15903(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/8/23م

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

رقم  حت��ت  )اجنليزية(  وجن�شيته  �شي(  ال  ب��ي  )يونيليفر 
مت  قد    )3( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2000/8/23    )15902(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/8/23م

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

رقم  حت��ت  )اجنليزية(  وجن�شيته  �شي(  ال  ب��ي  )يونيليفر 
مت  قد    )11( بالفئة  م(  وبتاريخ)2010/7/12    )41073(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2020/7/12م

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

للتجارة )هاتكو(( وجن�شيته  الع�شملي  )موؤ�ش�شة ها�شم حمود 
م(  وب���ت���اري���خ)2009/1/4    )36017( رق��م  حت��ت  )اليمن( 
بالفئة )11(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2019/1/4م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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رقم  حتت  )اليمن(  وجن�شيته  ال�شرا�شي(  م�شلح  حممد  )علي 
مت  قد    )14( بالفئة  م(  وبتاريخ)2007/7/28    )32346(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2017/7/28م

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

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

من  2019/4/6م

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

)ال�شركة الوطنية ل�شناعة الزيوت وتكرار الزيوت( وجن�شيته 
وب��ت��اري��خ)2001/6/17م(    )14991( رق��م  حتت  )اليمن( 
بالفئة )29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من 2021/6/17م

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

العامري( وجن�شيته )اليمن( حتت رقم  �شامل  )من�شور حممد 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2009/4/6    )38055(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2019/4/6م

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م
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رقم  حت��ت  )ك��وري��ا(  وجن�شيته  كوربوري�شن(  م��وت��ورز  )كيا 
مت  قد    )12( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/3/9    )42227(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر �شنوات اأخرى تبداأ 

من  2021/3/9م

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

)�شركة حممود �شعيد ل�شناعة املرطبات املحدودة( وجن�شيته 
)ال�شعودية( حتت رقم )44418(  وبتاريخ)2010/5/30 م( 
بالفئة )32(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى تبداأ من  2020/5/30م

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

اأن العالمة امل�شجلة برقم )40102( وتاريخ : 2010/5/12م 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

2010/5/4م   : وتاريخ   )40098( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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2010/5/4م   : وتاريخ   )40097( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

2010/7/7م   : وتاريخ   )42080( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )25( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

2010/7/7م   : وتاريخ   )42079( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )25( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

2010/7/7م   : وتاريخ   )42078( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )25( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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2010/7/7م   : وتاريخ   )42076( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )25( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

2010/5/9م   : وتاريخ   )40107( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

:2010/5/9م  وتاريخ   )40106( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

:2010/5/12م  وتاريخ   )40104( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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:2010/5/12م  وتاريخ   )40103( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )35( قد مت تغيري عنوانها كالتايل:

 ، ، تورتوال  ، رود تاون  اإىل العنوان اجلديد : )ويكهامز كاي 1 
جزر العذراء الربيطانية(.

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

وت��اري��خ:2019/3/6م.   )86401( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )10( اأنه قد مت الرتخي�س باالإنتفاع كما يلي:-

ا�شم املرخ�س : )جنيب عبدالوا�شع �شيف العري�س(.
ا�شم املرخ�س له باالنتفاع : 

ONLIN PHARMA YE  )اون الين فارما(

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

اأن العالمة امل�شجلة برقم )81745( وتاريخ:2017/10/24م. 
وبالفئة )16( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

الطبية  حيان  اب��ن  �شيدليات  )�شركة   : القدمي  املالك  من 
التعليمية(.

خمازن   - باحاج  �شالح  عبداهلل  )�شامل   : اجلديد  املالك  اىل 
بلقي�س لالأدوية(.

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

وتاريخ:2013/8/29م.   )62076( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )11( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )تايفو لالإ�شترياد(.
اىل املالك اجلديد : )عبده حممد علي حممد احلبي�شي(.

 وفقًا الأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�شرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�شنة 2010م 
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اأن العالمة امل�شجلة برقم )36956( وتاريخ:2009/12/22م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )موؤ�ش�شة حلمي العامري لالإ�شترياد(.
اىل املالك اجلديد : )من�شور حممد �شامل العامري(.

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

اأن العالمة امل�شجلة برقم )36959( وتاريخ:2009/12/22م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )موؤ�ش�شة حلمي العامري لالإ�شترياد(.
اىل املالك اجلديد : )من�شور حممد �شامل العامري(.

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

وتاريخ:2010/4/13م.   )38144( برقم  امل�شجلة  العالمة  اأن 
وبالفئة )3( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )حممد عبا�س احمد ح�شني - واحةامل�شتهلك 
للتجارة والتوكيالت(.

م��واد  الإن��ت��اج  ال�شعودية  )ال�����ش��رك��ة   : اجل��دي��د  امل��ال��ك  اىل 
النظافة(.

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

اأن العالمة امل�شجلة برقم )42555( وتاريخ:2011/12/28م. 
وبالفئة )30( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )احمد علي احمد با�شم(.
اىل املالك اجلديد : )حممد احمد علي با�شم(.

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



االأخوة العمالء                                                                                                                                         املحرتمون
جتدون اأدناه جدول يو�شح قرارات الف�شل يف االعرتا�شات على العالمات التجارية التي مت 

الف�شل فيها خالل الن�شف االأول من العام 2020م.
وعليه يرجى ح�شوركم اإىل مقر الوزارة الإ�شتالم القرارات

قرارات الفصل في اإلعتراضات
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          األخوة العمالء
 احملرتمون 

جتدون أدناه جدول يوضح قرارات الفصل يف االعرتاضات على العالمات التجارية اليت مت الفصل 

 م2020فيها خالل النصف األول من العام 

 وعليه يرجى حضوركم اىل مقر الوزارة الستالم القرارات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

1 91865 
 

29 18/01/2020 

2 83766 
 29 28/01/2020 

3 83763  30 28/01/2020 

4 84462  30 28/01/2020 

5 83764 
 3 28/01/2020 

6 82819 
 

29 28/01/2020 

7 82818 
 

3 28/01/2020 

8 81764 
 

3 28/01/2020 

9 81639 
 3 28/01/2020 



قرارات الفصل في اإلعتراضات
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 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

10 82669 

 
11 28/01/2020 

11 83989 

 
3 28/01/2020 

12 90929 

 

3 06/02/2020 

13 90930 

 

3 06/02/2020 

14 90519 

 

3 06/02/2020 

15 84222 
 

3 06/02/2020 

16 83789 
 3 06/02/2020 

17 84463  3 06/02/2020 

18 84973 
 5 06/02/2020 
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 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

19 83765 
 3 06/02/2020 

20 91501 
 36 19/02/2020 

21 91499 
 

36 19/02/2020 

22 91500 

 
36 19/02/2020 

23 86343 
 

32 01/03/2020 

24 86342 
 

32 01/03/2020 

25 85667 
 3 01/03/2020 

26 90299 
 12 01/03/2020 

27 90106 

 
7 01/03/2020 

28 82778
 

35 01/03/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

29 87671 

 
9 01/03/2020 

30 88337 

 
7 01/03/2020 

31 90104 
 

9 01/03/2020 

32 91490 

 
32 01/03/2020 

33 91489 

 
30 01/03/2020 

34 90290 
 12 01/03/2020 

35 90060 

 
30 01/03/2020 

36 90065 

 
25 01/03/2020 

37 89829 

 

30 01/03/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

38 84538 

 

3 01/03/2020 

39 91412 

 
12 01/03/2020 

40 86012 
 

30 01/03/2020 

41 86767 
 3 27/02/2020 

42 86768
 5 27/02/2020 

43 83598 

 

3 27/02/2020 

44 83745 

 

5 27/02/2020 

45 86861 
 29 27/02/2020 

46 83497 

 
3 27/02/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

47 82954 

 

3 27/02/2020 

48 86771 
 

3 27/02/2020 

49 91976 
 

3 27/02/2020 

50 91694 
 3 27/02/2020 

51 83177 
 

3 08/03/2020 

52 88308 
 3 08/03/2020 

53 86886 

 
29 08/03/2020 

54 83767 
 3 10/03/2020 

55 83407  5 10/03/2020 

56 84345
 3 01/04/2020 

57 84464 
 29 01/04/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

58 86318
 

32 01/04/2020 

59 86271
 

30 01/04/2020 

60 86270
 

29 01/04/2020 

61 85368
 

32 01/04/2020 

62 85500
 

12 01/04/2020 

63 85766
 

22 01/04/2020 

64 85761
 

22 01/04/2020 

65 85053
 

30 01/04/2020 

66 85444

 
5 01/04/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

67 85856

 
30 01/04/2020 

68 86089
 

30 01/04/2020 

69 87081
 

32 01/04/2020 

70 87082
 

31 01/04/2020 

71 87083
 

16 01/04/2020 

72 87002
 

32 01/04/2020 

73 86315

 
3 01/04/2020 

74 86714

 
32 01/04/2020 

75 81855
 

9 01/04/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

76 85640

 
16 01/04/2020 

77 86442
 

3 01/04/2020 

78 86018
 

9 01/04/2020 

79 84302
 

25 01/04/2020 

80 84838
 

7 01/04/2020 

81 84799

 
30 01/04/2020 

82 84800

 

29 01/04/2020 

83 86020
 3 01/04/2020 

84 86363

 
16 01/04/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

85 72686
 

30 01/04/2020 

86 91202

 

30 06/04/2020 

87 91181
 

30 06/04/2020 

88 91627

 

30 06/04/2020 

89 85732

 

29 06/04/2020 

90 83948

 
3 06/04/2020 

91 82840
 

3 06/04/2020 

92 83455
 

3 06/04/2020 



121

قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

93 83406

 
29 06/04/2020 

94 84127
 

3 26/04/2020 

96 85395

 
3 06/04/2020 

97 82797

 
3 28/4/2020 

98 83141

 

3 28/4/2020 

99 83408

 
5 26/04/2020 

100 83941
 3 26/04/2020 

101 83942
 

3 26/04/2020 

102 84048
 

3 26/04/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

103 85620
 3 28/04/2020 

104 85774
 

5 26/04/2020 

105 83943
 3 26/04/2020 

106 87520
 

16 28/04/2020 

107 81603
 5 26/04/2020 

108 89328
 

29 28/04/2020 

109 82799 3 06/05/2020 

110 90511
 7 06/05/2020 

111 90433
 19 06/05/2020 

112 88781
 

25 06/05/2020 

113 83456
 3 06/05/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

114 79701

 
3 06/05/2020 

115 86452
 5 06/05/2020 

116 76909

 
5 06/05/2020 

117 85773

 

5 11/05/2020 

118 83955
 5 11/05/2020 

119 85410

 

3 13/05/2020 

120 85098 
 5 13/05/2020 

122 84270 

 

3 13/05/2020 



124

قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

123 87489 

 
3 13/05/2020 

124 84063 
 

3 13/05/2020 

125 83499 

 
3 13/05/2020 

126 82930 

 
3 13/05/2020 

127 87848 
 

7 13/05/2020 

128 84234 

 
3 13/05/2020 

129 88302 
 

35 17/06/2020 

130 87501 

 
35 17/06/2020 

131 88301 

 
16 17/06/2020 

132 87503 

 
16 17/06/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

133 85771 

 
3 17/06/2020 

134 90216 

 
30 17/06/2020 

135 87500 

 
5 17/06/2020 

136 90209 

 

30 17/06/2020 

137 87260 

 
3 20/6/2020 

138 87261 

 
3 20/6/2020 

139 89176 
 

7 22/06/2020 

140 93055 

 

2 22/06/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

141 86207 

 
9 30/06/2020 

142 86203 

 
11 30/06/2020 

143 87246 

 
3 30/06/2020 

144 82331 
 30 30/06/2020 

145 82330 

 
29 30/06/2020 

146 86461 
 

5 30/06/2020 

147 87683 

 
3 30/06/2020 

148 86970 
 

1 30/06/2020 

149 86984 
 

1 30/06/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

150 86821 
 

29 30/06/2020 

151 85008 

 
30 30/06/2020 

152 86244 

 
5 30/06/2020 

153 86093 

 
30 30/06/2020 

154 86257 
 

3 30/06/2020 

155 77139 
 

30 30/06/2020 

156 87170 
 

5 30/06/2020 

157 87408 

 
32 30/06/2020 

158 86305 
 

5 30/06/2020 

159 88351 

 
5 30/06/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

160 86823 
 30 30/06/2020 

161 84011 
 3 30/06/2020 

162 86743 

 
29 30/06/2020 

163 86103 

 
16 30/06/2020 

164 86316 

 
5 30/06/2020 

165 82018 

 
11 30/06/2020 

166 81232 

 

30 30/06/2020 

167 80267 

 
7 30/06/2020 

168 87080 

 
16 30/06/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

169 87338 

 
29 30/06/2020 

170 86637 

 
5 30/06/2020 

171 86536 

 

16 30/06/2020 

172 87650 

 
9 30/06/2020 

173 85857 

 

5 30/06/2020 

174 85746 

 
5 30/06/2020 

175 85745 

 

3 30/06/2020 
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قرارات الفصل في اإلعتراضات

 رتاريخ القرا الفئة العالمة رقم العالمة رقم القرار

176 84825 

 
16 30/06/2020 

177 86901 

 

30 30/06/2020 

178 87316 

 
16 30/06/2020 

179 86503 

 

29 30/06/2020 

 


