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 )80269( ب���رق���م  امل�����س��ج��ل��ة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���ام���ة  اأن 
�سالح  حممد   / باإ�سم   )9( الفئة  يف  وب��ت��اري��خ:2017/7/4م. 

عبداهلل الب�سريي. قد مت �سطبها بقرار من املحكمة.

 وفقًا لقان�ن العامات التجارة وامل�ؤ�سرات اجلغرافية رقم 23 
ل�سنة 2010م.

)مطيع الفقيه لا�سترياد - مطيع عبداهلل ح�سني الفقية(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102243( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/11م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: الدريات واجلل�خ واالدوات 

الكهربائية وعدد الية. وامل�سنفة بالفئه )7(

)ح�سني ح�سني احمد ال�سعبي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102140( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/4م(. 
القدم  ولبا�س  املاب�س  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
ماب�س   ، كتانية  ماب�س  داخلية  �سراويل   ، الراأ�س  واغطية 
خارجية ، بيجامات ، ماب�س جاهزة ، قم�سان ، �ساالت ، قم�سان 
داخلية للرجال ، قم�سان للريا�سية ، اث�اب ا�ستحمام ، قم�سان 
، قم�سان ن�سف كم )تي - �سريت(  ، اث�اب ا�ستحمام  للريا�سة 
جرامات   ، داخلية  ماب�س   ، غرت   ، �سيان   ، عمائم   ، اث���اب   ،
وفنائل داخلية وخارجية ، �سراويل ا�ستحمام ، �سراب ، ك�ايف 

.. وامل�سنفة بالفئه )25(  

)م�سنع ال�سركة ال�طنية الإنتاج ع�سري الف�اكه املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102283( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/17م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
ال�سعري  �سراب   ، العامة على: مياه غازيه  اجلغرافية وت��سع 
، م�سروبات  ، ك�كتيات غري كح�لية  ، م�سروبات غري كح�لية 
ع�سري ف�اكه غري كح�ليه ، ع�سائر ف�اكه ، ع�سري ف�اكه ، مياه 
معدنيه ، خا�سات ف�اكه غري كح�لية ، م�سروبات.. وامل�سنفة 

بالفئه )32(
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)م�سنع ال�سركة ال�طنية الإنتاج ع�سري الف�اكه املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102284( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/17م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: جبنة ، رقائق ف�اكه ، رقائق 
لاأكل  �ساحله  زي���ت   ، مت�ر   ، بال�سكر  مغطاة  ف�اكه   ، بطاطا 
 ، مربيات   ، معلبه  ف�اكه   ، حمف�ظه  ف�اكه   ، مثلجه  ف�اكه   ،
حليب ، م�سروبات احلليب ، منتجات حليب ، زيت زيت�ن للطعام 
، خملات ، حليب ال�س�يا ، ع�سري خ�سروات للطبخ ، لنب رائب ، 

ق�سدة خمف�قة.. وامل�سنفة بالفئه )29(

)م�سنع ال�سركة ال�طنية الإنتاج ع�سري الف�اكه املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102302( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/17م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
ال�سعري  �سراب   ، العامة على: مياه غازيه  اجلغرافية وت��سع 
، م�سروبات  ، ك�كتيات غري كح�لية  ، م�سروبات غري كح�لية 
ع�سري ف�اكه غري كح�ليه ، ع�سائر ف�اكه ، ع�سري ف�اكه ، مياه 
، م�سروبات. وامل�سنفة  معدنيه ، خا�سات ف�اكه غري كح�لية 

بالفئه )32(  

)�سركة املري�سي لل�سرافة والتح�يات املالية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101321( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/24م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، بيطريه  م�ستح�سرات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
مبيدات   ، ال�سارة  واحلي�انات  احل�سرات  اب��ادة  م�ستح�سرات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب .. وامل�سنفة بالفئه )5(

)�سركة املري�سي لل�سرافة والتح�يات املالية( 

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101345( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/2م(. 
اجلغرافية وت��سع العامة على: التبغ اخلام وامل�سنع وادوات 

املدخننني والكربيت)الثقاب(. وامل�سنفة بالفئه )34(  
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لل�سناعات  ال�طنية   ( الدغ�سي  يحيى  �سالح  عبده  )في�سل 
الدوائية((

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102071( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/5م(. 
غ�س�ل   ( دوائية  منتجات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

ن�سائي ( .. وامل�سنفة بالفئه )5(

)عل�ي احمد �سالح احلبابي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99885( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2020/12/16م(. 
دهنية  م���اد  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات 
م�ستح�سرات   ، الب�سرة  تبي�س  كرميات   ، التجميل  الغرا�س 

التجميل .. وامل�سنفة بالفئه )3(

)فتحي عبده علي �سعيد االغربي(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101637( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/16م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
العط�ر  ومركبات  عط�ر  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
العط�ر  ملنتجات  اخ��رى  وب��دائ��ل  م�ستح�سرات   ، خممرية   ،
الروائح  مزيات   ، الزينة  م�ستح�سرات   ، التلك  م�سح�ق   ،
الكريهة ، منتجات العنايةباجلمال ، منتجات العناية بال�سعر 
)غري الطبية( ، م�ستح�سرات التجميل مبا يف ذلك م�ستح�سرات 
حلرق  ب��خ���ر)اع���اد  اع���اد   ، الطبية(  )غ��ري  املل�نة  التميل 
طيبة  روائح   ، طبية(  بالفم)غري  العناية  منتجات   ، البخ�ر( 
العناية  منتجات   ، عطرية  زي���ت   ، طبي(  )غ��ري  ال�ساب�ن   ،
)غري  ال�سم�س  من  ال�قاية  منتجات   ، طبية(  باجللد)غري 
غري   ، )ل��سن(  وغ�س�ل  كرميات   ، ال�سعر  مزيات   ، طبية( 

طبية.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)م�ؤ�س�سة �ساح ال��سابي للتجارة واال�سترياد(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100054( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2020/12/28م(. 
نارية  العاب  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات 

)مفرقعات ( .. وامل�سنفة بالفئه )13(
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)حممد علي عبد اهلل الغريبي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100227( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/11م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وف���اك��ه  ع�سائر   ، املعدنية  امل��ي��اه  لتح�سري  م�ستح�سرات   ،
وم�سروبات م�ستخل�سة من الف�اكه ، �سراب ف�اكه ف�ري ، �سراب 
الطاقة ، �سراب الزجنبيل ، �سراب ال�سعري اخلايل من الكح�ل 
، ماء ال�سعري ، م�ستح�سرات لعمل امل�سروبات الغازية والع�سائر 
، �سراب الل�ز ، ع�سري خ�سروات م�سروب  ، ع�سري ف�اكه م�سكل 
املاجن�  لب  م�سروبات   ، الف�رية  بامل�سروبات  حماه  اقرا�س   ،
 .. ف�رية  غري  مل�سروبات  م�ساحيق   ، اللنب  م�سل  م�سروبات   ،

وامل�سنفة بالفئه )32(

)فان�سان ماككينا �ساناي يف تيكارات ايه ا�س(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100384( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/19م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، غاط�سة  مياه  م�سخات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
م�سخات   ، تعزيز  م�سخات   ، العم�د  را�سية  ت�ربينية  م�سخات 
 ، االر�سية  احل��راري��ة  الطاقة  م�سخات   ، ال�سحي  ال�سرف 
م�سخات حم�رية ، م�سخات خا�سه �سناعه الن�ع .. وامل�سنفة 

بالفئه )7(

)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100391( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وغريها من امل�سروبات غري الكح�لية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، الف�اكه  وع�سائر  الف�اكه 

امل�سروبات غري الكح�لية.. وامل�سنفة بالفئه )32(

)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100398( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وحل�م  واال�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وخ�سروات  ف�اكة   ، اللح�م  خا�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن 
مربيات  )جيلي(  هاميات   ، ومطه�ة  وجمففة  حمف�ظة 
وف�زاكة مطب�خة بال�سكر ، البي�س واللنب ومنتجات االلبان ، 
الزي�ت والده�ن املعدة لاكل ، االغذية املحف�ظة واملخلات.. 

وامل�سنفة بالفئه )29(
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)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100400( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/21م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
تبيي�س  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، املاب�س  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم����اد  االأقم�سة 
 ، عط�ر   ، �ساب�ن   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زي�ت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر ، 

منظفات اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100401( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
الزراعية  احل��ا���س��ات  ع��ل��ى:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
فئات  يف  ال���اردة  غري  والغال  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات 
 ، الطازجة  واخل�سروات  الف�اكة   ، احلية  احلي�انات   ، اخرى 
البذور والنباتات والزه�ر الطبيعية ، امل�اد الغذائية اخلا�سة 

باحلي�انات ، ال�سعري والقمح .. وامل�سنفة بالفئه )31(

)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100405( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
االأطعمة  ت�فري  خدمات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وامل�سروبات ، وخدمات االإي�اء امل�ؤقت.. وامل�سنفة بالفئه )43(

)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100409( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
يف  وكذلك  الف�ت�غرايف  والت�س�ير  العلمي  والبحث  ال�سناعة 
اال�سطناعي  الراتنج   ، الغابات  وزراع��ة  والب�ستنة  الزراعة 
غري املعالج ، البا�ستيك غري املعالج ، االأ�سمدة ، مركبات اإخماد 
كيميائية  م���اد   ، املعادن  وحل��ام  �سقي  م�ستح�سرات   ، النريان 
حلفظ امل�اد الغذائية ، م�اد دباغة ، م�اد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة.. وامل�سنفة بالفئه )1(
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)ن�سر حفظ اهلل علي اال�س�ل - م�ؤ�س�سة االثري (

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100553( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/26م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: دهانات وال�رني�س والاكية 
، امل�اد التي ت�ستخدم ل�قاية املعادن من ال�سداء واخل�سب من 
التلف ، امل�اد املل�نة ، م�اد ال�سباغة وامل�اد الكيماوية اخلا�سة 
او  ال���ان  �سكل  املتخذة  امل��ع��ادن   ، الراتنج   ، االل����ان  بتثبيت 
امل�سح�قة التي ت�ستخدم يف النق�س الزخرفة ، م�اد ال�قاية من 
ال�سداأ ، م�اد التل�ين ، م�اد تثبيت االل�ان ، راتنج طبيعي خام ، 
معادن يف �سكل رقائق او م�سح�ق حرب للطباعة ، م�ستح�سرات 

مثبتة وجمففات للدهانات .. وامل�سنفة بالفئه )2(

)ن�سر حفظ اهلل على اال�س�ل- م�ؤ�س�سة االثري(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100555( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/26م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: املطب�عات ، االوراق الر�سمية 
، الف�اتري ، امل�ستندات ، الكروت ، ال�رق وال�رق املق�ي واملنتجات 
امل�سن�عة من هذه امل�اد وغري واردة يف فئات اخرى ، املطب�عات 
 ، القرطا�سية   ، الف�ت�غرافية  ال�س�ر   ، الكتب  جتليد  م�اد   ،
م�اد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اولغايات م�اد الت�جية 
يف  ال����اردة  التغليف)غري  م���اد  والتدري�س)عدااالجهزة( 
فئات اخرى( حروف الطباعة ، ورق اللعب ، حفا�سات اطفال 
او  ال�رق  من  للنفايات  اكيا�س   ، وال�سلي�ز  ال�رق  من  امل�سن�عة 
بالفئه  وامل�سنفة  البا�ستيك..  اكيا�س   ، املناديل   ، البا�ستيك 

)16(

)كي� ات�س اإل ك�اد ك�د ه�لدينج ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100641( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/19م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: اال�ست�سارات املالية ، اخلدمات 
اخلدمات   ، اال�ستثمارية  امل�سرفية  واال�ست�سارات  اال�ست�سارية 
امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية عرب االإنرتنت ، التاأمني ، ال�س�ؤون 
 ، ، االإدارة املالية  ، ال�س�ؤون النقدية؛ ال�س�ؤون العقارية  املالية 
خدمات البح�ث املالية االقت�سادية.. وامل�سنفة بالفئه )36(

)كي� ات�س اإل ك�اد ك�د ه�لدينج ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100647( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/19م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
برجميات   ، برجميات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
للكمبي�تر  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  برجميات   ، التطبيقات 
لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء املعامات التجارية االإلكرتونية 
لاأغرا�س  احلا�س�ب  برجميات   ، عاملية  كمبي�تر  �سبكة  عرب 
بينية  ب��رجم��ي��ات   ، املكتبي  الن�سر  ب��رجم��ي��ات   ، ال��ت��ج��اري��ة 
للكمبي�تر ، والربجميات القابلة للتنزيل ، مك�نات الكمبي�تر 
)هاردوير(؛ اأجهزة الكمبي�تر واالأجهزة الطرفية للكمبي�تر. 

وامل�سنفة بالفئه )9(
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)�سركة حم�ده لل�سناعات الغذائية ) ذ .م .م ((

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100699( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/2/3م(. 
وحل�م  واال�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الدواجن وال�سيد ، خا�ساتاللح�م ، ف�اكة وخ�سروات جممدة 
وحمف�ظة وجمففة ومطه�ة ومعلبة ومثلجة ، هاميات)جيلي(
ومربيات وف�اكة مطب�خة بال�سكر ، البي�س واحلليب ومنتجات 
الزي�ت   ، واملجفف  واملكثف  املركز  احلليب   ، احلليب   ، احلليب 
والده�ن ال�ساحلة لاكل ، زبده ، جبنة ، ق�سدة ، مت�ر ، �سمن 
نباتي ، م�سروبات احلليب ، ت�نة ، بق�ليات ، الزبادي واحلقني 

، �سب�س ، كرمية ، �س�ربات ، مهلبية.. وامل�سنفة بالفئه )29(

)ن�سر حفظ اهلل علي اال�س�ل(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100711( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/26م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: معادن غري نفي�سة وكل خليط 
منها ، م�اد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، م�اد معدنية 
خلط�ط ال�سكك احلديدية ، كبات وا�ساك غري كهربائية من 
معادن غري نفي�سة ، م�سن�عات حدادة ، خردوات معدنية �سغرية 
واال�سياء  ال�ثائق  حفظ  خزائن   ، معدنية  واأنابيب  م�ا�سري   ،
نفي�سة غري واردة  ، منتجات م�سن�عه من معادن غري  الثمينة 
يف فئات اخرى ، ال�اح و�سفائح معدنية ، رقائق املني�م ، ا�سقف 
للجدران  معدنية  بطانات   ، املعدنية  االب���اب  ال�اح   ، معدنية 

الداخلية ، ال�اح بناء معدنية.. وامل�سنفة بالفئه )6(

)ن�سر حفظ اهلل علي اال�س�ل(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100722( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/26م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: الغزل واخلي�ط امل�ستخدمة 
يف الن�سيج ، كري�ستال ف�س��س واك�س�س�رات اخلياطة و�سل�سات ، 
غزل ، خي�ط وغزل من القطن ، خي�ط وغزل لرتي الثياب ، 
خي�ط وغزل احلرير ال�سناعي ، خي�ط وغزل لرتي الثياب ، 
خي�ط وغزل من احلرير ، غزل �س�ف ، خي�ط وغزل �س�يف ، 

خي�ط �سنيل .. وامل�سنفة بالفئه )23(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101013( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  ا�سمدة  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(
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)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101019( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  ا�سمدة  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101037( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101042( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�سنفة   .. زراعية  ا�سمد  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101048( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(
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)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101056( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101058( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101061( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101065( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(
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)م�ؤ�س�سة بن دغ�سان(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101082( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/17م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 .. ال��زراع��ي��ة  اال�سمدة  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )1(

)بي�تكن�ل�جي كيميكال النتاج اال�سمدة الزراعية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101084( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ا�سمدة زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئه )1(

)عبيد هادي عبداهلل ال�س�ملي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101112( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياة  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
م�ستخل�سة  م�سروبات   - الكح�لية  غري  امل�سروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   - الف�اكة  وع�سائر  الف�اكة  من 

لعمل امل�سروبات غري الكح�لية .. وامل�سنفة بالفئه )32(

)ليالينا ل�سناعة التبغ �س. م. ح.(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101118( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
�سجائر؛  علب  تبغ؛  مع�سل؛  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
والعات �سيجار )حاويات غاز ل�العات ال�سيجار(؛ ورق �سجائر؛ 
اأدوات املدخنني؛ عيدان الثقاب؛ �سجائر؛ �سجائر حتت�ي على 
تبغ..  غايني  �سيجار؛  طبية؛  لغايات  لي�ست  للتبغ  بدائل 

وامل�سنفة بالفئه )34(
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)ليالينا ل�سناعة التبغ �س. م. ح.(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101158( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
�سجائر؛  علب  تبغ؛  مع�سل؛  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
والعات �سيجار )حاويات غاز ل�العات ال�سيجار(؛ ورق �سجائر؛ 
اأدوات املدخنني؛ عيدان الثقاب؛ �سجائر؛ �سجائر حتت�ي على 
تبغ..  غايني  �سيجار؛  طبية؛  لغايات  لي�ست  للتبغ  بدائل 

وامل�سنفة بالفئه )34(

)كينف�ري�ست تاير ك�. ، ليمتد(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101161( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/2/9م(. 
اإط��ارات  �سيارات؛  اإط��ارات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
امل�سغ�طة؛  ل��اإط��ارات  داخلية  اإط���ارات  املركبات؛  لعجات 
لاإطارات  اإ�ساح  ُع��دد  االإط���ارات؛  تلبي�س  الإع��ادة  مدا�سات 
الداخلية؛ اإطارات �سلبة )م�سمتة( لعجات املركبات؛ اأغطية 
اإطارات اإحتياطية؛ حماور عجات مركبات؛ عجات مركبات؛ 

تنجيد املركبات.. وامل�سنفة بالفئه )12(

)�سركة ال�فاق للتجارة وال�سناعة(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101382( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/2م(. 
كيك   ، كعك   ، ب�سك�يت  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
خفيفة  وجبات   ، حل�ى   ، ال�س�ك�الته  اأ�سا�سها  م�سروبات   ،
حليب  مع  �س�ك�الته  م�سروبات   ، �س�ك�الته   ، احلب�ب  اأ�سا�سها 
 ، ذرة  رقائق   ، (اأي�س كرمي)  ، ب�ظة  ، حل�يات  ، قه�ة  كاكاو   ،
حاوة طحينية ، قطع حل�ى ، م��سيه �س�ك�الته ، معكرونة ، 
معجنات ، فطائر ، م�سح�ق كيك ، ت�ابل ، حل�يات �سكر ، �ساي.. 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)م�ؤ�س�سة �ساح ال��سابي للتجارة واال�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101461( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/2م(. 
 .. نارية  والعاب  مفرقعات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )13(
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)م�ؤ�س�سة �ساح ال��سابي للتجارة واال�سترياد(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101462( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/2م(. 
 .. نارية  والعاب  مفرقعات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )13(

)م�ؤ�س�سة بن دغ�سان(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101520( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/7م(. 
الزراعية.  االفات  مبيدات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )5(

)م�ؤ�س�سة بن دغ�سان(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101523( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/7م(. 
الزراعية.  االفات  مبيدات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )5(

)م�ؤ�س�سة بن دغ�سان(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101524( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/7م(. 
النباتية.  االفات  مبيدات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )5(
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)رزق �سالح حممد ح�سن القر�سبي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101549( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وحل�م  واالأ�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وخ�سروات  ف���اك��ه   ، اللحم  خا�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن 
ومربيات  )جيلي(  هاميات   ، ومطه�ة  وجمففة  حمف�ظة 
وف�اكه مطب�خة بال�سكر ، البي�س ، احلليب ومنتجات احلليب ، 
الزي�ت والده�ن املعدة لاأكل ، رقائق البطاط ، �سب�س ومعج�ن 
 ، البندورة وج�ز الهند واملك�سرات مملحة وغري مملحة ، مت�ر 

ف�ل �س�داين .. وامل�سنفة بالفئه )29(

)رزق �سالح حممد ح�سن القر�سبي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101553( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، الكاكاو   ، ال�ساي   ، ال��نب  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
ال�سكر ، االأرز ، التابي�كا ، ال�ساغ� ، النب اال�سطناعي ، الدقيق 
 ، الفطائر   ، اخلبز   ، احلب�ب  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات 
النحل  ع�سل   ، املثلجة  احلل�يات  و  احلل�يات   ، ال�س�ك�الته 
 ، ، اخلردل  امللح   ، ، اخلمرية وم�سح�ق اخلبيز  االأ�س�د  والع�سل 
اخلل ، ال�سل�سة ، الت�ابل ، البهارات ، الثلج ، البفك ، املك�سرات 
، ف�سار ) حب الذرة ( ، ماي�نيز ، منكهات ، رقائق ذرة ، رقائق 
�س�فان ، كت�ساب ، كراميل )حل�ى( ، رقائق )منتجات حب�ب(. 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)م�ؤ�س�سة بن دغ�سان(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101560( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  ا�سمده  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)م�سنع جزيرة النخلة للبا�ستيك - عمر حممد احمد االبارة(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101638( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/16م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: �سطة ، كت�سب ، خل ، فلفل ، 

�سل�سة .. وامل�سنفة بالفئه )30(
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)اليت� جيدا ان�سات تيكاريت ان�نيم �سريكيتي(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101711( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/9م(. 
 ، ال�س�ك�التة   ، احلل�يات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الب�سك�يت ، ب�سك�يت رقيق ه�س ، رقائق الب�سك�يت )ويفر(.. 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)جرين ك�ال ليمتد(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101723( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/6م(. 
وغري  غازية  م�سروبات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

غازية؛ م�سروبات غري كح�لية.. وامل�سنفة بالفئه )32(

)�سركة احليدري التجارية(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101728( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/15م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
ادوات   ، ال�سجائر   ، التبغ  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
لل�سجائر  اجليب  يف  حتمل  اله   ، الفاتر   ، ال�العات   ، الثقاب 
بالفئه  وامل�سنفة  بال�سجائر.  املتعلقة  وامل�اد  الل�ازم  وجميع   ،

)34(

)�سركة فكت�ريا الند للتجارة املحدودة(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101800( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وغريها من امل�سروبات غري الكح�لية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
لعمل  �سراب وم�ستح�سرات اخرى   ، الف�اكة  الف�اكة وع�سائر 

امل�سروبات .. وامل�سنفة بالفئه )32(
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)ابراهيم حممد عبداهلل املري(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101802( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
واوعية  واوين  ادوات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
بها(  مطلية  او  معادن  من  )لي�ست  واملطبخ  املنزيل  لا�ستعمال 
�سنع  م�اد   - الدهانات  او  التل�ين  فرا�سي   - وا�سفنج  ام�ساط 
م�سغ�ل  غري  زجاج   - جلي  �سلك   - تنظيف  ادوات   - الفرا�سي 
وزجاج �سبة م�سغ�ل - اواين زجاجية واواين غري زجاجية .. 

وامل�سنفة بالفئه )21(

)ابراهيم حممد عبداهلل املري (

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101803( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
املق�ى  وال�����رق  ال����رق  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت������س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد وغري واردة يف فئات اخرى 
القرطا�سية   - الف�ت�غرافية  ال�س�ر   - الكتب  جتليد  م�اد   -
 - منزلية  لغايات  او  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  م�اد   -
التغليف  م���اد   - التلميع  او  الدهان  فرا�سي   - الفنانني  م���اد 
البا�ستيكية )غري ال�اردة يف فئات اخرى( - حروف الطباعة 
- ورق اللعب - حفا�سات االطفال امل�سن�عة من ال�رق وال�سلي�ز 

.. وامل�سنفة بالفئه )16(

النفطية  واخل��دم��ات  وال�سناعة  للتجارة  العاملية  )الفقية 
املحدودة(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101810( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/24م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: البطاريات ال�سائلة واجلافة 
- مفاتيح وا�ساك كهربائية - منظمات عدادات كهرباء واملاء 
بالطاقة  غطا�سات   - احلا�س�ب   - ال�سم�سية  الطاقة  ال���اح   -
البطاريات  �ساحن   - ال�سم�سية  بالطاقة  طبل�نات   - ال�سم�سية 
- ري�سفريات وم�سجات - اال�ساك الكهربائية - الكمبي�ترات 
الكهربائية  الطاقة  خزن  اجهزة   - الطاقة  قيا�س  واجهزة 
وه�ائيات  اق��را���س   - ق��ارى  وم�ستلزماتها  الفيدي�  واج��ه��زة 

ومكربات ال�س�ت .. وامل�سنفة بالفئه )9(

)ابراهيم حممد عبداهلل املري(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101813( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 - ال�سمغ   - امل��ط��اط  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت������س��ع  اجل��غ��راف��ي��ة 
امل�اد وغري  امل�سن�عة من هذه  امليكا واملنتجات   - اال�سب�ست��س 
بالبثق  مت�سكلة  با�ستيكية  م���اد   - اخ��رى  فئات  يف  واردة 
انابيب   - وعزل  وح�س�  تغليف  م�اد   - الت�سنيع  يف  لا�ستعمال 

وم�ا�سري مرنة غري معدنية .. وامل�سنفة بالفئه )17(
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)ابراهيم خالد �سالح الزبيدي(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101829( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: الع�سل و�سمع الع�سل ، الت�ابل 
 ، االرز   ، ال�سكر   ، الكاكاو   ، ال�ساي   ، النب   ، الطحينية  حاوة   ،
وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سناعي  النب   ، ال�ساجٍ�   ، التابي�كا 
 ، الفطائر   ، الب�سك�يت   ، اخل��ب��ز   ، احل��ب���ب  م��ن  امل�سن�عة 
 ، اخلمرية   ، النحل  ع�سل   ، املثلجة  احلل�يات   ، ال�س�ك�التة 
اخلرد ، النحل ، ال�سل�سة ، املكرونة ، ال�سعريية ، كات�سب ، كاري 

، بهارات ، كا�سرتد ، ويفر.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سركة ميك� لل�سناعة والتجارة )ا�سامة ا�سحاق واوالده((

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101833( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
�سيدالنية  م�ستح�سرات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
حمية  م�اد   ، طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات   ، وبيطرية 
ل�سقات   ، واالطفال  للر�سع  واغذية  الطبي  ال�ستعمال  معدة 
وم�اد �سماد ، م�اد ح�س� اال�سنان و�سمع طب اال�سنان ، مطهرات 
مبيدات   ، ال�سارة  واحلي�انات  احل�سرات  البادة  م�ستح�سرات   ،

فطريات ومبيدات اع�ساب.. وامل�سنفة بالفئه )5(

)ابراهيم حممد عبداهلل املري(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101841( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على:  الكيماويات التي ت�ستخدم يف 
ال�سناعة والبح�ث والتجارب العلمية والت�س�ير الف�ت�غرايف 
اال�سمدة   ، املعالج  غري  البا�ستيك   ، اال�سطناعي  الراتنج   ،
اأو �سناعية ( مركبات اخماد النريان ، م�ستح�سرات  )طبيعية 
�سقي وحلام املعادن ، م�اد كيمائية حلفظ امل�اد الغذائية ، م�اد 

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

)طه عبداهلل �سالح القحم(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101860( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/29م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، �سناعية  و�سح�م  زي���ت  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
مزلقات ، مركبة امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار ، وق�د)مبا 

يف ذلك وق�د املحركات( م�اد ا�ساءة. وامل�سنفة بالفئه )4(
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)عبدال�سك�ر �سعيد احمد �سام(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101870( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/29م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
الكرمية   - االرز   - ال�سكر  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وامل�ستح�سرات  الدقيق   - اال�سطناعية  القه�ة   - ال�ساي   -
املثلجة  احلل�يات   - والفطائر  اخلبز  احلب�ب  من  امل�سن�عة 
 - اخل��ل   - امللح   - اخلمرية   - اال�س�د  والع�سل  النحل  ع�سل   -

ال�سل�سات - الت�ابل والبهارات .. وامل�سنفة بالفئه )30(

)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101925( 
التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/27م(.  وبتاريخ: 
املعدنية  املياه  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات 
م�سروبات   ، الكح�لية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية 
م�ستخل�سة من الف�اكه وع�سائر الف�اكه ، �سراب وم�ستح�سرات 
، م�سروبات غري كح�لية  ، مياه غازية  امل�سروبات  اأخرى لعمل 
كح�لية  غ��ري  ف���اك��ه  خا�سات   ، كح�لية  غ��ري  ك�كتيات   ،
 ، ف���اك��ه  ع�سائر   ، كح�لية  غ��ري  ف���اك��ه  ع�سري  م�سروبات   ،
اأ�سا�سها  كح�لية  غري  م�سروبات   ، كح�يل  غري  ف�اكه  �سراب 
ال�سرب  مياه   ، )م�سروبات(  معدنية  مياه   ، ليم�نا�سة   ، الع�سل 
ال�سحية )ماء الينابيع( ، ع�سري طماطم )م�سروبات( ، ع�سري 
خ�سراوات )م�سروبات( ، ماء الليثيا ، مياه طبيعية ف�ارة ، مياه 

)م�سروبات(.. وامل�سنفة بالفئه )32(

)عبد الرحمن نا�سر حممد العطار(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101942( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/29م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
�سيدلية  م�ستح�سرات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، الطبي  لا�ستعمال  �سحية  تغذية  م�اد   ، و�سحية  وبيطرية 
واأغذية لاأطفال والر�سع ، ل�سقات طبية وم�اد �سماد ، م�اد 
م�ستح�سرات   ، مطهرات   ، االأ�سنان  طب  و�سمع  االأ�سنان  ح�س� 
الإبادة االآفات النباتية واحلي�انية ومبيدات فطرية ومبيدات 

اأع�ساب. وامل�سنفة بالفئه )5(

)عبد الرحمن نا�سر حممد العطار(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101943( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/29م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
�سيدلية  م�ستح�سرات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، الطبي  لا�ستعمال  �سحية  تغذية  م�اد   ، و�سحية  وبيطرية 
واأغذية لاأطفال والر�سع ، ل�سقات طبية وم�اد �سماد ، م�اد 
م�ستح�سرات   ، مطهرات   ، االأ�سنان  طب  و�سمع  االأ�سنان  ح�س� 
الإبادة االآفات النباتية واحلي�انية ومبيدات فطرية ومبيدات 

اأع�ساب. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)حممد عبد اهلل علي اجل�يف(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101971( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/3م(. 
تبيي�س  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، املاب�س  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم����اد  االأقم�سة 
 ، عط�ر   ، �ساب�ن   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زي�ت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر.. 

وامل�سنفة بالفئه )3(

)عبد ال�سك�ر �سعيد احمد �سام(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102014( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/29م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، الكرمية   ، االرز   ، ال�سكر  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
من  امل�سن�عة  امل�ستح�سرات   ، اال�سطناعية  القه�ة   ، ال�ساي 
النحل  ع�سل   ، املثلجة  احلل�يات   ، الفطاير   ، اخلبز   ، احلب�ب 
والع�سل اال�س�د ، اخلمرية ، امللح ، اخلل ، ال�سل�سات ، )الت�ابل( 

، البهارات .. وامل�سنفة بالفئه )30(

)جياجن�س� اك�سنجدا �ستيل تايب ك�رد ك�. ، ليمتد(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102027( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/3م(. 
�سباك   ، ف�الذية  اأ�ساك  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
�سلك  عدا   ، النفي�سة  غري  املعادن  �سبائك  من  اأ�ساك   ، �سلكية 
 ، حدادة  م�سن�عات   ، �سلكية  حبال   ، ف�الذية  األياف   ، امل�سهر 
 ، م�سغ�ل  ن�سف  اأو  م�سغ�ل  غري  ف�الذ   ، للحام  معدنية  اأ�ساك 

اأنابيب ف�الذية ، مباين معدنية.. وامل�سنفة بالفئه )6(

الدراجات  غيار  قطع  اال�سترياد  معجب  عبداهلل  )م�ؤ�س�سة 
النارية لغري ال�كاء(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102037( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/31م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اط��ارات   ، نارية  درج��ات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
قطع   ، واله�ائية  النارية  الدراجات  املقاعد  اغطية   ، ه�ائية 

غيار دراجات نارية.. وامل�سنفة بالفئه )12(
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)عبد القادر مهي�ب حممد احلمادي ) جريب ا�سيا لا�سترياد((

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102080( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/5م(. 
تبيي�س  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، املاب�س  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم����اد  االأقم�سة 
 ، عط�ر   ، �ساب�ن   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زي�ت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر ، 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)�سركة املري�سي لل�سرافة(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102081( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/4م(. 
التم�يلية  �س�ؤن  خدمات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وخدمات ال�س�ؤون املالية وخدمات ال�س�ؤن العقارية.. وامل�سنفة 

بالفئه )36(

)عبد القادر مهي�ب حممد احلمادي ) جريت ا�سيا لا�سترياد((

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102082( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/5م(. 
تبيي�س  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، املاب�س  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم����اد  االأقم�سة 
 ، عط�ر   ، �ساب�ن   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زي�ت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر ، 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)ح�سني علي حممد بيله(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102111( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/6م(. 
وحمم�لة  ثابتة  تلف�نات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، وغريها  و�س�احن  بطاريات  من  م�ستلزماتها  وجميع  ج�الت   ،
بطاريات   ، م�سجات   ، كمبي�تر  �سيفرات   ، تلفزي�نات  �سا�سات 
�سائلة وجافة ، ال�اح �سم�سية وال�اح �س�ئية ، منظمات طاقة 
ا�ساك   ، البطاريات  �سحن   ، اجهزة  �سحن  وخ���ازن  حم�الت   ،
 ، حا�سبة  االت   ، االيل  احلا�سب  واالت  م��سات   ، وك��اب��ات 
ه�ائيات كمريات ف�تغرافية ، كيمرات مراقبة ، االت ت�س�ير 

مكاوي كهربائية .. وامل�سنفة بالفئه )9(
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)جماهد ح�سني ح�سني الل�زي(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102135( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/4/6م(. 
واالك�س�س�ارات  اجل���االت  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وم�ستلزماتها.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)اورنيت مين ال�سترياد امل�اد الغذئية(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102137( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/30م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
واحلل�يات  الب�سك�يت  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
احلل�يات   ، املثلجة  احلل�يات   ، الكاكاو   ، العلك   ، وال�س�كاتة 

املفطاة بال�س�ك�التة .. وامل�سنفة بالفئه )30(

االدوي���ة  ل��ت��ج��ارة  نا�سي�نال  ان��رت  ان��دالي��ف  هليث  )���س��رك��ة 
وامل�ستلزمات الطبية(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102170( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
م�ستح�سرات  منظفات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
تبيي�س االأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س 
، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، �ساب�ن ، عط�ر ، 
زي�ت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر ، 

منظفات ا�سنان .. وامل�سنفة بالفئه )3(

)احمد حممد قائد احلبابي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102355( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، فحم   ،  ) وق���د   ( فحم  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
ق�الب الفحم ، تراب الفحم ، زيت قار الفحم ، فحم الك�ك ، 
زي�ت و�سح�م �سناعية ، مزلقات ، مركبات امت�سا�س وترطيب 
وتثبيت الغبار ، وق�د ) مبا يف ذللك الزي�ت املعدنية اخلا�سة 
للغ�ساة..  وفتائل  �سم�   ، م���ادا���س��اءة   ،  ) املحركات  ب���اإدارة 

وامل�سنفة بالفئه )4(
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)احمد حممد قائد احلبابي(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102358( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
ق�الب  فحم،  )وق�د(  فحم  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
فحم، تراب الفحم، زيت قار الفحم فحم الك�ك، زي�ت و�سح�م 
�سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار، 
وق�د)مبا يف ذلك الزي�ت املعدنية اخلا�سة بادارة املحركات( 

م�اد ا�ساءه �سم�ع وفتائل لا�ساءه . وامل�سنفة بالفئه )4(

)لينك م�ري�س انرتنا�سي�نال م م ح(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102440( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/5/2م(. 
وادوات   ، وال�سجائر  التبغ  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

املدخنني ، والثقاب.. وامل�سنفة بالفئه )34(

)جنم الدين ح�سني حممد البابلي(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102453( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
م�اد  �سيلك�ن  �سلك   ، غراء  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
العلمي  والبحث  ال�سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  ال�سقه 
والت�س�ير الف�ت�غرايف وكذلك يف الزراعة والب�ستنة وزراعة 
الغابات ، راتنجات �سناعية غري معاجلة ، با�ستيك غري معالج 
وحلام  �سقي  م�ستح�سرات   ، النريان  اخماد  مركبات  ا�سمده   ،
دباغة  م�اد   ، الغذائية  امل�اد  حلفظ  كيميائية  م�اد   ، املعادن 

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

)عبداهلل يحيى علي ال�سم�سي(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)98332( وب���ت���اري���خ: 
)2020/10/6م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 ، واملقرم�سات  البفك  ع��ل��ى:  ال��ع��ام��ة  وت������س��ع  اجلغرافية 
الدقيق   ، اال�سطناعي  النب   ، ال�سكر   ، الكاكاو   ، ال�ساي   ، النب 
 ، التابي�كا   ، اخلبز   ، احلب�ب  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات 
املثلجة  ، احلل�يات واحلل�يات  الفطائر   ، الب�سك�يت   ، ال�ساج� 
، حاوة الطحينية ، ، رقائق ذره ، ف�سار )حب الذرة( ، وجبات 
خفيفة ا�سا�سها احلب�ب ، كيك ،  ، م�سروبات ا�سا�سها �س�ك�الته ، 
ب�سك�يت رقيق ه�س ، منتجات مغطى بال�س�ك�الته ، �س�ك�الته 

�سائل.. وامل�سنفة بالفئه )30(
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االملني�م  ال�سترياد  االزده��ار   - اخل���الين  علي  عبده  )ماجد 
والزجاج(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99274( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2020/11/24م(. 
اب�اب  مغالق  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات 

االملني�م واك�س�س�ارات االملني�م .. وامل�سنفة بالفئه )6(

)ال�سركة امل�سرية للغذاء )فرجلل�((

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99322( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2020/11/22م(. 
العامة على: اجلنب - احلليب  وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
حل�م   - حلم  مرق   - )زب��ادى(  رائ��ب  لنب   - احلليب  منتجات   -
وجممدة  حمف�ظة  خ�سراوات   - وم�سنعة  حمف�ظة  حل�م   -
معج�ن   - للطبخ  بندورة  ع�سري   - للطبخ  خ�سروات  ع�سري   -
بندورة - َمربيات - مربى ف�اكه - ف�اكه حمف�ظة.. وامل�سنفة 

بالفئه )29(

)ال�سركة امل�سرية للغذاء )فرجلل�((

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99323( وب���ت���اري���خ: 
)2020/11/22م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ع�سائر ف�اكه - ع�سري تفاح 
غري كح�يل - ك�كتيات غري كح�لية - م�سروبات ع�سري ف�اكه 
غري كح�لية - �سراب ف�اكه غري كح�يل - ع�سري فاكهة مركز 
لعمل امل�سروبات - ع�سري فاكهة مركز لعمل الليم�نادا - ع�سري 

عنب .. وامل�سنفة بالفئه )32(

)ال�سركة امل�سرية للغذاء )فرجلل�((

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99479( وب���ت���اري���خ: 
)2020/12/1م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ع�سائر ف�اكه - ع�سري تفاح 
غري كح�يل - ك�كتيات غري كح�لية - م�سروبات ع�سري ف�اكه 
غري كح�لية - �سراب ف�اكه غري كح�يل - ع�سري فاكهة مركز 
لعمل امل�سروبات - ع�سري فاكهة مركز لعمل الليم�نادا - ع�سري 

عنب.. وامل�سنفة بالفئه )32(
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)ا�سبني جل�بال انك�رب�ريتد(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99646( وب���ت���اري���خ: 
)2020/12/6م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�ستح�سرات  امل����اد  ع��ل��ى:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

ال�سيدالنية.. وامل�سنفة بالفئه )5(

)ح�سني احمد �سالح القحم(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102156( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/11م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�سنفة   . زراعية  ا�سمدة  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)ح�سني احمد �سالح القحم(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102158( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2021/4/11م(. 
ال�سعار واالوراق  العامة على:  وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
، الدعاية واالعان  الر�سمية والف�اتري الر�سمية وامل�ستندات 
واالدوات املكتبية واملطب�عات واخلتم وال�س�ر الف�ت�غرافية 

والقرطا�سية. وامل�سنفة بالفئه )16(

)ح�سني احمد �سالح القحم(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102163( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/11م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
االدوية  زراعية،  مبيدات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
�سحية  وم�ستح�سرات  وال�سيدالنية  الطبية  وامل�ستح�سرات 
وامل�سنفة   . الطبي  لا�ستعمال  حماية  م���اد   ، طبية  لغايات 

بالفئه )5(
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)ن�سر حفظ اهلل اال�س�ل - م�ؤ�س�سة االثري (

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100585( وب���ت���اري���خ: 
)2021/1/26م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: اللعب واأدوات اللعب، اأدوات 
الريا�سة اجلمبازية واالأدوات الريا�سية غري ال�اردة يف فئات 
اأخرى زينة ل�سجرة عيد املياد ، لعب االطفال وااللعاب وادوات 
االلكرتونية  اللعب  وادوات  وااللعاب  االطفال  لعب   ، اللعب 
وحدات   ، امل��سيقية  اللعب  وادوات  وااللعاب  االطفال  لعب   ،
احلا�س�بية  االألعاب   ، ياليد  حتمل  التي  االلكرتونية  اللعب 
االلكرتونية غري تلك امل�سممة لا�ستعمال مع �سا�سات او ل�حات 
بالبطاريات..  تعمل  التي  االأط��ف��ال  ،لعب  خارجية  عر�س 

وامل�سنفة بالفئه )28(

)امل�سنع ال�طني العربي احلديث لتناوير الغاز(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101374( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/3/2م(. 
غاز،  منظم  الغاز،  تناوير  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
ل�ازم تنظيم و�سامة، اجهزة لانارة  م�اقد غاز، مرجل غاز، 
والتجفيف  وال��ت��ربي��د  وال��ط��ه��ي  ال��ب��خ��ار  وت���ل��ي��د  والتدفئة 
 .. ال�سحية  والرتكيبات  ولاغرا�س  املياة  وت�ريد  والته�ية 

وامل�سنفة بالفئه )11(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101625( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101630( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)�سحار �ستار للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101633( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/16م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
حمركات  الية،  وعدد  االت  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الية  قارئات  الربية(  للمركبات  منها  ماكان  )ع��دا  ومكائن 
الربية(  للمركبات  منها  ماكان  احلركة)عدا  نقل  وعنا�سر 
البي�س  تفقي�س  اجهزة  باليد(  مايدار  زراعية)عدا  معدات 
وفرامات  خاطات  كهرباء،  م�لدات  غ�سيل،  وماكينات  اجهزة 
ماكينات  املنزيل،  لا�ستعمال  كهربائية  ومطاحن  وع�سارات 

تنظيف، مكائن خياطة.. وامل�سنفة بالفئه )7(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101636( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/13م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101640( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101642( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101646( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(

)�سركة عافية العاملية(

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101647( وب���ت���اري���خ: 
)2021/2/22م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وحل�م  واالأ�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
واخل�سروات  الف�اكه  اللح�م؛  خا�سات  وال�سيد؛  الدواجن 
ومربيات  )جيلي(  هاميات  واملطه�ة؛  واملجففة  املحف�ظة 
وف�اكه مطب�خة بال�سكر؛ البي�س واحلليب ومنتجات احلليب؛ 

الزي�ت والده�ن ال�ساحلة لاأكل.. وامل�سنفة بالفئه )29(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101648( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(

)معني ح�سني يحيى القادري(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101658( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/10م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: ادوية. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)�سالح عبد اهلل �سالح ن�س�ان (

 
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101750( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2021/3/17م(. 
وامل���ؤ���س��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت������س��ع ال��ع��ام��ة ع��ل��ى:  ال��ل��ح��ام ، 
الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�سناعة والبحث العلمي والت�س�ير 
الغابات  وزراعة  والب�ستنة  الزراعة  يف  وكذللك  الف�ت�غرايف 
 ، معالج  غري  با�ستيك   ، غريمعاجلة  ا�سطناعية  راتنجات   ،
وحلام  �سقي  م�ستح�سرات   ، النريان  احماد  مركبات   ، ا�سمدة 
دباغة  م�اد   ، الغذائية  امل�اد  حلفظ  كيميائية  م�اد   ، املعادن 
، م�اد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة .. وامل�سنفة بالفئه )1(

)�سحار �ستار للتجارة(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101760( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/16م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
والتدفئة  لانارة  اجهزة  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وت�ليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والته�ية وت�ريد 
بالفئه  وامل�سنفة   .. ال�سحية  والرتكيبات  ولاغرا�س  املياة 

)11(

للتجارة  ف���ن  ال�سيفي   - ال�سيفي  اهلل  عبد  حممد  )حممد 
واال�سترياد(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102038( وب���ت���اري���خ: 
)2021/3/31م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
 .. االت�����س��االت  خ��دم��ات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )38(

عبداهلل  حممد  م�ؤ�س�سة   - احلبي�سي  هادي  عبداهلل  )حممد 
)خليل غالب �سعيد �سالح - وعد امل��سة(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102242( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
العامة على: ماب�س جاهزة.. وامل�سنفة  اجلغرافية وت��سع 

بالفئه )25(
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)حممد احمد ح�سني ج�سار الهمداين(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102280( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
وامل�سنفة  وحقائب.  �سنط  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

بالفئه )18(

)حممد يحيى علي الغ�يل(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102333( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/21م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: الدراجات النارية واله�ائية 

والكهربائية. وامل�سنفة بالفئه )12(

)�سركة املح�سن اخ�ان(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102383( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/24م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
اجلغرافية وت��سع العامة على: القه�ة - ال�ساي - الكاكاو - 
الدقيق   - ال�ساغ�   - التابي�كا   - االرز   - اال�سطناعية  القه�ة 
الفطائر   - اخلبيز   - احلب�ب  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات 
املثلجة - ع�سل النحل والع�سل اال�س�د - اخلمرية  - احلل�يات 
ال�سل�سات   - اخل��ل   - اخل���ردل   - امل��ل��ح   - اخلبيز  وم�سح�ق 

)الت�ابل( - البهارات - الثلج .. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سباأ الذهبية لا�سترياد والت�سدير(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102460( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/5/4م(. 
وحل�م  واالأ�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الدواجن وال�سيد، خا�سات اللحم، ف�اكه وخ�سروات حمف�ظة 
مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطه�ة،  وجمففة 
والده�ن  الزي�ت  االألبان،  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�سكر، 
املعدة لاأكل، االغذية املحف�ظة واملخلات. وامل�سنفة بالفئه 

)29(
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)�سباأ الذهبية لا�سترياد والت�سدير(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102461( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/5/4م(. 
وحل�م  واالأ�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الدواجن وال�سيد، خا�سات اللحم، ف�اكه وخ�سروات حمف�ظة 
مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطه�ة،  وجمففة 
والده�ن  الزي�ت  االألبان،  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�سكر، 
املعدة لاأكل، االغذية املحف�ظة واملخلات.. وامل�سنفة بالفئه 

)29(

)�سباأ الذهبية لا�سترياد والت�سدير(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102462( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/5/4م(. 
وحل�م  واالأ�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الدواجن وال�سيد، خا�سات اللحم، ف�اكه وخ�سروات حمف�ظة 
مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطه�ة،  وجمففة 
والده�ن  الزي�ت  االألبان،  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�سكر، 
املعدة لاأكل، االغذية املحف�ظة واملخلات. وامل�سنفة بالفئه 

)29(

)�سباأ الذهبية لا�سترياد والت�سدير(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102463( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/5/4م(. 
والكاكاو  وال�ساي  ال��نب  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
وال�سكر واالأرز والتابي�كا وال�ساج� والنب اال�سطناعي، الدقيق 
والب�سك�يت  واخلبز  احلب�ب  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات 
والفطائر واحلل�يات واحلل�يات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل 
والت�ابل  البهارات  واخل��ل،  واخل��ردل  امللح  اخلمرية،  االأ�س�د، 

وال�سل�سة واملكرونة، الثلج. وامل�سنفة بالفئه )30(

)�سباأ الذهبية لا�سترياد والت�سدير(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102465( وب���ت���اري���خ: 
وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  لقان�ن  وفقَا  )2021/5/4م(. 
وحل�م  واالأ�سماك  اللح�م  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
الدواجن وال�سيد، خا�سات اللحم، ف�اكه وخ�سروات حمف�ظة 
مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  هام  ومطه�ة،  وجمففة 
والده�ن  الزي�ت  االألبان،  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�سكر، 
املعدة لاأكل، االغذية املحف�ظة واملخلات.. وامل�سنفة بالفئه 

  )29(
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)ه�سام حامد عبد الرحمن املعلمي )ه�سام حامد لا�سترياد( (

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102271( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
بالفئه  وامل�سنفة  الطاء..  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 

)2(

املنتجات  وت�سدير  الزراعية  للخدمات  �سهام  وادي  )ار���س 
املحلية(

  
وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102475( وب���ت���اري���خ: 
)2021/4/27م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات 
�سعري   ( الزراعية  املنتجات  على:  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
 ، ، قمح  ، ذرة �سفراء  ، غال  ، حب�ب  ، ف�اكة طازجة  ، ب�سل 

�سم�سم ، دخن ، قطن( .. وامل�سنفة بالفئه )31(

)عبد اللطيف حيدر عبد املن�س�ري(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99411( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2020/11/28م(. 
وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع العامة على: م�ستلزمات طبية 

. . وامل�سنفة بالفئه )10(

)عبد اللطيف حيدر عبده املن�س�ري(

وق����د مت ق���ب����ل ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99417( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ل��ق��ان���ن  وف��ق��َا  )2020/11/28م(. 
وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع العامة على: م�ستلزمات طبية 

. . وامل�سنفة بالفئه )10(
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)احمد حممد قائد احلبابي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102337( وبتاريخ: )2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: التبغ اخلام وامل�سنع وادوات املدخنني والكربيت )الثقاب( - ال�سجائر - اع�د الثقاب - ال�العات - الفاترال�سجائر - 
اله حتمل يف اجليب للف لل�سجائر - جميع الل�ازم املتعلقة بال�سجائر - منتجات التبغ - بدائل التبغ)لي�س لغايات طبية( - ال�سيجار - 
�سيجار رفيع - ورق ال�سجائر - انانبيب ال�سجائر - االت حتمل باليد حلقن التبغ يف االنابيب ال�رقية - ال�سجائر االلكرتونية - �س�ائل 
لل�سجائر االلكرتونية - منتحات التبغ لغايات ت�سخينة - اجهزة الكرتونية واجزائها لغايات ت�سخني ال�سجائر او التبغ - فحم ال�سي�س 

- مع�سات - نكهات للتبغ - مناف�س - اوعية التبغ و�سناديق لرتطيب التبغ.. وامل�سنفة بالفئه )34(

)احمد حممد قائد احلبابي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102356( وبتاريخ: )2021/4/18م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: التبغ اخلام وامل�سنع وادوات املدخنني والكربيت )الثقاب( - ال�سجائر - اع�د الثقاب - ال�العات - الفاترال�سجائر - 
اله حتمل يف اجليب للف لل�سجائر - جميع الل�ازم املتعلقة بال�سجائر - منتجات التبغ - بدائل التبغ)لي�س لغايات طبية( - ال�سيجار - 
�سيجار رفيع - ورق ال�سجائر - انانبيب ال�سجائر - االت حتمل باليد حلقن التبغ يف االنابيب ال�رقية - ال�سجائر االلكرتونية - �س�ائل 
لل�سجائر االلكرتونية - منتحات التبغ لغايات ت�سخينة - اجهزة الكرتونية واجزائها لغايات ت�سخني ال�سجائر او التبغ - فحم ال�سي�س 

- مع�سات - نكهات للتبغ - مناف�س - اوعية التبغ و�سناديق لرتطيب التبغ.. وامل�سنفة بالفئه )34(

)حممد حمم�د ال�سيد الغرباين(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)100926( وبتاريخ: )2021/2/9م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
امل�سن�عة من هذه  واملنتجات  املق�ى  وال�رق  ال�رق   ، الكروت   ، امل�ستندات   ، الف�اتري   ، الر�سمية  االوراق   ، املطب�عات  العامة على: 
امل�اد وغري واردة يف فئات اأخرى ؛ املطب�عات ؛ م�اد جتليد الكتب؛ ال�س�ر الف�ت�غرافية ؛ القرطا�سية؛ م�اد الل�سق امل�ستعملة يف 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ م�اد الفنانني ؛ فرا�سي الدهان اأو التل�ين ؛ االآالت الكاتبة والل�ازم املكتبية )عدا االأثاث( ؛ م�اد 
الت�جيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ؛ م�اد التغليف )غري ال�اردة يف فئات اأخرى( ؛ حروف الطباعة ، ورق اللعب ، حفاظات االطفال 
امل�سن�عة من ال�رق وال�سلي�ز ، اكيا�س للنفايات من ال�رق او البا�ستيك ، املناديل ، اكيا�س البا�ستيكية ، ورق �سحي ، مناديل كم ال�رق 

للم�ائد ، ورق ت�اليت ، اك�اب ورقية ، كا�سات ورقية .. وامل�سنفة بالفئه )16(
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)عبيد هادي عبد اهلل ال�س�ملي( 

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)101022( وبتاريخ: )2021/2/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على:  املطب�عات ، االوراق الر�سمية ، الف�اتري ، امل�ستندات ، الكروت ، ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد 
وغري واردة يف فئات اأخرى ، م�اد جتليد الكتب ، ال�س�ر الف�ت�غرافية ؛ القرطا�سية؛ م�اد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية ؛ م�اد الفنانني ؛ فرا�سي الدهان اأو التل�ين ؛ االآالت الكاتبة والل�ازم املكتبية )عدا االأثاث( ؛ م�اد الت�جيه والتدري�س )عدا 
االأجهزة( ؛ م�اد التغليف البا�ستيكية )غري ال�اردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب ، حفا�سات االطفال امل�سن�عة من 
ال�رق وال�سلي�ز ، اكيا�س للنفايات من ال�رق او البا�ستيك ، املناديل ، اكيا�س البا�ستيكية ، ورق �سحي ، مناديل من ال�رق للم�ائد ، ورق 

ت�اليت ، اك�اب ، وكا�سات ورقية .. وامل�سنفة بالفئه )16(

)عبد الرحمن حممد عبده احلماطي )كرمة للت�س�يق االلكرتوين(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)101681( وبتاريخ: )2021/3/7م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: عر�س وبيع ال�سلع باجلملة والتجزئة عرب االنرتنت، ن�سر م�اد الدعاية واالعان، خدمات ن�سر م�اد الدعاية واالعان 
للغري عرب االنرتنت، كتابة الن�س��س االعانية، حتديث م�اد الدعاية واالعان، االإعانات التجارية، خدمات اعداد مناذج الدعاية 
واالعان او ترويج املبيعات، خدمات العرو�س لغايات الدعاية واالعان، ن�سر م�اد الدعاية واالعان عرب االنرتنت، ل�سق االإعانات 
االلكرتونية، خدمات برنامج والء العماء التي ت�سم املكافاآت يف �سكل خدمات �سحن خمف�سة، ال��س�ل املبكر اىل عرو�س وتخفي�سات 
التجزئة، وخدمات التجزئة، وهي اإدارة برنامج لتمكني امل�ساركني من احل�س�ل على خ�س�مات على خدمات ال�سحن، وال��س�ل املبكر 
اال�ستهاكية..  ال�سلع  من  وا�سعة  جمم�عة  ت�سم  التي  االنرتنت  على  التجزئة  متجر  خدمات  التجزئة،  وتخفي�سات  عرو�س  اىل 

وامل�سنفة بالفئه )35(

)الت�ن قايا ان�ساأت ناكليات جيدا تيجاريت ان�نيم �سريكيتي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102004( وبتاريخ: )2021/3/24م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
امل�سروبات؛  لتح�سري  م�ستح�سرات  كح�لية؛  غري  م�سروبات  كح�لية؛  غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات  غازية؛  مياه  على:  العامة 
غري  ف�اكه  خا�سات  امل�سروبات؛  لتح�سري  خا�سات  الف�ارة؛  للم�سروبات  م�ساحيق  كح�لية؛  غري  ك�كتيات  اللنب؛  م�سل  م�سروبات 
ت�اترية؛  م�سروبات  زجنبيل؛  جعة  كح�يل(؛  )غري  ف�اكه  �سراب  ف�اكه؛  ع�سائر  كح�لية؛  غري  ف�اكه  ع�سري  م�سروبات  كح�لية؛ 
ع�سري ف�اكه؛ ليم�نا�سة؛ برية �سعري منبت )ملت(؛ مياه معدنية )م�سروبات(؛ رحائق ف�اكه )غري كح�يل(؛ م�سروبات غري كح�لية؛ 
خا�سات ف�اكه غري كح�لية؛ م�سروبات ع�سري ف�اكه غري كح�لية؛ �سربات )م�سروبات(؛ ماء ال�س�دا؛ اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات؛ 
اأ�سربة لتح�سري الليم�نا�سة؛ مياه معدنية للم�ائد؛ ع�سري بندورة )م�سروب(؛ ع�سائر خ�سروات )م�سروبات(؛ ماء الليثيا.. وامل�سنفة 

بالفئه )32(
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)احمد حممد قائد احلبابي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)99463( وبتاريخ: )2020/12/5م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: التبغ اخلام وامل�سنع وادوات املدخنني والكربيت )الثقاب( - ال�سجائر - اع�اد الثقاب - ال�العات - الفاترال�سجائر - 
اله حتمل يف اجليب للف لل�سجائر - جميع الل�ازم املتعلقة بال�سجائر - منتجات التبغ - بدائل التبغ)لي�س لغايات طبية( - ال�سيجار 
�س�ائل   - االلكرتونية  ال�سجائر   - ال�رقية  االنابيب  يف  التبغ  حلقن  باليد  حتمل  االت   - ال�سجائر  انانبيب   - ال�سجائر  ورق   - رفيع 
لل�سجائر االلكرتونية - منتحات التبغ لغايات ت�سخينة - اجهزة الكرتونية واجزائها لغايات ت�سخني ال�سجائر او التبغ - مع�سات - 

نكهات للتبغ - مناف�س - اوعية التبغ و�سناديق لرتطيب التبغ .. وامل�سنفة بالفئه )34(  

احلبي�سي للتجارة(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102096( وبتاريخ: )2021/4/7م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: م�لدات كهرباء - م�سخات زراعية - دينم�هات وقطع غيارها - مكائن حلام - كمربي�سنات - مكائن النجار - مكائن 
االمل�ني�م االت قطع - ري�س و�سفرات قطع - منا�سري كهربائية - ري�س و�سفرات ومنا�سري - دريات جل�خات - ون�سات رفع و�سحب 
خبطات حديد - معدات زراعية - قطع غيار معدات زراعية - �سفاطات مياه - م�اطري �سفط مياه - �سي�ر املحركات واملكائن - �سي�ر 
امل�لدات الكهربائية - حماب�س ت�سريف - االت طاء كهربائية - االت �سباكة - االت التخل�س من الف�سات - م�سد�س غراء كهرباء 

- م�سد�سات ر�س الدهانات - مق�سات كهربائية - م�سخات ت�سحيم - عدادات نق�د .. وامل�سنفة بالفئه )7(

)خليل طه حممد احلبي�سي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم: 1088. وتاريخ:2021/3/28م. وبالفئة:)9(

ا�سم النم�ذج : مقب�س حنفية مياه .

و�سف النم�ذج : مقب�س حنفية مياه بالل�ن االحمر ذو اطار ا�س�د يتميز ب�سكل هند�سي �سدا�سي اال�ساع ، اربعة ا�ساع منها تك�ن 

ط�يلة وال�سلعان االخران يك�نان عم�ديان.

عنا�سر احلماية: 1- مقب�س احلنفية ذو ال�سكل الهند�سي ال�سدا�سي اال�ساع . 



)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(   

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102251( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 

الق�سب  اأو  الفلني  اأو  امل�سن�عة من اخل�سب  اأخرى(  ال�اردة يف فئات  املنتجات )غري  املرايا،  العامة على: االأثاث،  وت��سع 

ذات  كرا�سي  البا�ستيكية،  امل�اد  من  اأو  امل�اد  هذه  لكل  البديلة  وامل�اد  ال�سدف  اأو  ال�سندان  او  ال�سف�ساف  اأو  اخليزران  اأو 

معدنية،  غري  براميل  اخليزران،  من  �ستائر  االأطفال،  حفا�سات  لتغيري  من�سات  االأطفال،  حفا�سات  لتغيري  ح�ُ�س�ُر  ذراعني، 

�سال �سيد ال�سمك، �سال غري معدنية، اأ�سّرة على �سكل �سال، �ستائر خرز للديك�ر، دواليب غري معدنية لاأ�سّرة، تراكيب 

اأ�سّرة )من اخل�سب(، ن�سد )اأثاث(، ن�سد غري معدنية  اأ�سّرة، هياكل  البيا�سات(،  غري معدنية لاأ�سّرة، فرا�س ن�م )ما عدا 

�ستائر  )اأث��اث(،  للن�افذ  داخلية  �ستائر  البا�ستيك،  اأو  اخل�سب  من  �سناديق  معدنية،  غري  �سناديق  العمل،  ن�سد  للمازم، 

داخلية م�سلعة، و�سائد، م�ساند كتب )اأثاث(، اأغطية غري معدنية للق�ارير، اأغطية من اخل�سب للق�ارير، اأدوات اإغاق غري 

معدنية للق�ارير، منا�سب للق�ارير، �سناديق من اخل�سب اأو البا�ستيك، م�ساند للفرا�سي، هياكل جذعية من اخل�سب اأو ال�سمع 

اأو  )اأثاث(، علب من اخل�سب  الكمبي�تر  )اأثاث(، عربات الأجهزة  اأ�سغال خ�سبية، خزانات كتب  البا�ستيك،  اأو  اأو اجلب�س 

البا�ستيك، كرا�سي )مقاعد(، �سناديق للدمى، �سناديق غري معدنية، خزانات ذات اأدراج، األ�اح فرم )طاوالت(، اأغطية غري 

معدنية لاأوعية، م�سابك غري معدنية للماب�س، اأوعية غري معدنية )للتخزين والنقل(، �سدادات فلني، اأ�سّرة لاأطفال، ن�سد 

لل�ستائر،  اأ�سّرة هزازة لاأطفال، خزانات، ح�امل غري قما�سية  )طاوالت(، خزانات ماب�س، خزانات ماب�س )للتخزين(، 

م�سابك لل�ستائر، ق�سبان لل�ستائر، حلقات لل�ستائر، ق�سبان لل�ستائر، بكرات لل�ستائر، حبال زينة لل�ستائر، و�سائد، كرا�سي 

قابلة للطي، زخارف من البا�ستيك للم�اد الغذائية، مكاتب قائمة، عربات طعام )اأثاث(، ل�حات عر�س، ق�ائم عر�س، 

طاوالت جتميل، كرا�سي مريحة، اإطارات تطريز، مراوح )غري كهربائية( لا�ستخدام ال�سخ�سي، هياكل �سغرية من اخل�سب 
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اأثاث، ح�اجز من اخل�سب لاأثاث، رف�ف لاأثاث، �سال، مرايا حمم�لة  اإطارات �س�ر،  اأو البا�ستيك،  اأو اجلب�س  ال�سمع  اأو 

باليد )مرايا للزينة(، كرا�سي عالية لاأطفال، ح�ُ�س�ُر حلظائر لعب االأطفال، م�سايات لاأطفال، م�اد للدعاية قابلة للنفخ، 

فر�سات، مرايا، قطع متحركة )للديك�ر(، ق�الب الإطارات ال�س�ر، اأوعية من البا�ستيك للتعبئة، خمدات، ل�حات اإعان من 

اخل�سب اأو البا�ستيك، اأثاث مدار�س، مقاعد، اأكيا�س ن�م للتخييم، �س�فات، منا�سب للماب�س، هياكل من اخل�سب اأو ال�سمع 

اأو اجلب�س اأو البا�ستيك، هياكل �سغرية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو البا�ستيك، كرا�سي بدون ظهر اأو م�ساند، اأغطية 

اأ�سغال  طاوالت، طاوالت، دمى للخياطني، خزانة منا�سف )اأثاث(، �س�اين غري معدنية، م�ساند )اأثاث(، ق�اعد للمظات، 

فنية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو البا�ستيك، مكاتب كتابة.  . . وامل�سنفة بالفئه )20(  

)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(
 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101900( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
بالرادي�  االإع��ان  خدمات  املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  االأعمال،  ت�جيه  االأعمال،  اإدارة  واالإع��ان،  الدعاية  خدمات  على:  العامة 
اأو اال�سهار بكل و�سائل االإعام  اأو االإعان  والتلفزي�ن، اخلدمات التي ت�ؤديها م�ؤ�س�سات دعاية واإعان متار�س االت�سال باجلماهري 
اخلطية  والتج�سيات  املرا�سات  تنظيم  اأو  جتميع  اأو  حترير  اأو  ن�سخ  اأو  ت�سجيل  خدمات  اخلدمات،  اأو  ال�سلع  بكافة  يتعلق  فيما 
وكذلك ا�ستغال اأو جتميع اية بيانات ح�سابية اأو اإح�سائية، خدمات الدعاية واالإعان فيما يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة 
بالدعاية واالإعان بالرادي� والتلفزي�ن، وكاالت الدعاية واالإعان، الدعاية واالإعان بالطلب الربيدي، حتديث م�اد الدعاية 
واالإعان، تاأجري امل�ساحات االإعانية، تنظيم االإ�سرتاكات يف خدمات االت�ساالت ل�سالح الغري، اإدارة عر�س اأعمال فناين التمثيل، 
ل�سق االإعانات، عر�س �سلع على و�سائط االإعام لغايات البيع بالتجزئة، عر�س ال�سلع، االإعان بالربيد املبا�سر، ن�سر م�اد الدعاية 
خدمات  االقت�سادية،  التنب�ؤات  االإعانية،  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  والعرو�س  املعار�س  تنظيم  ال�ثائق،  ن�سخ  واالإع��ان، 
العرو�س لغايات الدعاية واالإعان، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعان اأو ترويج املبيعات، خدمات اإقتطاع االأخبار اأو املعل�مات 
املهمة يف ال�سحف، االإعان والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�س�ب، اإ�ستطاعات الراأي، الدعاية واالإعان اخلارجي، ن�سر ن�س��س 
الدعاية واالإعان، االإعان بالرادي� والتلفزي�ن، تاأجري م�اد الدعاية واالإعان، ترويج املبيعات لاآخرين، البحث عن كفالة، كتابة 
الن�س��س االإعانية، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، 

)وال ينط�ي ذلك على خدمة النقل(.. وامل�سنفة بالفئه )35(

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العامة التجارية رقم )102251(
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(  

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101902( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 

وت��سع العامة على: اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية غري ال�اردة يف فئات اأخرى، 

زينة ل�سجرة عيد املياد، اأكيا�س م�سممة خ�سي�سًا للزالجات واأل�اح التزلج على املاء، بال�نات لعب، كرات للعب، م�سارب للعب، 

األ�اح ج�سمية،  األعاب ل�حية،  قفازات م�سارب البي�سب�ل )ملحقات لاألعاب(، دراجات ه�ائية ثابتة للتمارين الريا�سية، 

اأحذية تزلج مرتبط بها زالجات، اأق�ا�س للرماية، قفازات ماكمة، ق�الب بناء )لعب(، األعاب بناء، حامات �سم�ع ل�سجرة 

عيد املياد، بطاقات بنغ�، ورق لعب )�سدة(، لعب الداما، رقع �سطرجن، اأكيا�س لعبة الكريكيت، ُدمى، اأ�سرة للُدمى، ماب�س 

للُدمى، ر�ساعات للُدمى، بي�ت للُدمى، غرف للُدمى، لعبة الداما، رقع الداما، لعبة الداما، اأثقال يدوية )متارين ريا�سية(، 

واقيات للك�ع )اأدوات ريا�سية(، عجات للدراجات اله�ائية الثابتة اخلا�سة بالتمارين الريا�سية، ر�ساعات للُدمى، اأقرا�س 

لاألعاب،  اأجهزة  األعاب،  ال�سيد،  للعبة  تقليد �س�ت احلي�انات  اأدوات  الداخلية،  القدم  للعبة كرة  �ساحات  طائرة )لعب(، 

اأو بدون  الغ�لف، مع  للعبة  اأكيا�س  للعب،  اأو زجاجية  كرات للعب، م�سارب للعب، عدادات )اأقرا�س( للعب، كرات رخامية 

عجات، طائرات �سراعية يتعلق بها الراكب، مدافع ِحراب ال�سيد )اأدوات ريا�سية(، ع�سي ه�كي، زالجات جليد، �ساحات 

للركب  واقيات  ورقية،  طائرات  املقط�عة،  ال�س�ر  اأحاجي  عجات،  ذات  م�ستقيمة  زالجات  الداخلية،  القدم  كرة  للعبة 

)اأدوات ريا�سية(، اأقنعة لعب، ه�اتف نقالة )لعب(، مركبات �سغرية، ِحلي للحفات وللرق�سات )هدايا للحفات(، ح�س�ات 

حماية )اأجزاء من املاب�س الريا�سية(، بنادق الكرات املل�نة )اأجهزة ريا�سية(، كرات مل�نة )ذخرية لبنادق الكرات املل�نة 

ُدمى  األعاب م�سن�عة من املخمل،  ُكرات لعب، ورق لعب )�سدة(،  َبال�نات لعب،  )اأجهزة ريا�سية(، قبعات ورقية للحفات، 

اأوتار للم�سارب، مركبات لعب يتم التحكم فيها ال�سلكيًا، خ�سخي�سات )اأدوات  اأمعاء حي�انات للم�سارب،  متحركة، م�سارب، 
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لعب(، زالجات ذات عجات، مناذج م�سغرة ل�سخ�سيات كرت�نية )األعاب(، مناذج م�سغرة ملركبات، �سك�ترات )دراجات تدفع 

بالرجل( )األعاب(، األ�اح تزلج، زالجات جليد، زالجات م�ستقيمة ذات عجات، زالجات ذات عجات، اأحذية تزلج مرتبط 

ال�سباحة، برك  اأثناء  للع�م  األ�اح  لل�سباحة،  الدوامة )لعب(، �سرتات  لعبة  نفاخات فقاقيع �ساب�ن )لعب(،  بها زالجات، 

�سباحة )اأدوات لعب(، وترات )زعانف( لل�سباحة، اأرج�حات، لعبة الدوامة )لعب(، اأقنعة لعب، م�سد�سات لعب، مركبات 

لعب، ُدمى، ُدمى للحي�انات االأليفة املنزلية، مركبات لعب يتم التحكم فيها ال�سلكيًا، مناذج م�سغرة ملركبات، ُدمى �سخ�سيات 

من املطاط والبا�ستيك، األعاب متعلقة بال�سخ�سيات اخليالية، قفازات لاألعاب، دمى حم�س�ة، األ�اح رك�ب االأم�اج، زالجات 

رك�ب االأم�اج، حقائب م�سممة خ�سي�سًا للزالجات واأل�اح رك�ب االأم�اج،  . . وامل�سنفة بالفئه )28( 

)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101885( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: اجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة املقلدة واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد غري ال�اردة يف فئات اأخرى، ال�سناديق 
واحلقائب ال�سفرية، املظات وال�سما�سي والع�سي، حقائب �سغرية، حقائب ظهر، حقائب )اأكيا�س واأجربة( جلدية للتعبئة، حقائب 
للتخييم، حقائب للمت�سلقني، حقائب للريا�سة، حقائب لل�سيد )ل�ازم لل�سيد(، حقائب ماب�س �سفرية، اأكيا�س م�سبكة للت�س�ق، اأكيا�س 
علف، اأحزمة جلدية، حقائب لل�ساطئ، اأحزمة كتف جلدية، �سناديق جلدية للقبعات، �سناديق جلدية اأو من األ�اح جلدية، حمافظ 
اأو  األ�اح جلدية، جزادين م�سبكة من �سا�سل، هياكل للمظات  اأو من  جلدية، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب(، حمافظ جلدية 
ال�سما�سي، هياكل حقائب اليد، اأغطية جلدية لاأثاث، حقائب يد، مقاب�س للحقائب ال�سفرية، علب مفاتيح، �سي�ر كتف جلدية، �سي�ر 
جلدية، �سناديق م��سيقية، �سما�سي، حمافظ جيب، حقائب حلمل االأطفال، جرابات جلدية للحزم، جزادين، حقائب ظهر، حقائب 
اأكيا�س جلدية لاأدوات  اأكيا�س ت�س�ق، �سي�ر كتف جلدية، �سي�ر للزالجات، مقاب�س للحقائب ال�سفرية، حقائب �سفرية،  مدر�سية، 
)بحيث تك�ن فارغة(، حقائب �سفرية، عدة �سفرية )م�سن�عات جلدية(، �سناديق ثياب �سفرية، زخارف جلدية لاأثاث، �سناديق 
ثياب )حقائب �سفرية(، اأغطية مظات، مقاب�س للمظات، دعامات للمظات اأو ال�سما�سي، حلقات مظات، ع�سي مظات، مظات، 
مقاب�س  اخليزران،  ع�سي  مقاب�س  جمهزة(،  )غري  التجميل  مل�ستح�سرات  �سغرية  حقائب  جلدية،  �سمامات  �سفرية،  �سغرية  حقائب 

ع�سي، ق�اعد ع�سي، ع�سي، حقائب ت�س�ق ذات عجات.. وامل�سنفة بالفئه )18(

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العامة التجارية رقم )101902(
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101897( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على:  التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافية، تنظيم م�سابقات اجلمال، حجز 
الرتفيه  عن  معل�مات  ال�س�ت،  ت�سجيل  اإعادة  الرقمي،  الت�س�ير  خدمات  �سينمائية،  عرو�س  امل�سرحية،  للعرو�س  املقاعد 
والرتبية والتعليم، اإنتاج االأفام، خدمات العرو�س بخاف ما كان منها لغايات الدعاية واالإعان، عر�س متثيليات حية، 
الت�س�ير بامليكروفلم، تاأجري االأفام ال�سينمائية، ت�فري جتهيزات ُدور ال�سينما، خدمات مرا�سلي االأنباء، تقدمي التقارير 
امل�س�رة، الت�س�ير الف�ت�غرايف، تنظيم حفات )ترفيه(، اإنتاج واإعداد وعر�س برامج الرادي� والتلفزي�ن، اإنتاج العرو�س 
تاأجري  وال�سينمائي،  والتلفزي�ين  االإذاعي  الرتفيه  والتلفزي�ن،  الرادي�  اأجهزة  تاأجري  الفيدي�،  اأفام  اإنتاج  امل�سرحية، 
اإر�سال  معدات  تاأجري  الرتفيه،  ت�سهيات  ت�فري  الت�سجيل،  �ستدي�هات  خدمات  ال�سريطية،  باحلافظات  الفيدي�  م�سجات 
�ست�دي�هات  اأو  للم�سارح  االإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري  ال�سينمائية،  االأفام  تاأجري  الفيدي�،  كامريات  تاأجري  ال�س�ت،  وا�ستقبال 
التلفزي�ن، تاأجري بروجكرتات )اآالت عر�س( وملحقاتها، تاأجري م�ساهد العر�س، تاأجري م�سجات ال�س�ت، تاأجري كامريات 
الفيدي�، تاأجري اأ�سرطة الفيدي�، خدمات كتابة ال�سيناري� والربامج االإذاعية والتلفزي�نية، ا�ستدي�هات �سينمائية، ترجمة 
التذاكر )ترفيه(،  امل�سرحي، خدمات وكاالت  االإنتاج  الدعاية واالإعان،  ن�س��س  الن�س��س بخاف  ن�سر وكتابة  االأفام، 
ت�قيت املنا�سبات الريا�سية، ترجمة، اإعداد اأ�سرطة الفيدي�، ت�سجيل اأ�سرطة الفيدي�، تنظيم املباريات )ترفيه(، خدمات 
م��سيقى الر�س�م املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه امل��سيقي واملرئي، خدمات الرتفيه ال�سمعي، خدمات تقدمي عرو�س 
ت�فري  للبث،  الرتفيهية  الربامج  اإعداد  الرتفيهية،  االأحداث  تنظيم  التفاعلي،  الرتفيه  الرتفيه،  لغايات  ب�سرية  �سمعية 
ت�سهيات للرتفيه، خدمات الرتفيه عرب األعاب الفيدي� والكمبي�تر، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة )من �سبكة حا�س�ب( اأو 
من خال �سبكة ات�سال اأخرى، ت�زيع م�سل�سات تلفزي�نية للبث من خال حمطات تلفزي�نية م�ستقلة، اإخراج برامج االإذاعة 
والتلفزي�ن، خدمات برامج االأنباء للرادي� اأو التلفزي�ن، ت�فري املطب�عات االإلكرتونية الف�رية )غري القابلة للتنزيل(، ن�سر 
الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف االلكرتونية الف�رية، ت�فري معل�مات عن االأنباء، خدمات التاأليف امل��سيقى، تنظيم العرو�س 
خدمات متعهدي احلفات، تقدمي التقارير امل�س�رة، الت�س�ير الف�ت�غرايف، االإنتاج امل��سيقي، خدمات �ستدي�هات الت�سجيل، 
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تاأجري م�ساهد م�سرحية، الرتفيه التلفزي�ين، ت�سجيل اأ�سرطة الفيدي�، جميع خدمات االإنتاج ال�اقعة يف الفئة، اخلدمات 
التي هدفها االأ�سا�سي الرتفيه اأو الت�سلية اأو اال�ستجمام، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمه�ر لغايات ثقافية 
اأو ترفيهية اأو تعليمية، اإنتاج ال�س�ر الكرت�نية املتحركة، تاأليف ال�س�ر الكرت�نية املتحركة، خدمات الرتفيهية امل��سيقية 
املتحركة، اإنتاج ال�س�ر املتحركة، اإنتاج مقاطع االأفام ال�سينمائية املتحركة، خدمات امل�ؤثرات اخلا�سة للر�س�م املتحركة 
الر�س�م  اإنتاج م�سل�سات مت�ا�سلة من عرو�س مغامرات  املتحركة،  بال�س�ر  االإنتاج الرتفيهي  لاأفام والفيدي�، خدمات يف 

ال�سخ�سيات  على  املحت�ية  الرتفيه  خدمات  والكابل،  التلفزي�ن  يف  ال�ستخدامها  املتحركة  الر�س�م  برامج  اإنتاج  املتحركة، 

اخليالية.. وامل�سنفة بالفئه )41( 

)الت�ن قايا ان�ساأت ناكليات جيدا تيجاريت ان�نيم �سريكيتي.( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102007( وبتاريخ: )2021/3/24م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
زات املرق؛ زبدة؛ كرمية الزبدة؛ كازئني )بروتني اللنب(  زات املرق؛ املرق؛ مركَّ العامة على: بق�ل حمف�ظة؛ �سجق دامي؛ مرق؛ مركَّ
للطعام؛ كافيار؛ حل�م مطب�خة؛ جبنة؛ رقائق ف�اكه؛ رقائق بطاطا؛ حلزون �سديف )غري حي(؛ زبدة الكاكاو؛ ج�ز هند جمفف؛ 
دهن ج�ز الهند؛ زيت ذرة؛ ق�سدة خمف�قة؛ رقائق بطاطا؛ كروكيت؛ مت�ر؛ ده�ن �ساحلة لاآكل؛ زي�ت �ساحلة لاأكل؛ بي�س؛ بي�س 
م�سح�ق؛ �سرائح �سمك طرية )فيليه(؛ �سمك )غري حي(؛ �سمك حمف�ظ؛ رقائق بطاطا؛ ف�اكه جممدة؛ رقائق ف�اكه؛ هام )جلي( 
لي )ُهام( للطعام؛ ع�سري خ�سروات للطبخ؛ كفري )م�سروب من احلليب(؛ عد�س  الف�اكه؛ خيار خملل؛ حم�س )معج�نة احلم�س(؛ جَّ
حمف�ظ؛ زيت الذرة ال�سفراء؛ �سمن نباتي؛ مربى ف�اكه؛ حل�م؛ خا�سات حل�م؛ م�ستح�سرات �س�ربة اخل�سروات؛ �س�ربات؛ حل�م 
ار ال�سم�س للطعام؛ م�سروبات احلليب )يك�ن احلليب ه� ال�سائد  حمف�ظة؛ ف�ل �س�يا حمف�ظ للطعام؛ حل�م معلبة؛ حليب؛ زيت دوَّ
رات حم�سرة؛  فيها(؛ طحينة )عجينة بذور ال�سم�سم(؛ منتجات احلليب؛ ع�سري بندورة للطبخ؛ فط�ر حمف�ظة؛ معج�ن بندورة؛ ُمَك�سَّ
خ�سروات  مطب�خة؛  خ�سروات  اخل�سروات؛  �س�ربة  م�ستح�سرات  للطبخ؛  خ�سروات  ع�سائر  حمف�ظ؛  زيت�ن  للطعام؛  زيت�ن  زيت 
بازالء حمف�ظة؛ ق�سدة خمف�قة؛ لنب  ر؛  �س�داين حُم�سَّ �س�داين؛ ف�ل  جمففة؛ خ�سروات حمف�ظة؛ خ�سروات معلبة؛ زبدة ف�ل 
رائب؛ خملات؛ غبار طلع معد كمادة غذائية؛ رقائق بطاطا؛ حل�م دواجن غري حية؛ بي�س م�سح�ق؛ بروتني لاإ�ستهاك الب�سري؛ 
مهلبية �س�داء )�سجق دامي(؛ زبيب؛ اإنفحة )خمرية اللنب من ِغ�ساء معدة العجل(؛ �سلطات ف�اكه؛ �سلطات خ�سروات؛ �سلم�ن؛ حل�م 

مملحة؛ �سجق؛ زيت �سم�سم.. وامل�سنفة بالفئه )29(

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العامة التجارية رقم )101897(
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)يحيى عبد اهلل احمد ال�سه�يل(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102198( وبتاريخ: )2021/3/31م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: م�ستح�سرات تبيي�س االقم�سة وم�اد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط 
- عط�ر وزي�ت عطرية ، �سامب� ،�ساب�ن، م�ستح�سرات جتميل ، بخ�ر - غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر ، منظفات ا�سنان ، حمام زيت لل�سعر، 
ب�درة اطفال، مكياجات، �ساب�ن م�ساد للعرق ، كرميات ، ملمعات لاأحذية ، م�ستح�سرات ازالة االل�ان - كرميات لتبيي�س الب�سرة، 
ملمعات اطقم اال�سنان، ا�سباغ جتميلية، اقام احل�اجب ، ل�ا�سق لتثبيت الرم��س امل�ستعارة ، م�ستح�سرات جتميل للرم��س ، ا�سباغ 
، زي�ت الأغرا�س  ، زي�ت للعط�ر والروائح  ، زي�ت الأغرا�س التجميل  ، زي�ت الأغرا�س التنظيف  ، م�ستح�سرات ازالة املكياج  لل�سعر 
الكريهة، مناديل ورقية م�سربة  الروائح  ، �ساب�ن الإزالة  ، حماليل جلي، م�ستح�سرات حاقة  الدهان  ازالة  ، م�ستح�سرات  الزينة 

بغ�س�الت )ل��سن( جتميلية ، ك�ل�نيا، طاء اظافر، م�ستح�سرات ازلة الطاء، كحل للعني. . وامل�سنفة بالفئه )3( 

)�سركة عامل االالت ال�سناعية للتجارة وخط�ط االنتاج املحدودة( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101830( وبتاريخ: )2021/3/22م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: االت وعدد الية، حمركات ومكائن )عدا ماكان منها للمركبات الربية( قارئات الية وعنا�سر نقل احلركة)عدا ماكان 
منها للمركبات الربية( اجهزة تفقي�س البي�س ، غ�ساالت ، ع�سارات، مكائن خياطة، م�لدات كهربائية، خاطات ، فرامات، مطاحن 
غيارها،  وقطع  دينم�هات  ه�اء،  �سفط  االت  زراعية،  م�سخات  الغطا�سات،  غ�سيل،  ومكائن  اجهزة  املنزيل،  لا�ستعمال  كهربائية 
طرمبات البنزبني وقطع غيارهاوم�ستلزمات جتهيز حمطات البرتول، مكائن حلام، الة ق�س و�سقل االحجار، كمربي�سنات، االت نق�س، 
االت طي الغ�سيل، االت الدهان، االت ومعدات ال�ر�س، قطع مكاب�ساالت �سحذ، عدد )اجزاء االت(، املعدات الزراعية، قطع غيارها، 
امل�لدات الكهربائية، االت وعدد الية، االت للطلي املائي املل�ن،، املفاتيح واقفال هيدرولية لاب�اب )اجزاء االت(، حماب�س ت�سريف، 
م�سد�سات  الزجاج )اجزاء االت(، حجارة طحن )اجزاء االت(،  ما�س  البارز، االت �سقل،  للنق�س  الكهربائية،االت  للم�لدات  �سي�ر 
لر�س الدهانات، مطارق )اجزاء االت(، عدد حتميل باليد بخاف التي تدار يدويا، ام�ساط لتمهيد الرتبة، ، خمارط )اجزاء االت(، 
ماء  �سخانات  حياكة،  االت  طحن،  االت  �سباكة،  االت  )االت(،  حلم،  فرامات  جر�س،  االت  نفخ،  االت  ط�احني،  كهربائية،  مق�سات 

)اجزاء االت(، االت جنارة دريات وجلخات كهربائية، ري�س قطع لاحجار واخل�سب واحلديد.. وامل�سنفة بالفئه )7(
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)حممد يحيى عبده ال�سحله(

  
وقد مت قب�ل الطلب برقم)102114( وبتاريخ: )2021/4/6م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، 
م�ستح�سرات   ، للعرق  م�ساد  �ساب�ن   ، ا�سنان  منظفات  لل�سعر،  )ل��سن(  غ�س�ل  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  زي�ت  عط�ر،  �ساب�ن، 
جتميلية لا�ستحمام ، كرميات لاحذية ، ملمعات لاحذية ، م�ستح�سرات ازالة االل�ان ، ، كرميات لتبيي�س الب�سرة ، مزيات ده�ن 
بخاف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ، منظفات ا�سنان ، ملمعات اطقم اال�سنان ، ا�سباغ جتميلية ، ماء الك�ل�نيا ، م�ستح�سرات 
جتميل احل�اجب ، اقام ح�اجب، ل�ا�سق لتثبيت الرم��س امل�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرم��س ، ا�سباغ لل�سعر ، غ�س�الت )ل��سن( 
، زي�ت الغرا�س  ، زي�ت للعط�ر والروائح  ، زي�ت الغرا�س التجميل  ، زي�ت الغرا�س التنظيف  ، م�ستح�سرات ازالة املكياج  لل�سعر 
للعناية  جتميل  م�ستح�سرات   ، حاقة  �ساب�ن   ، حاقة  م�ستح�سرات   ، �سامب�   ، جلي  حماليل   ، الدهان  ازالة  م�ستح�سرات  الزينة، 
بالب�سرة ، كرميات تبي�س الب�سرة ، �ساب�ن ، �ساب�ن م�ساد للعرق ، قطع من ال�ساب�ن ، �ساب�ن الزالة الروائح الكريهة ، مناديل ورقية 

م�سربة بغ�س�الت ) ل��سن( جتميلية ك�ل�نيا ، طاء اظافر ، م�ستح�سرات ازالة الطاء. . وامل�سنفة بالفئه )3( 

)ع�سام علي احمد الزهريي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101116( وبتاريخ: )2021/2/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: طناجر - قدور ال�سغط - ادوات واواين واوعية لا�ستعمال املنزيل - فرا�سي - م�اد �سنع الفرا�سي - ادوات تنظيف - 
زجاج فري م�سغ�ل وزجاج �سبة م�سغ�ل - اواين زجاجية واواين خزف �سيني واواين خزفية - ام�ساط وا�سفنج - �سلك جلي - ادوات 
واواين واوعية لا�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة او مطلية بها( - ام�ساط وا�سفنج - فرا�سي )عدا فرا�سي التل�ين 
او الدهان( - م�اد �سنع الفرا�سي - ادوات تنظيف - �سلك جلي - زجاج غري م�سغ�ل وزجاج �سبة م�سغ�ل )عدا الزجاج امل�ستعمل يف 
املباين( - اواين زجاجية واواين خزف �سيني واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى - خي�ط تنظيف اال�سنان - عيدان تنظيف 
 - ا�سنان كهربائية  التي ت�ستخدم بني اال�سنان - فر�س خا�سة باطقم اال�سنان - فر�س  ا�سنان - فر�ساة اال�سنان  اال�سنان - فرا�سي 
م�سائد ح�سرات - فرا�سي لاحذية - اخلاطات اليدوية - ال�سح�ن والط�س�ت وجكات املياه و�سات املهمات باني� اطفال وق�سرية 
اطفال وحمافن واباريق و�س�ء و�سناديق �سبك للتعبئة و�سناديق قطع غيار ومراكن زراعية وعاقة ماب�س وماحات وحلل و�س�ك 
املنزلية  ولاغرا�س  البا�ستيك  من  جميعها  وكا�سات  وق�ارير  خمتلفة  ال�ستعماالت  وجراكن  وبرطمانات  وعلب  و�سكاكني  وماعق 

)ادوات منزلية( - �س�ك - م�سا�س ع�سري - علب - �سح�ن - ماعق - كا�سات با�ستيكية .. وامل�سنفة بالفئه )21(
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)�سركة االت�ساالت املتكاملة املحدودة( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102019( وبتاريخ: )2021/3/21م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
، االإت�سال بالتلف�ن  الكبلي، االإذاعه بالرادي�،  البث بالتلفزي�ن  العاملية،  ال�سبكات  ال��س�ل اىل  العامة على: خدمات تاأجري زمن 
اخلل�ي، ت�فري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، االإت�سال عرب الطرفيات احلا�س�بية، االإت�سال عرب �سبكات االألياف الب�سرية، االإت�سال 
ح�ل  معل�مات  االإلكرتوين،  الربيد  اإت�سااللت(،  )خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  ل�حات  خدمات  بالتلف�نات،  االإت�سال  بالتلغراف، 
االإت�ساالت، وكاالت االإنباء، خدمات النداء االآيل )عرب الرادي� او التلف�ن او و�سائل االإت�سال االإلكرتوين االأخرى(، ت�فري ال��س�ل 
ب�سبكات  امل�ستخدم  ت��سيل  امكانية  ت�فري  للكمبي�تر،  العاملية  بال�سبكة  االإرتباط  عرب  االإت�ساالت  تقدمي  البيانات،  ق�اعد  اىل 
واالإر�سال  البث  االإت�سال،  معدات  تاأجري  امل�دم،  اجهزة  تاأجري  العاملية،  الكمبي�تر  �سبكات  اىل  ال��سل  زمن  تاأجري  عاملية،  كمبي�تر 
عرب االأقمار ال�سناعية، خدمات ت�جيه وت��سيل االإت�ساالت عن بعد، االإت�سال بالتلف�نات، خدمات التلف�نات، ت�فري قن�ات ات�سال 
 )38( بالفئه  وامل�سنفة   . الا�سلكي.  البث  ال�س�تي،  الربيد  خدمات  التاك�س،  خدمات  بالتلفزي�ن،  البث  بعد،  عن  الت�س�ق  خلدمات 

)احمد علي عبد اهلل حممد ال��سابي(

  
وقد مت قب�ل الطلب برقم)100885( وبتاريخ: )2021/2/9م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
ج�ية،هياكل  ه�ائية،مركبات  نارية،درجات  ،دراج��ات  املائي،مركبات  اأو  اجل�ي  اأو  الربي  النقل  واأجهزة  املركبات  على:  العامة 
�سيارات ،اطارات ،مركبات مائية وقطع غيارها،عربات يدوية،عجات،زجاج املركبات،قطع غيار �سيارات والدرجات النارية واله�ائية 
اأنابيب  اله�ائية؛  اأغلفة خارجية لاإطارات  اإطارات ه�ائية؛  �سيارات؛  اإطارات  املركبات؛  اإطارات لعجات  ،قاطرات وقطع غيارها، 
)تي�ب( داخلية لاإطارات اله�ائية؛ ُعدد اإ�ساح لاأنابيب )تي�ب( الداخلية؛ مفار�س اأو اأثاث للمركبات؛ �سيارات؛ �سرات )حماور( 
اأو اأثاث للمركبات؛ مركبات كهربائية؛ حافات؛ حافات كهربائية؛ حافات خفيفة؛�ساحنات؛  عجات املركبات، تي�بات، مفار�س 
ثاثية  ه�ائية  دراجات  للق�ارب،  جماديف  ق�ارب،  اأطفال،  عربات  �سيارات،  اأ�سقف  الدراجات؛  عربات  عربات؛  �سغرية؛  �ساحنات 
العجات للنقل، مركبات خلط اخلر�سانة، زوارق عب�ر، رقع مطاطية ال�سقة الإ�ساح االإطارات الداخلية، اإطارات داخلية لاإطارات 

امل�سغ�طة، �ساحنات، بي�ت متنقلة مبحركات، عربات اأطفال، جرارات.. وامل�سنفة بالفئه )12(
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)�سركة االت�ساالت املتكاملة املحدودة( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101957( وبتاريخ: )2021/3/21م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
، االإت�سال بالتلف�ن  الكبلي، االإذاعه بالرادي�،  البث بالتلفزي�ن  العاملية،  ال�سبكات  ال��س�ل اىل  العامة على: خدمات تاأجري زمن 
اخلل�ي، ت�فري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، االإت�سال عرب الطرفيات احلا�س�بية، االإت�سال عرب �سبكات االألياف الب�سرية، االإت�سال 
ح�ل  معل�مات  االإلكرتوين،  الربيد  اإت�سااللت(،  )خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  ل�حات  خدمات  بالتلف�نات،  االإت�سال  بالتلغراف، 
االإت�ساالت، وكاالت االإنباء، خدمات النداء االآيل )عرب الرادي� او التلف�ن او و�سائل االإت�سال االإلكرتوين االأخرى(، ت�فري ال��س�ل 
ب�سبكات  امل�ستخدم  ت��سيل  امكانية  ت�فري  للكمبي�تر،  العاملية  بال�سبكة  االإرتباط  عرب  االإت�ساالت  تقدمي  البيانات،  ق�اعد  اىل 
واالإر�سال  البث  االإت�سال،  معدات  تاأجري  امل�دم،  اجهزة  تاأجري  العاملية،  الكمبي�تر  �سبكات  اىل  ال��سل  زمن  تاأجري  عاملية،  كمبي�تر 
عرب االأقمار ال�سناعية، خدمات ت�جيه وت��سيل االإت�ساالت عن بعد، االإت�سال بالتلف�نات، خدمات التلف�نات، ت�فري قن�ات ات�سال 

خلدمات الت�س�ق عن بعد، البث بالتلفزي�ن، خدمات التاك�س، خدمات الربيد ال�س�تي، البث الا�سلكي. وامل�سنفة بالفئه )38( 

)�ساجن�سني بريك ك�.، ليمتد( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101976( وبتاريخ: )2021/3/29م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: مكابح لل�سيارات؛ اأقرا�س مكابح ال�سيارات؛ طبل مكابح ال�سيارات؛ �سنادات مكابح ال�سيارات؛ بطانات مكابح ال�سيارات؛ 
اأ�سرتجاع  مكابح  لل�سيارات؛  اليدوية  املكابح  بطانات  ال�سيارات؛  مكابح  �سدادات  لل�سيارات؛  يدوية  مكابح  ال�سيارات؛  مكابح  نعاالت 
ما�سحات  لل�سيارات؛  فرامل  ما�سك  لل�سيارات؛  اله�اء  مكابح  اأقرا�س  لل�سيارات؛  مكابح  م�ساعد  لل�سيارت؛  كهربائي  مقا�سر  لل�سيارات؛ 
ق�سبان  املركبات؛  يف  االأمامي  الزجاج  ما�سحات  اأيدي  املركبات؛  يف  االأمامي  الزجاج  ما�سحات  �سفرات  املركبات؛  يف  االأمامي  الزجاج 
رقيقة  �سفائح  ال�سيارات؛  لن�اب�س  رقيقة  �سفائح  لل�سيارات؛  ال�سدمة  خمففات  زنربكات  لل�سيارات؛  ق�اب�س  لل�سيارات؛  الت�ائية 
زيت  مر�سحات  لل�سيارات؛  حمركات  لل�سيارات؛  كهربائية  حمركات  لل�سيارات؛  قارنة  و�سات  لل�سيارات؛  حمامل  ال�سيارات؛  لن�اب�س 
لل�سيارات؛ مر�سحات غاز لل�سيارات؛ مر�سحات م�سادة للجراثيم لل�سيارات؛ منقي لله�اء لل�سيارات؛ مر�سحات اله�اء لل�سيارات؛ م�سفي 
مكابح  احلديدية؛  ال�سكك  ملركبات  مكابح  بطانات  احلديدية؛  ال�سكك  ملركبات  مكابح  لل�سيارات؛  مطاطية  اأحزمة  لل�سيارات؛  ه�اء 

للدراجات النارية؛ �سنادات مكابح لل�سكك احلديدية. . وامل�سنفة بالفئه )12( 
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)عبيد هادي عبداهلل ال�س�ملي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101114( وبتاريخ: )2021/2/14م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: اللح�م واال�سماك وحل�م الدواجن وال�سيد - خا�سات اللحم - ف�اكة وخ�سروات حمف�ظة وجمففة ومطه�ة - الت�نة 
- هام )جيلي(ومربيات وف�اكة مطب�خة بال�سكر - البي�س - احلليب واللبم ومنتجات االلبان - الزي�ت والده�ن املعدة لاكل - 
االغذية املحف�ظة واملخلات - زيت الزيت�ن - زيت�ن املحف�ظ - رقائق ف�اكة - رقائق بطاطا - ال�سب�س - مت�ر - زبيب - معج�ن 
للطبخ  خ�سروات  ع�سري   - مطب�خة  ف�اكة   - ف�اكة  �سلطات   - جممدة  -ف�اكة  مثلجة  ف�اكة   - خمف�قة  ق�سدة   - زبدة   - بندورة 
- منتجات احلليب - مك�سرات حم�سرة - ف�ل �س�داين حم�سر - مهلبية - �س�ربات - ع�سري بندورة للطبخ - جبنة - زيت ج�ز الهند 
- ق�سطة - جمربي - �سمن نباتي - البق�ليات واملعلبات )ف�ل -فا�س�ليا -بزاليا( - خ�خ - انانا�س - حم�س - زيت للطبخ - زبادي - 

كرمية الزبدة - زبدة الكاكاو - م�سروبات احلليب - �سمك معلب .. وامل�سنفة بالفئه )29(

)�سركة االت�ساالت املتكاملة املحدودة( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101953( وبتاريخ: )2021/3/21م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
، االإت�سال بالتلف�ن  الكبلي، االإذاعه بالرادي�،  البث بالتلفزي�ن  العاملية،  ال�سبكات  ال��س�ل اىل  العامة على: خدمات تاأجري زمن 
اخلل�ي، ت�فري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، االإت�سال عرب الطرفيات احلا�س�بية، االإت�سال عرب �سبكات االألياف الب�سرية، االإت�سال 
ح�ل  معل�مات  االإلكرتوين،  الربيد  اإت�سااللت(،  )خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  ل�حات  خدمات  بالتلف�نات،  االإت�سال  بالتلغراف، 
االإت�ساالت، وكاالت االإنباء، خدمات النداء االآيل )عرب الرادي� او التلف�ن او و�سائل االإت�سال االإلكرتوين االأخرى(، ت�فري ال��س�ل 
ب�سبكات  امل�ستخدم  ت��سيل  امكانية  ت�فري  للكمبي�تر،  العاملية  بال�سبكة  االإرتباط  عرب  االإت�ساالت  تقدمي  البيانات،  ق�اعد  اىل 
واالإر�سال  البث  االإت�سال،  معدات  تاأجري  امل�دم،  اجهزة  تاأجري  العاملية،  الكمبي�تر  �سبكات  اىل  ال��سل  زمن  تاأجري  عاملية،  كمبي�تر 
عرب االأقمار ال�سناعية، خدمات ت�جيه وت��سيل االإت�ساالت عن بعد، االإت�سال بالتلف�نات، خدمات التلف�نات، ت�فري قن�ات ات�سال 

خلدمات الت�س�ق عن بعد، البث بالتلفزي�ن، خدمات التاك�س، خدمات الربيد ال�س�تي، البث الا�سلكي. . وامل�سنفة بالفئه )38(
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)101903( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
املاب�س(،  الفرا�س وامل�ائد، بيا�سات حمام )عدا  اأغطية  اأخرى،  ال�اردة يف فئات  الن�سيج غري  املن�س�جات ومنتجات  العامة على: 
بطانيات لاأ�سّرة، اأقم�سة فرا�س، اأغطية لاأ�سّرة، اأغطية من ال�رق لاأ�سّرة، بيا�سات )اأغطية( لاأ�سّرة، �سرا�سف، اأقم�سة، مفار�س 
املنزيل،  لا�ستعمال  بيا�سات  بالتجزئة،  تباع  للقبعات،  الن�سيج  من  بطانات  للمخدات،  اأغطية  للم�ائد(،  )بيا�سات  للم�ائد  واقية 
اأو  الن�سيج  من  �ستائر  )اأن�سجة(،  ماءات  ال�رق،  من  لي�ست  م��سعية  مفار�س  للمخدات،  اأكيا�س  للمخدات،  اأغطية  حمب�كة،  اأقم�سة 
البا�ستيك حلمام الد�س، اأكيا�س للن�م )اأغطية(، منا�سف من الن�سيج، قما�س �س�يف، اأغطية من الن�سيج لاأثاث، اأغطية من البا�ستيك 
الن�سائية  للماب�س  اأن�سجة  الن�سيج،  من  لل�جه  منا�سف  اأقم�سة،  لاأثاث،  )�سائبة(  اأغطية  )�سرا�سف(،  لاأ�سّرة  اأغطية  لاأثاث، 
اأغطية  للم�ائد،  الن�سيج  من  مناديل  ال�رق،  من  لي�ست  للم�ائد  بيا�سات  للم�ائد،  الن�سيج  من  مناديل  )اأن�سجة(،  بطانات  الداخلية، 

للم�ائد، اأغطية للم�ائد لي�ست من ال�رق، مفار�س للم�ائد لي�ست من ال�رق، اأقم�سة �س�فية، . وامل�سنفة بالفئه )24(

)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101918( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: اأدوات واأواين واأوعية لا�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التل�ين اأو الدهان(، م�اد 
�سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغ�ل اأو زجاج �سبه م�سغ�ل )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، اأواين زجاجية 
واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى، اأح�ا�س ا�ستحمام لاأطفال )قابلة للحمل(، زبديات، فرا�سي، مناف�س 
الإزالة  اأدوات  اأك�اب،  للمطبخ،  اأو  املنزيل  لاإ�ستعمال  اأوعية  حل�يات(،  )اأكيا�س  احلل�يات  تزيني  اأكيا�س  يدوية(،  )اأدوات  لل�سجاد 
علب  ال�رق،  من  �سح�ن  خام(،  )مادة  ل�حي  زجاج  حي�انات،  �سكل  على  ح�ساالت  عط�ر،  بخاخات  اأظافر،  فرا�سي  اأق��داح،  املكياج، 
�ساب�ن، اأوعية ت�سريف لل�ساب�ن، حامات �ساب�ن، زبديات ح�ساء، اأطباق مائدة، اأطباق مائدة ت�ستخدم ملرة واحدة، اأدوات مائدة 
املنزيل، ق�ارير، زبديات  اأواين، �سال لاإ�ستخدام  اأ�سنان كهربائية،  اأ�سنان، فرا�سي  ال�سكاكني وال�س�ك واملاعق(، فرا�سي  )ما عدا 
زجاجية، �سناديق للحل�يات، �سناديق زجاجية، �سناديق للحل�يات، علب لاأم�ساط، اأم�ساط، اأك�اب من ال�رق اأو البا�ستيك، اأواين 

خزفية، ق�ارير، اأك�اب للف�اكه، اأواين زجاجية، ق�ارير زجاجية )اأواين(، �سناديق لل�جبات اخلفيفة.. وامل�سنفة بالفئه )21(
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)�سايك� للتجارة العامة والت�س�يق(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101362( وبتاريخ: )2021/2/28م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: امل�سروبات غري الكح�لية ، املياه املعدنية والغازية ، م�سروبات الف�اكه ، ع�سائر الف�اكه ، مركزات م�سروبات الف�اكه 
، م�سروب الطاقة، اأ�سربة وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات ) �سراب ال�سعري ( م�ستح�سرات لتح�سري حليب الل�ز ) م�سروب ( 
م�سروبات فاحتة لل�سهية، ماء ال�سعري ، م�سروبات م�سل اللنب ، ع�سري تفاح )غري كح�يل ( ، ك�كتيات غري كح�لية ، اأقرا�س حماة 
للم�سروبات الف�ارة، م�ساحيق للم�سروبات الف�ارة ، م�سروب ريا�سي بالفيتامينات ، خا�سات لتح�سري امل�سروبات ، خا�سة ف�اكه غري 
كح�لية ، �سراب الزجنبيل ، ع�سري عنب ) غري خممر ( م�سروبات ت�اترية ليم�نا�سة ، حليب الف�ل ال�س�داين ) م�سروب خفيف( 
ع�سري عنب ، رحائق ف�اكه ) غري كح�يل (، خا�سات ف�اكه غري كح�لية ،�سراب الل�ز ، �سراب الليم�ن ، ع�سري الربتقال ، ع�سري 
 ، القرع  ع�سري   ، باحلليب  امل�ز  ،ع�سري  االف�كادو  ع�سري   ، املاجن�  لب   ، الكركديه  �سراب   ، العناب  �سراب   ، اجل�افة  ع�سري   ، املاجن� 
ع�سري اجلزر ، �سراب الف�ساغ ) م�سروب خفيف( ، م�سروبات ) ماء ال�س�دا ، ع�سري البندورة ، ع�سائر خ�سروات)م�سروبات(، ع�سائر 

وم�سروبات خالية من ال�سكر ال�سعرات احلرارية ، م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية . . وامل�سنفة بالفئه )32(

)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م( 

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101896( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: املاب�س، مراييل )ماب�س(، �سراويل لاأطفال )ماب�س(، بندانات )مناديل للرقبة(، اأرواب ا�ستحمام، �سنادل ا�ستحمام، 
�سبا�سب ا�ستحمام، اأغطية راأ�س لاإ�ستحمام، �سراويل اإ�ستحمام، اأث�اب اإ�ستحمام، �سراويل اإ�ستحمام، ماب�س لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، 
اأحزمة )ماب�س(، اأحزمة للنق�د )ماب�س(، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة(، مراييل لاأطفال غري م�سن�عة من ال�رق، و�ساحات، 
اأحذية، �سياالت للماب�س، قبعات )اأغطية للراأ�س(، ماب�س للريا�سة البدنية، معاطف، ماب�س للحفات التنكرية، ف�ساتني، اأغطية 
للراأ�س،  اأغطية  للراأ�س )ماب�س(،  اأربطة  القدم، قفازات )ماب�س(، قبعات،  لبا�س  القدم،  للبا�س  معدنية  ل�ازم  لاأذنني )ماب�س(، 
اأفره�الت، معاطف خارجية،  اليدين )ماب�س(، ماب�س خارجية،  لتدفئة  اأغطية  جاكيتات )ماب�س(، ماب�س حمب�كة، قفازات، 
بيجامات، �سراويل داخلية، جي�ب املاب�س، كنزات �س�فية، ماب�س جاهزة، لفاعات، �ساالت، قم�سان، اأحذية، تنانري، غطاء للعني 
اأث�اب  اأث�اب �سباحة، قم�سان ن�سف كم،  عند الن�م، �سبا�سب، قم�سان داخلية )ماب�س داخلية(، ج�ارب ق�سرية، بذالت، �سرتات، 

�سيقة، زخارف لبا�س القدم، اأحزمة للبناطيل، بناطيل، ماب�س داخلية.. وامل�سنفة بالفئه )25(
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)101919( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
الكاكاو، االأرز، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من احلب�ب، اخلبز والفطائر واحلل�يات، احلل�يات  ال�ساي،  القه�ة،  العامة على: 
املثلجة، ع�سل النحل والع�سل االأ�س�د، اخلمرية وم�سح�ق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات )الت�ابل(، البهارات، الثلج، ب�سك�يت، 
خبز، خبز اإفرجني، كعك، عجينة كيك، م�سح�ق كيك، كيك، حل�ى، كراميل )حل�ى(، م�ستح�سرات احلب�ب، وجبات خفيفة اأ�سا�سها 
احلب�ب، علكة، رقائق )منتجات حب�ب(، �س�ك�ال، م�سروبات �س�ك�ال مع حليب، م�سروبات اأ�سا�سها ال�س�ك�ال، كاكاو، م�سروبات كاكاو 
لنب  )حل�يات(،  �سكرية  اأقرا�س  ب�سك�يت،  ذرة،  رقائق  حملى،  كعك  حل�يات،  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  كاكاو،  منتجات  حليب،  مع 
جممد )حل�يات مثلجة(، ق�الب من البق�ليات عالية ن�سبة الربوتني، ب�ظة )اأي�سكرمي(، جلي ف�اكه )حل�يات(، �س��س )حل�يات(، 
قطع حل�ى )حل�يات(، ب�سك�يت من ال�سعري املنبت )امللت(، م��سية ال�س�ك�ال، م��سية حل�ى الفاكهة )حل�يات(، م�زيل، رقائق �س�فان، 
طعام اأ�سا�سه ال�س�فان، دقيق �س�فان، �س�فان مطح�ن، �س�فان مق�سر، فطائر حماة )بانكيك(، اأقرا�س حماة )حل�يات(، حل�يات 
ف�ل �س�داين، حل�يات بالنعناع، ب��سار، مهلبية، اأقرا�س اأرز، هام ملكي، قر�سلة، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلب�ب، �سراب )مثلجات(، 

اأ�سابع �س��س )حل�يات(، حل�يات ال�سكر، ت�رتات )كيك بالف�اكه(، كعكة ال�فل.. وامل�سنفة بالفئه )30( 

)�سركة �سيد اخلبازين ال�سع�دية املحدودة(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)101913( وبتاريخ: )2021/3/27م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
الع�سل  الع�سل،  لاأكل؛  القابلة  املثلجات  واحلل�يات،  املعجنات  اخلبز،  احلب�ب،  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  على:  العامة 
االأ�س�د؛ اخلمرية، م�سح�ق اخلبيز، امللح، اخلردل؛ اخلل ،ال�سل�سات )الت�ابل(؛ البهارات؛ ب�سك�يت، خبز اإفرجني، كعك حملى، كعك، 
م�سح�ق الكعك، عجينة الكعك، فطائر، �سكاكر لاأكل، كعك حملى، رقائق الذرة، رقائق حب�ب الذرة ، رقائق ال�س�فان، ب�سك�يت رقيق 
ه�س، �س�فان مق�سر، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها احلب�ب، رقائق ) منتجات حب�ب ( ، دقيق للطعام، دقيق القمح، املعكرونة، فطائر حماة 
)بانكيك(، فطائر خمب�زة مغطاة بطبقة من الفاكهة اأو اللح�م واخل�سروات ) باي( ، بيتزا، قر�سلة )بق�سماط (، اأرز، اأطعمة خفيفة 
اأ�سا�سها االأرز، فطائر �سينية ، ت�رتات ) كيك بالف�اكه(، �سعريية ، �سباغيتي ) معكرونة رفيعة( ، كعك ال�فل، لنب جممد، كعك الذرة 

) الت�رتيا(، منتجات املخبز.. وامل�سنفة بالفئه )30(  
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)اآي كي� اأوب�سن ي�روب ليمتد(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)100638( وبتاريخ: )2021/1/19م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: خدمات مالية، خدمات اال�ستثمار، جتارة يف عق�د اخليارات، خدمات �سرف متعلقة بتجارة عق�د اخليارات، والكاالت 
باالأوراق  املتعلقة  املالية، عق�د اخليارات  االأوراق  اأ�سعار  م�ستقبلية مرتبطة مب�ؤ�سر  املالية، عق�د  االأوراق  ال�سم�سرة لاجتار يف  اأو 
املالية وعق�د م�ستقبلية متعلقة باالأ�س�اق االأجنبية، خدمات م�س�رة متعلقة باال�ستثمار يف ال�سلع، �سم�سرة يف االأوراق املالية وال�سلع، 
خدمات االجتار يف االأوراق املالية وال�سلع، معل�مات مالية متعلقة بال�سلع التي يتم ت�فريها ب�ا�سطة قاعدة بيانات احلا�س�ب، ت�فري 
اإدارة خدمات اال�ستثمار يف روؤو�س االأم�ال،  معل�مات عن االأ�سعار متعلقة بال�سلع، خدمات مالية متعلقة ب�سراء واالجتار يف ال�سلع، 
خدمات ال�سم�سرة لا�ستثمار يف روؤو�س االأم�ال، خدمات م�س�رة متعلقة باال�ستثمار يف روؤو�س االأم�ال، ت�فري معل�مات مالية متعلقة 
باالأ�سهم، معل�مات مالية متعلقة باالأ�سهم يتم ت�فريها ب�ا�سطة قاعدة بيانات احلا�س�ب، خدمات �سم�سرة متعلقة باالأدوات املالية، 
معل�مات  امل�ستقبلية، ت�فري  بالعق�د  متعلقة  االأ�سعار  معل�مات عن  امل�ستقبلية، ت�فري  العق�د  امل�ستقبلية، االجتار يف  العق�د  �سم�سرة 
باالأ�سهم،  متعلقة  حم��سبة  معل�مات  خدمات  امل�ستقبلية،  بالعق�د  متعلقة  مالية  م�س�رة  خدمات  املالية،  باالأوراق  متعلقة  حم��سبة 
متعلقة  م�س�رة  خدمات  للعامة،  مطروحة  با�ستثمارات  متعلقة  معل�مات  ت�فري  باال�ستثمارات،  متعلقة  حم��سبة  معل�مات  خدمات 
اإدارة  املالية،  االأوراق  �سم�سرة  املالية،  باالأوراق  متعلقة  معل�ماتية  خدمات  باال�ستثمارات،  متعلقة  اإدارية  خدمات  باال�ستثمارات، 
االأوراق املالية، خدمات االجتار باالأوراق املالية، خدمات االجتار واال�ستثمار باالأوراق املالية ل�سالح اآخرين عرب االإنرتنت، خدمات 
معل�ماتية متعلقة بالتم�يل، يتم ت�فريها اأوناين من قاعدة بيانات حا�س�ب على االإنرتنت، معل�مات مالية متعلقة بتبادل العمات 
االأجنبية يتم تقدميها عرب قاعدة بيانات حا�س�ب، معل�مات مالية متعلقة باالأوراق املالية تقدمها قاعدة بيانات حا�س�ب، خدمات 
معل�مات مالية يتم تقدميها عرب اإمكانية ال��س�ل اإىل قاعدة بيانات حا�س�ب، خدمات االجتار بامل�ستقات املالية، خدمات معل�مات 
مالية، وبيانات وتقدمي امل�س�رة واال�ست�سارات املالية، خدمات مالية يتم تقدميها عرب الهاتف وبا�ستخدام �سبكة حا�س�ب عاملية اأو 
عن طريق االإنرتنت، معامات مالية متعلقة بتبادل العمات، خدمات اأمانة حفظ االأ�سهم، خدمات متعلقة باالجتار بالعمات واأ�سعار 

ال�سرف، ت�فري مت�يات لائتمان التجاري، عقد اتفاقيات متعلقة مبعدل فائدة م�ستقبلي.. وامل�سنفة بالفئه )36(
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102010( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطب�عات، م�اد جتليد الكتب، 
اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  م�اد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  م�اد  القرطا�سية،  الف�ت�غرافية،  ال�س�ر 
البا�ستيكية  التغليف  م�اد  االأجهزة(،  )عدا  والتدري�س  الت�جيه  م�اد  االأثاث(،  )عدا  املكتبية  والل�ازم  الكاتبة  االآالت  التل�ين، 
)غري ال�اردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(، ورق ن�ساف، اأجهزة واآالت جتليد الكتب )معدات مكتبية(، 
جتاليد كتب، م�ساند كتب، كتيبات، م�ؤ�سرات للكتب، كتب، تقاومي، بطاقات، كتال�جات، م�سفات حروف الطباعة، دفاتر ي�ميات، �س�ر 
معدة للنقل، ر�س�م بيانية، نا�سخات، كلي�سيهات حفر، كلي�سيهات، مغلفات )قرطا�سية(، ن�سرات، مناذج مطب�عة، خرائط جغرافية، 
حم�سنات جتزيع )اأم�ساط تخطيط(، مطب�عات تخطيطية ور�س�م بيانية وُن�سخ تخيطيطية، بطاقات تهنئة، كتب م�جزة )اأدلة(، 
هكت�غراف )اآالت ن�سخ باجلياتني(، بطاقات دليلية )قرطا�سية(، فهار�س، بطاقات غري ن�سيجية، �س�اين الر�سائل، اأحرف الطباعة، 
حجارة للطباعة احلجرية، اأ�سغال طباعة حجرية فنية، مطب�عات حجرية، جمات )دوريات(، ورق ن�سخ )قرطا�سية(، اأدلة )كتب 
م�جزة(، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، دفاتر، اأرقام الطباعة، دفاتر قطع للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�سية(، كرا�سات، بنت�غراف 
)اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�س�م( )معدات ر�سم(، دوريات، �س�ر ف�ت�غرافية، �س�ر، اأجهزة لرتكيب ال�س�ر الف�ت�غرافية، اإعانات 
من ال�رق اأو ال�رق املق�ى، ِخطط )خمططات(، ط�ابع بريد، بطاقات بريدية، اإعانات كبرية، من�س�رات مطب�عة، اأجهزة طباعة 
اأو ال�رق املق�ى،  األب�مات، الفتات من ال�رق  متنقلة )ل�زام مكتبية(، حروف طباعة، �س�ر مطب�عة )مطب�عات(، بيانات اإعانية، 

تقاومي للماحظات، تذاكر، م�سل�سات كرت�نية ومطب�عات كرت�نية، م�اد كرت�نية مطب�عة.. وامل�سنفة بالفئه )16( 
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

 
وقد مت قب�ل الطلب برقم)102011( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
واالأجهزة  وال�سينمائي  الف�ت�غرايف  الت�س�ير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملاحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  على:  العامة 
اأو فتح  واالأدوات الب�سرية واأدوات قيا�س ال�زن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات ل��سل 
اأو حت�يل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�س�ت اأو ال�س�ر، حامات بيانات 
اآليات  اأقرا�س فيدي� رقمية متعددة اال�ستعماالت، و�سائط ت�سجيل رقمية اأخرى،  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  مغناطي�سية، 
لاأجهزة التي تعمل بالنقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�س�بية ملعاجلة البيانات، برجميات حا�س�ب، اأجهزة 
النظر عن  �سا�سات عر�س خارجية، جميع برامج وبرجميات احلا�س�ب بغ�س  اأو  اأجهزة  مع  ُت�ستعمل  ت�سلية  اأجهزة  النريان،  اإخماد 
اأو مفرغة من �سبكات حا�س�ب بعيدة،  اأو منق�لة  اأي برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية  اأو و�سائل البث  و�سائط الت�سجيل 
اآليات تعمل بقطع النقد الأجهزة التلفزي�ن، اأجهزة ت�سغيل االأقرا�س املدجمة، اأقرا�س مدجمة )�سمعية-ب�سرية(، اأقرا�س مدجمة 
اأقرا�س  خارجية،  عر�س  �سا�سات  اأو  اأجهزة  مع  لا�ستخدام  معدة  لاألعاب  اأجهزة  حا�س�ب،  األعاب  برامج  فقط(،  القراءة  )لذاكرة 
اأ�سرطة  على  م�سجلة  حا�س�ب  األعاب  برامج  للتنزيل(،  قابلة  )برجميات  حا�س�ب  األعاب  برامج  حا�س�ب،  األعاب  وبرجميات  وبرامج 
)برجميات(، برامج حا�س�ب للتلفزي�نات التفاعلية و/اأو لاألعاب التفاعلية و/اأو للم�سابقات، برامج وبرجميات األعاب الكرتونية، 
خي�ط  للنظارات،  �سا�سل  للنظارات،  علب  )برجميات(،  مربجمة  فيدي�  األعاب  تفاعلية،  ال��سائط  متعددة  حا�س�ب  األعاب  برامج 
اأطقم غري  الريا�سية،  لل�قاية من احل�ادث، نظارات واقية لاألعاب  للغ�ا�سني، قفازات  للنظارات، نظارات، قفازات  اأطر  للنظارات، 
ب�سرية،  ف�اني�س  �سحرية،  ف�اني�س  للرك�ب،  خ�ذة  الريا�سة،  لاألعاب  واقية  خ�ذ  واقية،  خ�ذ  الراأ�س،  �سماعات  لله�اتف،  يدوية 
علب  قيا�س(،  )اأدوات  م�ساطر  الفاأرة،  لبادات  بيانات(،  معاجلة  )معدات  فاأرة  واقية،  اأقنعة  للزينة،  مغناطي�سات  مغناطي�سات، 
للنظارات، اأطر للنظارات، عد�سات للنظارات، نظارات )ب�سرية(، نظارات �سم�سية، �س�ر كرت�نية متحركة، �س�ر كرت�نية متحركة 
قابلة للتنزيل، �س�ر كرت�نية متحركة يف �سكل اأفام �سنيمائية، اأفام كرت�نية متحركة، برامج الر�س�م املتحركة، اأقرا�س واأ�سرطة 
فيدي� م�سجل بها �س�ر كرت�نية متحركة، اأ�سرطة فيدي� م�سجلة م�سبًقا حمت�ية على ق�س�س خيالية متحركة.. وامل�سنفة بالفئه 

)9(
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)ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)101898( وبتاريخ: )2021/3/23م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
احلا�س�بية  الطرفيات  عرب  االإت�ساالت  الكبلي،  بالتلفزي�ن  البث  بالتلفزي�ن،  والبث  بالرادي�  االإذاعة  االت�ساالت،  على:  العامة 
و�سبكات االألياف الب�سرية والربقيات والتلف�ن، نقل الر�سائل وال�س�ر عرب احلا�س�ب، خدمات ل�حات الن�سرات االإلكرتونية )خدمات 
اإت�ساالت(، معل�مات ح�ل االت�ساالت، وكاالت االأنباء، خدمات النداء االآيل )عرب الرادي� اأو التلف�ن اأو و�سائل االإت�سال االإلكرتونية 
االأخرى(، ت�فري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، ت�فري قن�ات اإت�سال للت�س�ق عن بعد، ت�فري ت��سيات خا�سة عرب �سبكة حا�س�ب 
خدمات  ُبعد،  عن  االإجتماعات  ال�سناعية،  االأقمار  عرب  البث  ومعدات  الا�سلكي  االت�سال  واأنظمة  االت�سال  معدات  تاأجري  دولية، 
االت�سال الا�سلكي، خدمات البث واالإر�سال عرب الكبات واالأقمار ال�سناعية، خدمات االإت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية، معل�مات 
ح�ل االت�ساالت واالت�سال الا�سلكي، ت�جيه وربط االت�ساالت، اإر�سال معل�مات الن�س��س املرئية والن�س��س عن بعد، خدمات الربيد 
اإر�سال الر�سائل املرئية، خدمات �سكلية، البث الا�سلكي،  ال�س�تي، خدمات البث واالإر�سال املرئي، خدمات االت�سال املرئي، خدمات 
البث ال�س�تي، البث عرب االأقمار ال�سناعية، البث املرئي، البث الا�سلكي، خدمات البث عرب االنرتنت، اال�سرتاك يف البث التلفزي�ين، 
البث ال�س�تي الرقمي، ت�سغيل مرافق البث، خدمات البث واالت�سال التفاعلي، البث التلفزي�ين واالإذاعي التفاعلي، بث الربامج عرب 
االنرتنت، خدمات البث املتعلقة بتلفزي�ن بروت�ك�ل االإنرتنت، بث اأفام ال�س�ر املتحركة عرب االنرتنت، البث ال�س�تي واملرئي وبث 
ال��سائط املتعددة عرب االنرتنت وغريها من �سبكات االت�ساالت، االت�سال عرب البث التلفزي�ين، خدمات البث التلفزي�ين، ت�سغيل 
االنرتنت،  عرب  التلفزي�ن  تدفق  والتلفزي�ين،  وال�س�تي  املرئي  التدفق  خدمات  التلفزي�ن،  واأنظمة  التلفزي�نية  الكابات  �سبكات 

جميع اخلدمات التي تتك�ن ب�سفة اأ�سا�سية من بث الربامج االإذاعية والتلفزي�نية.. وامل�سنفة بالفئه )38( 
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)الت�ن قايا ان�ساأت ناكليات جيدا تيجاريت ان�نيم �سريكيتي(

وقد مت قب�ل الطلب برقم)102005( وبتاريخ: )2021/3/24م(. وفقَا لقان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على: فلفل حل�؛ حل�ى ل�ز؛ عجينة ل�ز؛ بن اإ�سطناعي؛ م�سروبات اأ�سا�سها ال�س�ك�التة؛ م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو؛ م�سروبات 
اأ�سا�سها القه�ة؛ منكهات للم�سروبات بخاف الزي�ت العطرية )منكهات(؛ م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي؛ ذرة )مطح�نة(؛ ع�امل متا�سك 
الب�ظة )مثلجات لاأكل(؛ ُف�سار )حب الذرة(؛ مثلجات؛ ب�سك�يت؛ ك�سك�س )�سميد(؛ خبز؛ ب�سك�يت رقيق ه�س؛ ب�سك�يت رقيق ه�س؛ 
َلى؛ عجينة كعك؛ ت�ابل �سلطة؛ م�سح�ق كعك؛ مثلجات �ساحلة لاأكل؛ كعك؛ حل�ى للطعام؛ كراميل  كري )بهار(؛ ك�سرتد؛ كعك حُمَّ
اإ�سطناعي؛  بن  قه�ة؛  الكاكاو؛  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو؛  منتجات  طبية؛  لغايات  لي�ست  علكة  احلب�ب؛  م�ستح�سرات  )حل�ى(؛ 
م�سروبات قه�ة مع حليب؛ منكهات للقه�ة؛ م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقه�ة؛ بن غري حمم�س؛ م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو؛ 
ت�ابل؛ حل�يات؛ كعك حملى؛ ملح؛ رقائق ذرة؛ رقائق ذرة؛ رقائق ذرة؛ رقائق �س�فان؛ منكهات بخاف الزي�ت العطرية؛ هندباء برية 
جممد  لنب  للطعام؛  دقيق  )تابل(؛  قرفة  ال�س�ك�التة؛  اأ�سا�سها  م�سروبات  �س�ك�التة؛  حب�ب(؛  )منتجات  رقائق  للقه�ة(؛  )بدائل 
)حل�يات مثلجة(؛ رقائق �س�فان؛ لنب جممد )حل�يات مثلجة(؛ هاميات )جلي( ف�اكه )حل�يات(؛ جل�ك�ز للطعام؛ فطائر حماة 
)بانكيك(؛ معكرونة؛ قطر ال�سكر؛ �سل�سة مرق اللحم؛ مهلبية باحلليب للطعام؛ حاوة طحينية؛ ع�سل نحل؛ ب�ظة )اأي�سكرمي(؛ �ساي 
مثلج؛ مثلجات �ساحلة لاأكل؛ كت�ساب )�سل�سة(؛ خمرية؛ معكرونة؛ معكرون )معجنات(؛ رقائق ذرة؛ دقيق ذرة؛ دب�س للطعام؛ م��سلي 
)حل�ى م�سن�عة من احلب�ب امل�سح�قة والف�اكه املجففة(؛ خردل؛ ن�دلز )معكرونة رقيقة(؛ ج�ز الطيب؛ فطائر؛ فلفل؛ ب�سك�يت 
بالزبدة؛ فطائر؛ بيتزا؛ ُف�سار )حب الذرة(؛ مهلبية؛ اأرز؛ زعفران )ت�ابل(؛ ملح حلفظ امل�اد الغذائية؛ �سندوي�سات؛ �سل�سة طماطم؛ 
�سل�سات )ت�ابل(؛ �سميد؛ هام ملكي لاإ�ستهاك الب�سري؛ دقيق �س�يا؛ �سل�سة �س�يا؛ �سباغيتي )معكرونة رفيعة(؛ بهارات؛ منتجات 
ن�سا للطعام؛ م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخف�قة؛ حمليات طبيعية؛ حل�يات �سكرية؛ حل�يات بالنعناع؛ تاك�؛ تابي�كا؛ ت�رتات 
)كيك بالف�اكه(؛ �ساي؛ م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي؛ ع�امل تغليظ لطهي امل�اد الغذائية؛ �سل�سة طماطم؛ كعك ذرة؛ كركم للطعام؛ خبز 
بدون خمرية؛ فانيا )منكهة(؛ م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقه�ة؛ �سعريية )ن�دلز(؛ �سعريية رقيقة؛ خل؛ كعك ال�فل؛ 

طحني قمح؛ م�ستح�سرات الكرمية املخف�قة؛ خمرية.. وامل�سنفة بالفئه )30(



57

عامة رقم )98511(
امل���ع���رت����س : ����س���رك���ة ه���ائ���ل ���س��ع��ي��د اأن����ع����م و����س���رك���اه. 

بتاريخ:2021/5/4م. بالفئة )30(
املعرت�س �سده :ال�سركة الت�ن�سية لل�سك�الطه واحلل�يات.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )101204(
امل���ع���رت����س : ����س���رك���ة ال���ت���ك���ام���ل ال���دول���ي���ة امل����ح����دودة. 

بتاريخ:2021/5/8م. بالفئة )2(
املعرت�س �سده :ال�سركة اليمنية ل�سناعة الطاء وم�ستقاته.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )101337(
امل���ع���رت����س : ����س���رك���ة ال���ت���ك���ام���ل ال���دول���ي���ة امل����ح����دودة. 

بتاريخ:2021/5/8م. بالفئة )2(
املعرت�س �سده :ال�سركة اليمنية ل�سناعة الطاء وم�ستقاته.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )98723(
بتاريخ:2021/5/8م.  مر�سد.  عبده  علي  حميد   : املعرت�س 

بالفئة )29(
م�ساهمة  )�سركة  اخ����ان  ح��ل���اين  :�سركة  �سده  املعرت�س 

�سع�دية(.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )100187(
املعرت�س : �سامي علي احمد ال�سميني. بتاريخ:2021/5/9م. 

بالفئة )29(
املعرت�س �سده :عبده فا�سل يحيى ثابت.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )92829(
والت�كيات.  الغذائية  امل�اد  لتجارة  مافك�  �سركة   : املعرت�س 

بتاريخ:2021/5/8م. بالفئة )32(
املعرت�س �سده :عبدالرحمن ي��سف ال�سقاف.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )99243(
املحدودة.  العامة  للتجارة  ال�سفاء  اخ�ان  �سركة   : املعرت�س 

بتاريخ:2021/5/9م. بالفئة )3(
املعرت�س �سده :اأحمد �سالح حم�سن ال�ساو�س.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )99216(
املعرت�س : جيرنال كاندي ك�.، ليمتد. بتاريخ:2021/5/8م. 

بالفئة )30(
املعرت�س �سده :اورينت مين ال�سترياد امل�اد الغذائية.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )100154(
ذ.م.م.  ال���ع���ام���ة  امل���ن���ت����ج���ات  ����س���رك���ة   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/8م. بالفئة )25(
املعرت�س �سده :عبدالرحمن علي مهدي املطحني.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )99817(
املعرت�س : غ�نغني� غروب ك� .، ليمتد. بتاريخ:2021/5/18م. 

بالفئة )6(
املعرت�س �سده :خليل طه حممد علي احلبي�سي.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100238(
بتاريخ:2021/5/9م.  يف.  ان.  ي�روب  ام  كي�  ا�س   : املعرت�س 

بالفئة )16(
املعرت�س �سده :ح�سني احمد �سالح القحم.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100223(
بتاريخ:2021/5/9م.  يف.  ان.  ي�روب  ام  كي�  ا�س   : املعرت�س 

بالفئة )31(
املعرت�س �سده :ح�سني احمد �سالح القحم.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )100219(
بتاريخ:2021/5/9م.  يف.  ان.  ي�روب  ام  كي�  ا�س   : املعرت�س 

بالفئة )5(
املعرت�س �سده :ح�سني احمد �سالح القحم.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100230(
بتاريخ:2021/5/9م.  يف.  ان.  ي�روب  ام  كي�  ا�س   : املعرت�س 

بالفئة )16(
املعرت�س �سده :ح�سني احمد �سالح القحم.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100879(
بالفئة  ب��ت��اري��خ:2021/5/30م.  انك.   ، بيب�سيك�   : املعرت�س 

)30(
املعرت�س �سده :جعفر حممد �سعيد بن مهري.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100423(
بالفئة  بتاريخ:2021/5/30م.  ليمتد.  ف�جي�را   : املعرت�س 

)1(
املعرت�س �سده :من�سر �سالح اأحمد جرمان.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )100397(
امل���ع���رت����س : ت���ي���اجن���ني ب����ري����دج ج������روب ك�������.، ل��ي��م��ت��د. 

بتاريخ:2021/5/30م. بالفئة )6(
امل��ري  )حم��ات  امل��ري  علي  ع��ب��داهلل  :حممد  �سده  املعرت�س 

للتجارة(.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100419(
بتاريخ:2021/5/30م.  مر�سد.  عبده  علي  حميد   : املعرت�س 

بالفئة )29(
املعرت�س �سده :احمد حممد حممد احلبابي.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100263(
بتاريخ:2021/5/30م.  مر�سد.  عبده  علي  حميد   : املعرت�س 

بالفئة )5(
املعرت�س �سده :االمني ت�ب للتجارة.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100418(
بتاريخ:2021/5/30م.  مر�سد.  عبده  علي  حميد   : املعرت�س 

بالفئة )30(
املعرت�س �سده :احمد حممد حممد احلبابي.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )101202(
ات�������س.  ب����ي  اأم  ج����ي  اإك���������س����ربت  ك����م���ب����   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/24م. بالفئة )5(
املعرت�س �سده :م�ؤ�س�سة بن دغ�سان.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )101086(
ات�������س.  ب����ي  اأم  ج����ي  اإك���������س����ربت  ك����م���ب����   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/24م. بالفئة )1(
املعرت�س �سده :م�ؤ�س�سة بن دغ�سان.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )101059(
ات�������س.  ب����ي  اأم  ج����ي  اإك���������س����ربت  ك����م���ب����   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/24م. بالفئة )5(
املعرت�س �سده :م�ؤ�س�سة بن دغ�سان.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100361(
ليمتد.  ب��راي��ف��ت  ���س��ن��ز  ان����د  راو  راجن����ا  اإن   : امل��ع��رت���س 

بتاريخ:2021/5/29م. بالفئة )3(
املعرت�س �سده :ماجد طه علي اأحمد احلبي�سي.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )100259(
واخلدمات  العامة  للتجارة  دغ�سان  بن  م�ؤ�س�سة   : املعرت�س 

الزراعية. بتاريخ:2021/5/30م. بالفئة )1(
املعرت�س �سده :االأمني ت�ب للتجارة واالإ�سترياد.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100438(
ل��ي��م��ت��د.  ل��ي��م��ي��ت��د ت����ل�������س ك������  امل����ع����رت�����س : اي����ب����ك 

بتاريخ:2021/5/23م. بالفئة )7(
املعرت�س �سده :اأحمد عبداهلل احمد وهاب.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )99930(
ل��ي��م��ت��د.   ،. ك����  غ�����روب  ت��ك��ن���ل���ج��ي  ي���ادي���ا   : امل��ع��رت���س 

بتاريخ:2021/5/23م. بالفئة )12(
املعرت�س �سده :حممد يحيى علي الغ�يل.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100413(
املعرت�س : بي ام جيه اإند �سرتيز م م ح. بتاريخ:2021/5/23م. 

بالفئة )24(
للتجارة  )ال�سهباء  اخل�الين  علي  احمد  :طه  �سده  املعرت�س 

العامة(.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عامة رقم )100003(
دي.  ت���ي  ال   . ك����  ����س���رتي���ال  ان����د  ف����  ت����ان   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/19م. بالفئة )8(
املعرت�س �سده :�سالح �سالح حم�سن ال�سامي - م�ؤ�س�سة ال�سامي 

للتجارة واخلدمات العامة.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )96727(
دي.  ت���ي  ال   . ك����  ����س���رتي���ال  ان����د  ف����  ت����ان   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/19م. بالفئة )7(
املعرت�س �سده :�سالح �سالح حم�سن ال�سامي - م�ؤ�س�سة ال�سامي 

للتجارة واخلدمات العامة.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )100208(
دي.  ت���ي  ال   . ك����  ����س���رتي���ال  ف����ان���د  ت����ان   : امل���ع���رت����س 

بتاريخ:2021/5/19م. بالفئة )7(
املعرت�س �سده :�سالح �سالح حم�سن ال�سامي - م�ؤ�س�سة ال�سامي 

للتجارة واخلدمات العامة.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عامة رقم )97559(
دي.  ت��ي  اإل   ، ك���  اإي��ل��ي��ف��ات���ر  اأي  زد  اأي  اإك�����س   : امل��ع��رت���س 

بتاريخ:2021/5/18م. بالفئة )7(
وال�سامة  االأم���ن  الأن��ظ��م��ة  �ساهر  :���س��رك��ة  ���س��ده  امل��ع��رت���س 

املحدودة.

وا�ستنادًا لقان�ن العامات التجارية فاإنه يتعني على املعرت�س 
�سده ا�ستام االعرتا�س والرد عليه كتابيًا خال ثاث�ن ي�مًا 
من تاريخ ا�ستام االإعرتا�س ويف حالة عدم الرد خال الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

ن�سر يف العدد اخلام�س ال�سادر بتاريخ 2021/6/1م يف �سفحة 58 اعرتا�س على العامة  التجاريه برقم )99977( وح�سل خطاأ يف 
ا�سم املعرت�س : جينتي اير بي تي ليمتد .

 وال�س�اب كما يلي : ا�سم املعرت�س : جيتي تاير بي تي ئي ليمتيد 
لهذا لزم التن�يه،،،

تن��������������������������ي����������������������ه
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)�سباأ فارما ل�سناعة االدوية املحدودة ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )92218( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
وال�سيدالنية  الطبية  وامل�ستح�سرات  االدوي��ة  على  العامة 
�سحية  م�ستح�سرات  طبية  لغاية  وامل�ستح�سرات  الكرميات 
لغايات  بل�سم  الطبي  لا�ستعمال  حمية  م���اد  طبية  لغايات 
لغايات  ل��سن  غ�س�الت  طبية  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية 

�سيدالنية. وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأ فارما ل�سناعة االدوية املحدودة ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )92473( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
وال�سيدالنية  الطبية  وامل�ستح�سرات  االدوي��ة  على  العامة 
�سحية  م�ستح�سرات  طبية  لغاية  وامل�ستح�سرات  الكرميات 
لغايات  بل�سم  الطبي  لا�ستعمال  حماية  م���اد  طبية  لغايات 
لغايات  ل��سن  غ�س�الت  طبية  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية 

�سيدالنية. وامل�سنفة بالفئة )5(

القاد�سية  حم��ات  املطحني-  ا�سماعيل  قايد  حممد  )فتح 
للتجارة( 

 
 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )89635( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 

وت��سع العامة على احذية. وامل�سنفة بالفئة )25(

)�سباأ فارما ل�سناعة االدوية املحدودة ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )92195( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
وال�سيدالنية  الطبية  وامل�ستح�سرات  االدوي��ة  على  العامة 
�سحية  م�ستح�سرات  طبية  لغاية  وامل�ستح�سرات  الكرميات 
لغايات  بل�سم  الطبي  لا�ستعمال  حمية  م���اد  طبية  لغايات 
لغايات  ل��سن  غ�س�الت  طبية  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية 

�سيدالنية. وامل�سنفة بالفئة )5(



)علي عبد اهلل حممد الق�س( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )92771( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على م�ا�سري حديدية . وامل�سنفة بالفئة )6(

)بندر عبده مر�سد اجلابري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )94202( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على الزي�ت و ال�سح�م . وامل�سنفة بالفئة )4(

)رمزي جميل احمد بدر ال�جيه ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )94551( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
ال�سئ�ن   ، الكرتونيا  االم���ال  حت�يل  ال�سرافة،  على  العامة 
 ، ال�سم�سرة   ، امل�سرفية  االعمال   ، املايل  التحليل   ، امل�سرفية 
خدمات ت�سفية االعمال ، اال�ست�سارات املالية ، خدمات بطائق 
االئتمان ، خدمات بطائق الدين ، خدمات النق�د البقيه ح�سب 

ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )36(

من�س�ر  احمد   - العامة  للتجارة  التجارية  املن�س�ر  )م�ؤ�س�سة 
حممد حذا( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )96107( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على الدهانات )الب�يات( وال�رني�س والاكية 
، م�اد ال�قاية من ال�سدا وم�اد حفظ اخل�سب من التلف ، م�اد 
التل�ين ، م�اد تثبيت االل�ان تينار ، راتنج طبيعي خام ، معادن 
البقيه  وفنيي  الدهانني  ال�ستخدام  م�سح�ق  او  رقائق  �سكل  يف 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )2(
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)فايز عبده �سعيد الزريقي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )97187( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
للمركبات،  منها  كان  ما  عدا  ومكائن  حمركات  على  العامة 
قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة عدا ما كان منها للمركبات، 
معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة وماكينات غ�سيل، 
ومطاحن  وع�سارات  وف��رام��ات  ،خاطات  كهربائية  م�لدات 

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

)مطهر علي عبد اهلل قاطن( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )97200( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
البطاط�س.  رقائق   ، ال�سب�س   ، العامة على مقرم�سات  وت��سع 

وامل�سنفة بالفئة )29(

)�سامل احمد �سامل العروي - م�ؤ�س�سة �سامل العروي لل�سرافة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )96689( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وامل�سنفة   . ال�سرافة   ، االم���ال  حت�يل  على  العامة  وت��سع 

بالفئة )36(

)امني ناجي ح�سني �سايف - حمات امني اليافعي التجارية( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )97167( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
�سيارات.  معاجنب  ���س��ي��ارات،  ده��ان��ات  على  العامة  وت��سع 

وامل�سنفة بالفئة )2(
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)فايز عبده �سعيد الزريقي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )97291( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
واجل�ي  الربي  النقل  واأجهزة  املركبات  على  العامة  وت��سع 
غيارها  وقطع  النارية  وال��دراج��ات  غيارها  وقطع  واملائية 

العجات والت�اير . وامل�سنفة بالفئة )12(

)اجروفرت لا�سترياد ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )97440( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
ورب��ط  ت�جيه  خ��دم��ات   ، االت�����س��االت  على  العامة  وت��سع 
غرف   ، االكرتونية  والن�سرات  بعد  عن  والت�س�ق  االت�ساالت 
احل�ار عرب االنرتنت .. البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )38(

)احمد حممد علي خليل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )97826( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على الدهانات )الب�يات( وال�رني�س والاكية 
،م�اد ال�قاية من ال�سداأ وم�اد حفظ اخل�سب من التلف، م�اد 
التل�ين، م�اد تثبيت االأل�ان، راتنج طبيعي خام، معادن يف �سكل 

رقائق اأو م�سح�ق ال�ستخدام الدهانني . وامل�سنفة بالفئة )2(

)احمد حممد قائد احلبابي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )97973( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على االلعاب النارية . وامل�سنفة بالفئة )13(
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)ي�تل�سات ا�س ايه( 

 
 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98232( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
ت�سميم  بيانات؛  اإر���س��ال  نظم  تط�ير  على  العامة  وت��سع 
)ت�سميم(،  تاأ�سي�س  ال�سلكية؛  بيانات  اإر�سال  اأجهزة  وتط�ير 
تط�ير و�سيانة برجميات ومك�نات حا�س�بية لت�سخيم واإر�سال 
االإ�سارات؛ درا�سات، ن�سائح تقنية، اآراء خرباء، وعمل م�س�دات 
وامل�سنفة   . االإي���داع  ن�سر  ح�سب  البقيه  يف  وخطط  مل�ساريع 

بالفئة )42(

)ي�تل�سات ا�س ايه( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98235( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
التجارية؛  االأع��م��ال  اإدارة  االإع���ان؛  على  العامة  وت��سع 
الف�ساء،  عرب  االإع���ان  التجارية؛  االأع��م��ال  على  االإ���س��راف 
االت�ساالت  ن�سخ  اإعانية،  م�اد  ن�سر  �سناعي،  قمر  با�ستخدام 
)وظائف مكتبية(، اإعانات التلفاز؛ بث معل�مات اإعانية عرب 

القمر البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )35(

)جل�ب جرنت لانظمة والربامج االلكرتونية والنقل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98072( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وتاجري  االلكرتونيه  الت��سيل  خدمات  على  العامة  وت��سع 
الذكية  وال��ع��دادات  االلكرتونية  والتجارة  ونقل  ال�سيارات 

واالنظمة االلكرتونية والربجميات. وامل�سنفة بالفئة )39(

)جل�ب جرنت لانظمة والربامج االلكرتونية والنقل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98073( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وتاجري  االلكرتونيه  الت��سيل  خدمات  على  العامة  وت��سع 
الذكية  وال��ع��دادات  االلكرتونية  والتجارة  ونقل  ال�سيارات 

واالنظمة االلكرتونية والربجميات. وامل�سنفة بالفئة )39(
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)�سركة الذهب االخ�سر للتجارة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98358( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الكاكاو،  من  ا�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  على  العامة  وت��سع 
قه�ة، م�سروبات قه�ه مع حليب، منكهات للقه�ة، م�ستح�سرات 
م�سروبات  حمم�س،  غري  بن  للقه�ة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية 
ا�سا�سها القه�ة، ت�ابل، حل�يات، حل�يات لتزيني ا�سجار البقيه 

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

)عبد العزيز ر�س�ان عبده مكرد( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98572( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
ال��دواج��ن  وحل���م  واال���س��م��اك  اللح�م  على  العامة  وت��سع 
حمف�ظة  وخ�����س��روات  ف���اك��ه   ، اللح�م  وخا�سات  وال�سيد 
وجمففة ومطه�ة، مربيات وف�اكه مطب�خة بال�سكر والبي�س 
واحلليب ومنتجات احلليب ، واللنب ومنتجات االألبان، الزي�ت 
والده�ن املعدة البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة 

)29(

)�سركة �ساويز املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98613( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
اإدارة  واالإع����ان؛  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات  على  العامة  وت��سع 
املكتبية.  وامل�سنفة  املهام  االأعمال؛ ت�جيه االأعمال؛ خدمات 

بالفئة )35(

)اديب عبد الرحمن حزام ال�سل�ي ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98640( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على م�ستح�سرات التجميل . وامل�سنفة بالفئة 

)3(
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)خالد حممد ناجي علي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98942( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على اح�ا�س ا�ستحمام لاطفال قابلةللحمل 
او االواين او ال�سال لا�ستخدام املنزيل او �سناديق النفايات 
او الق�ارير او ال�س�اين او االوعية لا�ستعمال املنزيل او املطبخ 
او اطقم اوعية الطه� او اوعية الطه�ة او البقيه ح�سب ن�سر 

االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )21(

)خالد حممد ناجي علي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98943( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على �سال �سيد ال�سمك او �سال غري املعدنية 
او �سناديق غري معدنية او �سال او اوعية غري معدنية للتعبئة 
او  معدنية  غري  اح���ا���س  او  مقاعد  او  ق�سب  او  خ��زان��ات  او 
او  معدنية  غري  براميل  او  والبا�ستيك  االخ�ساب  من  �سناديق 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )20(

)عبد اهلل قا�سي عبده حجاجي ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98808( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور   ، الب�سبا�س  ب��ذور   ، طماطم  ب��ذور  على  العامة  وت��سع 
البيبار ، بذور اخليار ، م�ساتل ، بذور زراعية . وامل�سنفة بالفئة 

)31(

)عبد اهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98844( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور   ، ال�سمام  ب��ذور   ، طماطم  ب��ذور  على  العامة  وت��سع 
الباذجنان ، بذور الك��سا ، بذور البيبار ، بذور احلبحب ، بذور 

اجلزر ، بذور زراعية . .وامل�سنفة بالفئة )31(
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)�سركة مفتاح لل�سرافة والتح�يات ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98957( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على اخلدمات املالية والتح�يات ..وامل�سنفة 

بالفئة )36(

)�سركة مفتاح لل�سرافة والتح�يات ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98959( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على اخلدمات املالية والتح�يات ..وامل�سنفة 

بالفئة )36(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98963( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  ال�سمام،  ب��ذور  الطماطم،  ب��ذور  على  العامة  وت��سع 
بذور  احلبحب،  بذور  البيبار،  بذور   ، الك��سا  بذور  الباذجنان، 

اجلزر، بذور زراعية. وامل�سنفة بالفئة )31(

)طاهر مطهر علي حم�سن اجلبل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98966( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على امل�سابيح، ملباأة اال�ساءة، قناديل اال�ساءة، 
 ، امل��راوح   ، املكيفات   ، الثاجات   ، ال�سخانات   ، الت�سخني  ال���اح 
 ، املياه  وتر�سيح  لتنقية  فاتر   ، �سعر  جمففات   ، الطبخ  افران 
اح�ا�س مطابخ وحمامات ، كرا�سي حمامات ، �سيف�نات البقيه 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )11(
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)جال عبده قا�سم خالد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99009( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على االطارات وقطع غيار ال�سيارات . وامل�سنفة بالفئة 

)12(

)جال عبده قا�سم خالد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99010( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على قطع الغيار - االطارات . .وامل�سنفة بالفئة )12(

)طاهر مطهر علي حم�سن اجلبل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98970( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الريا�سة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب  على  العامة  وت��سع 
اخرى  فئات  يف  ال���اردة  غري  الريا�سة  واالدوات  اجلمنازية 
وادوات  االلعاب  و  االطفال  لعب   ، املياد  عيد  ل�سجرة  زينة   ،
اللعب  وادوات  وااللعاب  االطفال  لعب   ، االلكرتونية   ، اللعب 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )28(

)ب�سري حممد عبد اهلل ا�سماعيل ال�سيباين ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )98993( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الرا�س  واغطية  القدم  ولبا�س  املاب�س  على  العامة  وت��سع 
 ، احذية   ، لاحذية  �سي�ر   ، تزلج  احذية   ، لل�ساطئ  احذية   ،
 ، مقلد  جلد  من  ماب�س   ، جلدية  ماب�س   ، للريا�سة  احذية 
 ، القدم  لكرة  احذية   ، اللحاف  ن�سيج  من  �سنادل  او  احذية 
احذية للريا�سة البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة 

)25(
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)جال عبده قا�سم خالد( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99012( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على �سيليكات - �سيليك�ن - مانع لنقل احلركة 

- غراء الغرا�س �سناعية . . وامل�سنفة بالفئة )1(

)�سركة وجبات للتجارة االلكرتونية املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99107( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
عرب  الغذائية  ال�جبات  وت�زيع  ت�س�يق  على  العامة  وت��سع 

املن�سات وامل�اقع . . وامل�سنفة بالفئة )35(

)اكرم عبد املعز �سالح احلمريي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99223( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على اغطية الفر�س ، املفرو�سات ، املفار�س ، املن�س�جات 
ان�اع  جميع   ، اخرى  فئات  يف  ال���اردة  غري  الن�سيج  ومنتجات 
االغطية اال�سرة وامل�ائد ، ان�سجة ال�سقة باحلرارة ، ان�سجة 
البقيه  واغطية  بطانيات   ، للمناطيد  ال��غ��ازات  لنفاذ  مانعة 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )24(

)حميد حم�سن علي اجلعديل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99260( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
 . الغيار  وقطع  وال��ط��اوات  االط���ارات  على  العامة  وت��سع 

.وامل�سنفة بالفئة )12(
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)ح�سني احمد هبه اخلدر ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99397( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
لاب�اب  ومغالق  اأقفال   ، املياه  حنفيات  على  العامة  وت��سع 
)غري كهربائية( ، مقاب�س معدنية لاأب�اب ، مف�سات االأب�اب 
  . وم�سامري  براغي   ، املعدنية  البناء  م���اد   ، ال�سنفرة  ورق   ،

وامل�سنفة بالفئة )6(

)�سركة بزن�س بان لا�ست�سارات الهند�سية ) جنيب احلا�سدي 
وجال الذاري ( الت�سامنية( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99405( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
 . ودرا�سات  ا�ست�سارية  خدمات  تقدمي  على  العامة  وت��سع 

.وامل�سنفة بالفئة )42(

)جميل عبدال�احد علي احلذيفي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99315( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 

وت��سع العامة على تلف�نات وت�ابعها وامل�سنفة بالفئة )9(

)م�ؤ�س�سة �سمري �سالح نا�سر الكرميي لا�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99372( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على احلا�سات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات 
والغال غري ال�اردة يف فئات اأخرى، احلي�انات احلية، الف�اكه 
الطبيعية،  والزه�ر  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات 
امل�اد الغذائية اخلا�سة باحلي�انات، البقيه ح�سب ن�سر االإيداع 

. وامل�سنفة بالفئة )31(



76

)�سركة فايرباف�ن خلدمات االت�ساالت املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99415( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
يف  ا�ست�سارات   ، االنرتنت  م�اقع  ت�سميم  على  العامة  وت��سع 
تفعيل   ، احلا�س�ب  ومعدات  الربجميات   ، احلا�س�ب  جم��االت 

م�اقع انرتنت . وامل�سنفة بالفئة )42(

)ابراهيم ها�سم يحيى ال�سامي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99422( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
 ، التجارية  االعمال  ادارة  يف  امل�ساعدة  على  العامة  وت��سع 

الت�س�يق. . وامل�سنفة بالفئة )35(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99423( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  الب�سبا�س-  بذور   - الطماطم  بذور  على  العامة  وت��سع 
 . زراع��ي��ة  ب��ذور   - الك��ساء  ب��ذور   - ال�سمام  ب��ذور   - اخل��ي��ار 

وامل�سنفة بالفئة )31(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي.( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99425( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  الب�سبا�س-  بذور   - الطماطم  بذور  على  العامة  وت��سع 
 . زراع��ي��ة  ب��ذور   - الك��ساء  ب��ذور   - ال�سمام  ب��ذور   - اخل��ي��ار 

وامل�سنفة بالفئة )31(
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)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي.( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99438( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  الب�سبا�س-  بذور   - الطماطم  بذور  على  العامة  وت��سع 
 . زراع��ي��ة  ب��ذور   - الك��ساء  ب��ذور   - ال�سمام  ب��ذور   - اخل��ي��ار 

وامل�سنفة بالفئة )31(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99440( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  الب�سبا�س-  بذور   - الطماطم  بذور  على  العامة  وت��سع 
 . زراع��ي��ة  ب��ذور   - الك��ساء  ب��ذور   - ال�سمام  ب��ذور   - اخل��ي��ار 

وامل�سنفة بالفئة )31(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99431( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  الب�سبا�س-  بذور   - الطماطم  بذور  على  العامة  وت��سع 
 . زراع��ي��ة  ب��ذور   - الك��ساء  ب��ذور   - ال�سمام  ب��ذور   - اخل��ي��ار 

وامل�سنفة بالفئة )31(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99432( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
بذور  الب�سبا�س-  بذور   - الطماطم  بذور  على  العامة  وت��سع 
 . زراع��ي��ة  ب��ذور   - الك��ساء  ب��ذور   - ال�سمام  ب��ذور   - اخل��ي��ار 

وامل�سنفة بالفئة )31(
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)هاين فتحي حممد ر�س�ل ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99444( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 

العامة على �سفريات و�سياحة. وامل�سنفة بالفئة )39(

)�سركة جلب اخ�ان للتجارة واال�ستثمار( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99446( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل���م  واالأ���س��م��اك  اللح�م  على  العامة  وت��سع 
وال�����س��ي��د، خ��ا���س��ات ال��ل��ح��م، ف���اك��ه وخ�����س��روات حمف�ظة 
وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  هام  الت�نة،  ومطه�ة،  وجمففة 
مطب�خة بال�سكر، البي�س ، احلليب ، واللنب ومنتجات االألبان، 
الزي�ت والده�ن املعدة البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )29(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99453( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على بذور الطماطم - بذور الب�سبا�س - بذور 
الك��ساء - بذور  ال�سمام - بذور  البيبار - بذور اخليار - بذور 

زراعية . مع عدم حماية ال�سكل وامل�سنفة بالفئة )31(

)عبداهلل قا�سي عبده حجاجي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99454( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على بذور الطماطم - بذور الب�سبا�س - بذور 
الك��ساء - بذور  ال�سمام - بذور  البيبار - بذور اخليار - بذور 

زراعية .مع عدم حماية ال�سكل وامل�سنفة بالفئة )31(
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)معمل ال�اثق للبا�ستيك - عبداملجيد ح�سن يحيى ال�سع�بي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99467( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
املق�ى  وال�رق  ال�رق  با�ستيكية  اكيا�س  على  العامة  وت��سع 
واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد وغري واردة يف فئات اخرى- 
 - الف�ت�غرافية  ال�س�ر   - الكتب  جتليد  م���اد   - املطب�عات 
البقيه  )عدا  املكتبية  الكاتبةوالل�ازم  االالت   - القرطا�سية 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )16(

)حممد عبداهلل هادي احلبي�سي ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99489( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
تلفزي�نات،  اجهزة  كهربائية،  حم�الت  على  العامة  وت��سع 
ا�ساك هاتف، بطاريات �سم�سية، كابات، ال�اح طاقة �سم�سية، 
مفاتيح كهربائية، ملبات كهربائية، عدادت كهربائية، م�ا�سري 
قيا�س  اجهزة  الكهرباء،  ت�زيع  �سناديق  كهربائية،  ا�ساك 

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

)عبده فا�سل يحيى ثابت ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99457( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
التابي�كا،  االرز،  ال�سكر،  ال�ساي،  النب،  على  العامة  وت��سع 
امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي،  النب  ال�ساج�، 
ال�س�ك�التة،  الفطائر،  الب�سك�يت،  اخل��ب��ز،  احل��ب���ب،  م��ن 
النحل  ع�سل  املثلجة،  احلل�يات  ال�سكاكر،  العلك،  احلل�يات، 

والع�سل البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)يحيى علي علي مرح - املرح للتجارة وامل�اد الغذائية( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99459( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على النب- الكاكاو - النب اال�سطناعي - ال�ساي 
- ال�سكر - االرز - الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من احلب�ب 
املكرونة   - ال�س�ك�الته   - الفطائر   - الب�سك�يت   - اخلبز   -
البقيه  النحل والع�سل اال�س�د - احلل�يات  وال�سعريية - ع�سل 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(
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)�سايف علي عبداهلل الهاجري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99503( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات امل�سن�عة 
من هذه امل�اد وغري واردة يف فئات اخرى - املطب�عات - ف�اتري 
ال�س�ر   - الكتب  م�اد جتليد   - والدعائية  الر�سمية  االوراق   -
البقيه  امل�ستعملة  الل�سق  م�اد   - القرطا�سية   - الف�ت�غرافية 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )16(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99512( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العامة  وت��سع 
احلي�انات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال����اردة  غري  والغال  والغابات 
والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات  الف�اكه  احلية، 
باحلي�انات،  اخلا�سة  الغذائية  امل���اد  الطبيعية،  وال��زه���ر 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )31(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99513( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
اأخ��رى  وم���اد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  على  العامة 
و�سقل  تنظيف  ،م�ستح�سرات  املاب�س  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل 
،م�ستح�سرات  عطرية  وزي���ت  عط�ر  �ساب�ن،  وك�سط،  وجلي 
�ساد  مُّ ،�ساب�ن  اأ�سنان  لل�سعر،منظفات  )ل��سن(  جتميل،غ�س�ل 
 . االإي��داع  ن�سر  ح�سب  البقيه  جتميلية  م�ستح�سرات  للعرق، 

وامل�سنفة بالفئة )3(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99517( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
،الكاكاو،ال�سكر،االأرز،التابي�كا  ،ال�ساي  ال��نب  على  العامة 
امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات  اال�سطناعي،الدقيق  ،ال�ساج�،النب 
الفطائر،ال�س�ك�الته،احلل�ي الب�سك�يت،  ،اخلبز،  احلب�ب  من 
والع�سل  النحل  الطحينية،ع�سل  املثلجة،حاوة  ات،احلل�يات 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(
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)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99522( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
،الكاكاو،ال�سكر،االأرز،التابي�كا  ،ال�ساي  ال��نب  على  العامة 
امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات  اال�سطناعي،الدقيق  ،ال�ساج�،النب 
الفطائر،ال�س�ك�الته،احلل�ي الب�سك�يت،  ،اخلبز،  احلب�ب  من 
والع�سل  النحل  الطحينية،ع�سل  املثلجة،حاوة  ات،احلل�يات 

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

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99531( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكح�لية، م�سروبات م�ستخل�سة من الف�اكه وع�سائر الف�اكه، 
�سراب وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات غري الكح�لية، 
م�ستح�سرات لتح�سري املياه املعدنية ، رحائق البقيه ح�سب ن�سر 

االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99519( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل���م  واالأ���س��م��اك  اللح�م  على  العامة  وت��سع 
وال�سيد، خا�سات اللحم،ف�اكه وخ�سروات حمف�ظة وجمففة 
مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  ومطه�ة،الت�نة،هام 
االألبان،الزي�ت  ومنتجات  واللنب  بال�سكر،البي�س،احلليب 
والده�ن املعدة لاأكل، البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )29(

)ر�س�ان حممد احمد احلبي�سي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99521( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
املن�س�جات   - البطانيات   - االقم�سة   - املفار�س  على  العامة 
-منتجات الن�سيج غري ال�اردة يف فئات اخرى - اغطية الفرا�س 

وامل�ائد . وامل�سنفة بالفئة )24(
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)من�س�ر عبده علي القابل( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99532( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
من  م�سن�عة  واملخابز  لافران  معدات  على  العامة  وت��سع 
معدات   - امل�ستخدمة يف اجلارب  وافران بخاف  ناري  �سل�سال 
لافران  تربيد  اح�ا�س   - لافران  مربدات   - لافران  م�سكلة 
امل�ستخدمة للتجارب  - اجهزة تلفيم لافران - افران بخاف 

- معدات البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )11(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99536( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكح�لية، م�سروبات م�ستخل�سة من الف�اكه وع�سائر الف�اكه، 
�سراب وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات غري الكح�لية، 
م�ستح�سرات لتح�سري املياه املعدنية ، رحائق البقيه ح�سب ن�سر 

االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)ان�س حممد اح�سن عبد العزيز ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99541( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
لل�سباك  جمدولة  خي�ط  خيام  �سباك  على  العامة  وت��سع 

خي�ط للحزم . .. وامل�سنفة بالفئة )22(

)ان�س حممد اح�سن عبد العزيز ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99543( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
لل�سباك  جمدولة  خي�ط  خيام  �سباك  على  العامة  وت��سع 

خي�ط للحزم . .. وامل�سنفة بالفئة )22(
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التبغ  وتغليف  وت�سدير  لتجارة  ال��رائ��د  ت���ب��اك  )�سركة 
املحدودة( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99608( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على تبغ وكربيت ، لفافات التبغ . .وامل�سنفة 

بالفئة )34(

)عبد الفتاح ا�سماعيل ابراهيم دبا�س( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99612( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على امل�سابيح وملبات اال�ساءة ، قناديل اال�ساءة ، ال�اح 
الت�سخني ، ال�سخانات ، الثاجات ، املكيفات ، الدفايات ، افران 
الطبخ ، جمففات ال�سعر ، فاتر لتنقية وتر�سيح املياه ، اح�ا�س 
مطابخ وحمامات ، كرا�سي حمامات ، البقيه ح�سب ن�سر االإيداع 

. وامل�سنفة بالفئة )11(

)ان�س حممد اح�سن عبد العزيز ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99545( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
لل�سباك  جمدولة  خي�ط  خيام  �سباك  على  العامة  وت��سع 

خي�ط للحزم . .. وامل�سنفة بالفئة )22(

)عبد الق�ي عبد اهلل حممد احلمري ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99606( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
الك�ل�نيا  ماء   ، ك�ل�نيا   ، عطرية  وزي�ت  عط�ر  على  العامة 
 ، العط�ر  ل�سناعة  م�سك   ، امل�سك   ، الع�د  عطر   ، ع�دة   ، بخ�ر 
م�ستح�سرات   ، العط�ر  من  امل�سنعة  املنتجات   ، للج�سم  معطر 
تبيي�س االقم�سة وم�اد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(
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)امني ناجي ح�سني �سايف ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99618( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على ل�سقة تيب ورقي ، ل�ا�سق ، ل�ا�سق ورقية 

. . وامل�سنفة بالفئة )16(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99623( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العامة  وت��سع 
احلي�انات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال����اردة  غري  والغال  والغابات 
والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات  الف�اكه  احلية، 
باحلي�انات،  اخلا�سة  الغذائية  امل���اد  الطبيعية،  وال��زه���ر 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )31(

)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99624( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
اأخ��رى  وم���اد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  على  العامة 
و�سقل  تنظيف  ،م�ستح�سرات  املاب�س  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل 
،م�ستح�سرات  عطرية  وزي���ت  عط�ر  �ساب�ن،  وك�سط،  وجلي 
�ساد  مُّ ،�ساب�ن  اأ�سنان  لل�سعر،منظفات  )ل��سن(  جتميل،غ�س�ل 
 . االإي��داع  ن�سر  ح�سب  البقيه  جتميلية  م�ستح�سرات  للعرق، 

وامل�سنفة بالفئة )3(

)عبد اهلل حممد �سالح داود.( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99636( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على مياه غازية ، م�ستح�سرات لتح�سري املياه 
غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات  )م�سروب(  الل�ز  حليب  الغازية 
م�ستح�سرات   ، كح�لية  غري  م�سروبات   ، ال�سعري  ماء  كح�لية 
لتح�سري امل�سروبات ، م�سروبات م�سل اللنب ، ع�سري تفاح )غري 
كح�يل( ، البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(
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)و�سام حممد طاهر قحطان ال�سعيبي ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99658( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
اأخ��رى  وم���اد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  على  العامة 
و�سقل  تنظيف  ،م�ستح�سرات  املاب�س  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل 
،م�ستح�سرات  عطرية  وزي���ت  عط�ر  �ساب�ن،  وك�سط،  وجلي 
�ساد  مُّ ،�ساب�ن  اأ�سنان  لل�سعر،منظفات  )ل��سن(  جتميل،غ�س�ل 
 . االإي��داع  ن�سر  ح�سب  البقيه  جتميلية  م�ستح�سرات  للعرق، 

وامل�سنفة بالفئة )3(

)خالد عبد اهلل حممد را�سد ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99660( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على زي�ت لل�سيارات والق�ارب ، زي�ت و�سح�م 
�سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار، 
وق�د )مبا يف ذلك الزي�ت املعدنية اخلا�سة بادارة املحركات(، 

م�اد اإ�ساءة، �سم�ع وفتائل لاإ�ساءة.  وامل�سنفة بالفئة )4(

)ي��سف حممد حممد العيني( 
 

رقم  للقان�ن  .وف��ق��ًا   )99641( ب��رق��م  الت�سجيل  مت  وق��د 
وامل���ؤ���س��رات  التجارية  ال��ع��ام��ات  ب�ساأن  2010م  ل�سنة   23
وحمم�لة،  ثابتة  تلف�نات  على  العامة  وت��سع  اجلغرافية 
ر�سيفرات،  تلفزي�نات،  �سا�سات  م�ستلزماتها،  وجميع  ج�االت 
كمبي�ترات، م�سجات، بطاريات �سائلة وجافة، ال�اح �سم�سية 
وال�اح �س�ئية، منظمات طاقة، حم�الت وخ�ازن �سحن، اجهزة 
�سحن البطاريات، ا�ساك البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )9(

االملني�م  ال�سترياد  االزده���ار  اخل���الين-  علي  عبده  )ماجد 
والزجاج( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99648( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
االاب����اب  معدنية  غ��ري  اك�س�س�ارات  على  العامة  وت��سع 

وامل�سنفة بالفئة )20(
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)حممد احمد قا�سم اجلابري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99673( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات  على  العامة  وت��سع 
البحث والت�سميم وتقنية املعل�مات وال�سبكات خدمات ت�سميم 
وتط�ير اجهزة وبرامج احلا�سب االآيل والت�س�يق االلكرتوين .  

وامل�سنفة بالفئة )42(

)يحيى عبد اهلل احمد ال�سه�يل( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99676( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على عط�ر وزي�ت عطرية ، ك�ل�نيا ، مثبت �سعر ، زي�ت 
ودهان لل�سعر ، ع�ده وع�د الند ، بخ�ر ، مزيات البقع ، كرمي 
للج�سم  ب�درة   ، جتميل  م�ستح�سرات  وال�سعر،  وال�جه  للج�سم 
البقيه   ، ال�سامب�   ، االقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات   ، وال�جه 

ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(

وال�سناعة  ل��ل��ت��ج��ارة  واخ����ان���ه  ال��ي��م��ن��ي  ع��ل��ي  )جم��م���ع��ة 
الت�سامنية( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99685( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على الكيك واحلل�يات وال�سك�التة والب�سك�يت 
ال�س�ك�التة  ا�سا�سها  وم�سروبات  املثلجة  واحلل�يات  وال�يفر 
والكاكاو والقه�ة ومنكهات للم�سروبات خاف الزي�ت العطرية 
، ب�سك�يت ، �سكاكر لاأكل ، منتجات الكاكاو . وامل�سنفة بالفئة 

)30(

)ال�سركة العاملية للم�اد الغذائية ذ.م.م ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99705( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
)بجميع  ب�سك�يت  حل�ى؛  حل�يات؛  �س�ك�التة؛  على  العامة 
ن�دلز  )ط�يلة(؛  مكرونة  )با�ستا(؛  مكرونة  كيك؛  اأن�اعه(؛ 
)مكرونة رفيعة(؛ مكرونة رفيعة �سريعة التح�سري؛ �سباغيتي 
)معكرونة ط�يلة(؛ �سعريية رقيقة؛ اخلمرية، م�سح�ق خبازة 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(
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)ماجد حممد احمد اجلابري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99710( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
اخليام   - ال�سباك   - اخلي�ط   - احلبال  على  العامة  وت��سع 
يف  ال���اردة  )غري  االكيا�س   - اال�سرعة   - امل�سمع   - املظات   -
فئات اخرى( - م�اد التبطني واحل�س� )عدا ماكان من املطاط 
 . والطرابيل  اخلام  االلياف  من  ن�سيج  م�اد   - البا�ستيك(  او 

وامل�سنفة بالفئة )22(

)ماجد حممد احمد اجلابري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99711( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
اخليام   - ال�سباك   - اخلي�ط   - احلبال  على  العامة  وت��سع 
يف  ال���اردة  )غري  االكيا�س   - اال�سرعة   - امل�سمع   - املظات   -
فئات اخرى( - م�اد التبطني واحل�س� )عدا ماكان من املطاط 
 . والطرابيل  اخلام  االلياف  من  ن�سيج  م�اد   - البا�ستيك(  او 

وامل�سنفة بالفئة )22(

)ال�سركة العاملية للم�اد الغذائية ذ.م.م ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99706( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
)بجميع  ب�سك�يت  حل�ى؛  حل�يات؛  �س�ك�التة؛  على  العامة 
ن�دلز  )ط�يلة(؛  مكرونة  )با�ستا(؛  مكرونة  كيك؛  اأن�اعه(؛ 
)مكرونة رفيعة(؛ مكرونة رفيعة �سريعة التح�سري؛ �سباغيتي 
)معكرونة ط�يلة(؛ �سعريية رقيقة؛ اخلمرية، م�سح�ق خبازة 

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

)م�ؤ�س�سة �ساح ال��سابي للتجارة واال�سترياد ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99707( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 

وت��سع العامة على الفحم . .وامل�سنفة بالفئة )4(
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)عبدال�هاب هزاع قائد ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99727( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
التابي�كا،  االرز،  ال�سكر،  الكاكاو،  ال�ساي،  النب  على  العامة 
امل�سن�عة  وام�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي،  النب  ال�ساج�، 
ال�س�ك�التة،  الفطائر،  الب�سك�يت،  واخل��ب��ز،  احل��ب���ب  م��ن 
اال�س�د،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحلل�يات  احلل�يات 

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

)�سركة فكت�ريا الند للتجارة املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99735( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
املدخنيني  وادوات  وامل�سنع  اخلام  التبغ  على  العامة  وت��سع 

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

)حممد حممد احمد امل�س�ري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99751( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
لا�ساءة  قناديل   - ال�س�ئية  امل�سابيح  على  العامة  وت��سع 
 - �سيف�نات   - حمامات  كرا�سي   - وحمامات  مطابخ  اح�ا�س   -
املكيفات   - الثاجات   - حنفيات   - وحمامات  مطابخ  خاطات 
- املراوح - �س�ل غاز - عي�ن ل�س�ل الغاز الدفايات - افران طبخ 

- البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )11(

)ماجد حممد احمد اجلابري( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99753( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
اخليام   - ال�سباك   - اخلي�ط   - احلبال  على  العامة  وت��سع 
يف  ال���اردة  )غري  االكيا�س   - اال�سرعة   - امل�سمع   - املظات   -
فئات اخرى( - م�اد التبطني واحل�س� )عدا ماكان من املطاط 
 . والطرابيل  اخلام  االلياف  من  ن�سيج  م�اد   - البا�ستيك(  او 

وامل�سنفة بالفئة )22(
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)عبداهلل حممد �سالح داود( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99759( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على زالل بي�س للطعام اأع�ساب بحرية للطعام 
االأن�س�فة بق�ل حمف�ظة �سجق دامي زيت  ل�ز مطح�ن �سمك 
زات املرق م�ستح�سرات الإعداد مرق  عظام معد لاأكل مرق مركَّ
زات املرق زبدة زبدة لب ال�س�ك�التة زبدة البقيه  اللحم مركَّ

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

)جمم�عة علي اليمني وخ�انه للتجارة وال�سناعة الت�سامنية( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99764( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
 ، الب�سك�يت   ، ال�س�ك�التة   ، احلل�يات   ، الكيك  على  العامة 
 ، ال�س�ك�التة  ا�سا�سها  م�سروبات   ، املثلجة  احلل�يات  ال�يفر، 
الكاكاو ، القه�ة ، منكهات للم�سروبات خاف الزي�ت العطرية 
بالفئة  وامل�سنفة   . كاكاو  منتجات  لاأكل،  �سكاكر   ، ب�سك�يت   ،

)30(

)فار�س حممد يحيى الزاهري( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99754( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
ماكان  ومكائن)عدا  حمركات  الية،  وعدد  االت  على  العامة 
منها للمركبات الربية( قارئات الية وعنا�سر نقل احلركة)عدا 
مايدار  زراعية)عدا  معدات  الربية(  للمركبات  منها  ماكان 
باليد( اجهزة تفقي�س اجهزة وماكينات غ�سيل، م�لدات البقيه 

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

جمتمع  كلية  اجل��زي��رة  كلية   - حيدر  احمد  )عبداحلميد 
خا�سة( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99758( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
والتدريب  والتهذيب  التعليم  خدمات  على  العامة  وت��سع 
وخدمات الرتفية واالن�سطة الريا�سية والثقافية .  وامل�سنفة 

بالفئة )41(
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)احمد عبد اهلل حممد العليمي ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99768( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على ف�اتري ، �سندات ، �سندات قب�س ، املطب�عات ، ال�رق 
، اوراق ر�سمية ، ختم ، على ال�رق املق�ى والعادي ، الكراتني . 

وامل�سنفة بالفئة )16(

)احمد عبد اهلل حممد العليمي( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99771( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
..وامل�سنفة   . جاهزة  داخلية  ماب�س  على  العامة  وت��سع 

بالفئة )25(

)�سركة وجبات للتجارة االلكرتونية املحدودة( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99789( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وامل�سروبات  االطعمة  ت�فري  خدمات  على  العامة  وت��سع 
وال�جبات، وخدمات االي�اء امل�ؤقت. .. وامل�سنفة بالفئة )43(

)�سركة وليد دعب�ل واخ�انه ) مدار للكيماويات ( ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99802( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
اأخ��رى  وم���اد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  على  العامة 
و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املاب�س،  وكي  غ�سيل  يف  ت�ستعمل 
م�ستح�سرات  عطرية،  زي���ت  عط�ر،  �ساب�ن،  وك�سط،  وجلي 
و   ، �سامب�   ، اأ�سنان  معاجني  لل�سعر،  )ل��سن(  غ�س�ل  جتميل، 

امل�سنفة بالفئة 3. وامل�سنفة بالفئة )3(
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)الدولية للتجارة واملقاوالت واخلدمات املحدودة - ايتا�س( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99826( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
العامة على االت ت�سجيل النقد ، االجهزة واالدوات العلمية 
الف�ت�غرايف  الت�س�ير  وادوات  واجهزة  وامل�ساحية  واملاحية 
وادوات  واجهزة  الب�سرية  واالدوات  واالجهزة  وال�سينمائي 
ال�زن والقيا�س واال�سارة واملراقبة)اال�سراف( واالنقاذ البقيه 

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

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99831( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة وليد دعب�ل واإخ�انه )مدار للكيماويات(( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99803( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على اأدوات واأواين واأوعية لا�ستعمال املنزيل 
اأم�ساط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ 
اأو الدهان(، م�اد �سنع  واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التل�ين 
الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغ�ل وزجاج 

�سبه البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )21(

)�سركة وليد دعب�ل واخ�انه ) مدار للكيماويات ( ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99805( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
اأخ��رى  وم���اد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  على  العامة 
و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املاب�س،  وكي  غ�سيل  يف  ت�ستعمل 
م�ستح�سرات  عطرية،  زي���ت  عط�ر،  �ساب�ن،  وك�سط،  وجلي 
و   ، �سامب�   ، اأ�سنان  معاجني  لل�سعر،  )ل��سن(  غ�س�ل  جتميل، 

امل�سنفة بالفئة 3. وامل�سنفة بالفئة )3(
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)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99832( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99836( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99837( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد ( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99839( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(



93

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99846( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99847( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99843( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99844( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(
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)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99848( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99849( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)االمني ت�ب للتجارة واال�سترياد( 
 

وقد مت الت�سجيل برقم )99850( .وفقًا للقان�ن رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية وت��سع 
م�ستح�سرات  اأع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات  على  العامة 
�سيدلية  م�ستح�سرات   ، ال�سارة،  واحلي�انات  احل�سرات  الإبادة 
حمية  م���اد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية، 
ل�سقات  واالأطفال،  للر�سع  واأغذية  الطبي  لا�ستعمال  معدة 
طبية وم�اد البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)عبد الرحمن �سيف احمد �سام �س�يد( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99883( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على خمرية ، بهارات ، ك�سرتد ، حل�يات ، اخلل ، 
امللح ، ال�سل�سة ، الت�ابل ، ال�سكر، الدقيق ،االرز ، النب ، الفطائر 

، البفك، الع�سل. وامل�سنفة بالفئة )30(
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رقم  حتت  )�س�ريا(  وجن�سيته  احلم�ي(  حممد  بال  )ال�سيد 
. قد مت  بالفئة )30(   )43386(  وبتاريخ)2011/7/11م( 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/7/11م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حت��ت  )ا�سبانيا(  وجن�سيته  ال(  ا���س.   ، )ن�تريك�سبا 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وبتاريخ)2001/7/15    )15134(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/7/15م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

للتحكيم  ال�سعيده  ار����س   - امل��ط��ري  ح�سن  ح��م���د  )حم��م��د 
والت�فيق( 

 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99897( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
وت��سع العامة على خدمات قان�نية. وامل�سنفة بالفئة )45(

)عبداهلل حممد �سالح داود ( 
 

 23 رق��م  للقان�ن  .وفقًا   )99902( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العامة  وت��سع 
احلي�انات  اأخ��رى،  فئات  يف  ال����اردة  غري  والغال  والغابات 
والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات  الف�اكه  احلية، 
باحلي�انات،  اخلا�سة  الغذائية  امل���اد  الطبيعية،  وال��زه���ر 

البقيه ح�سب ن�سر االإيداع . وامل�سنفة بالفئة )31(

عالمات تجارية مسجلة + تجديد عالمات تجارية
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حتت  )م�سر(  وجن�سيته  االم��ان(  لنظم  االه��رام  )جمم�عة 
رقم )43233(  وبتاريخ)2011/8/20 م( بالفئة )6(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )6( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/8/20    )43715(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )2( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/8/20    )43231(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )11( بالفئة  م(  وبتاريخ)2011/8/20    )43232(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )2( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/8/20    )43949(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

حتت  )ايطاليا(  وجن�سيته   )/ ايه  ا�سبي  روبينيتاري  )�سافيل 
رقم )44241(  وبتاريخ)2010/5/4 م( بالفئة )6(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2020/5/4م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ج��زر  وجن�سيته  امل��ح��دوده(  القاب�سة  العاملية  )هيمااليا 
)55665( برقم  وامل���دع��ه   )44423( رق��م  حتت  الكاميان( 
جتديد  مت  ق��د    )3( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2011/5/14 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2021/5/14م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ج��زر  وجن�سيته  امل��ح��دوده(  القاب�سة  العاملية  )هيمااليا 
 )55666( برقم  وامل���دع��ه   )44424( رق��م  حتت  الكاميان( 
جتديد  مت  ق��د    )5( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2011/5/14 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2021/5/14م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)ج��زر  وجن�سيته  امل��ح��دوده(  القاب�سة  العاملية  )هيمااليا 
 )55670( برقم  وامل���دع��ه   )44427( رق��م  حتت  الكاميان( 
جتديد  مت  ق��د    )30( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2011/5/14 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2021/5/14م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ج��زر  وجن�سيته  امل��ح��دوده(  القاب�سة  العاملية  )هيمااليا 
 )55667( برقم  وامل���دع��ه   )44428( رق��م  حتت  الكاميان( 
جتديد  مت  ق��د    )30( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2011/5/14 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2021/5/14م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ج��زر  وجن�سيته  امل��ح��دوده(  القاب�سة  العاملية  )هيمااليا 
 )55669( برقم  وامل���دع��ه   )44425( رق��م  حتت  الكاميان( 
جتديد  مت  ق��د    )5( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2011/5/14 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2021/5/14م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)ج��زر  وجن�سيته  امل��ح��دوده(  القاب�سة  العاملية  )هيمااليا 
 )55668( برقم  وامل���دع��ه   )44426( رق��م  حتت  الكاميان( 
جتديد  مت  ق��د    )3( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2011/5/14 
من   تبداأ  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرره  احلمايه  م��دة 

2021/5/14م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )7( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/8/20    )44489(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )6( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/8/20    )44490(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ميا�س(  احمد  �سالح  )حممد 
مت  قد    )7( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/8/20    )44498(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/8/20م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)الهند(  وجن�سيته  ليمتد(  تي  يف  بي  كيمتك  ا�سرتا  )�سركة 
حتت رقم )57180(  وبتاريخ)2011/12/10 م( بالفئة )2( 
 قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى 

تبداأ من  2021/12/10م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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وجن�سيته  ليمتد((  )تيجني  كاي�سا  كاب��سيكي  )تيجني 
م(  وب��ت��اري��خ)2011/7/10    )43509( رقم  حتت  )اليابان( 
بالفئة )5(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر 

�سن�ات اأخرى تبداأ من  2021/7/10م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

)امريكان اك�سرب�س ماركيتنغ اند ديفيل�مانت ك�رب( وجن�سيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2011/7/10    )43508( رقم  حتت  )امريكا( 
بالفئة )39(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر 

�سن�ات اأخرى تبداأ من  2021/7/10م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )اليمن(  وجن�سيته  ال�سيباين(  اهلل  عبد  )احمد 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)1991/5/28    )8992(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/5/28م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

رقم  حتت  )الهند(  وجن�سيته  ليمتد(  تكن�ل�جيز  )اإندوران�س 
مت  قد    )12( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2011/7/4    )43625(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى تبداأ 

من  2021/7/4م

وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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وت��اري��خ:2007/2/6م.   )30795( برقم  امل�سجله  العامه  اأن 
بالفئة )42( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:
اىل االإ�سم اجلديد:)ي�نيمارك للملكية الفكرية(.

 
وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 

وتاريخ:2011/7/10م.   )43509( برقم  امل�سجله  العامه  اأن 
بالفئة )5( قد مت تغيري عن�انها كالتايل:

 ، كيتا-ك�   ، 3-ك���م  ناكان��سيما  اجل��دي��د:)4-2،  العن�ان  اىل 
اأو�ساكا ، اليابان(.

 

اجلغرافية  وامل�ؤ�سرات  التجارية  العامات  قان�ن  الأحكام  وفقًا 
رقم 23 ل�سنة 2010م 

اأن العامة امل�سجلة برقم )22368( وتاريخ : 1966/10/13م. 
وبالفئة )7( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )ذا �سينجر ك�مباين ليمتد(.
اىل املالك اجلديد : )ذا �سينجر ك�مباين ليمتد ا�س. ايه اآر . 

ال.(.

 وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )98147( وتاريخ : 2021/2/28م. 
وبالفئة )24( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )القا�سي هاو�س للتجارة(.
اىل املالك اجلديد : )او فينلز ك�مبني ليمتد(.

 وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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اأن العامة امل�سجلة برقم )83667( وتاريخ : 2018/3/21م. 
وبالفئة )24( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

ك�مباين  بابليك  )تاياند(  )الكيتيك�س   : القدمي  املالك  من 
ليمتد(.

ببلك  )ت��اي��ان��د(  تك�ستايلز  )ت����راي   : اجل��دي��د  امل��ال��ك  اىل 
ك�مباين ليمتد(.

 وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )87203( وتاريخ : 2019/3/27م. 
وبالفئة )3( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )اأحمد علي عبدالهادي احلاج(.
اىل املالك اجلديد : )ف�از �سرف عبده مقبل(.

 وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )98890( وتاريخ : 2021/3/23م. 
وبالفئة )8( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )عبدالفتاح ا�سماعيل ابراهيم دبا�س(.
اىل املالك اجلديد : )ه�اء ال�ساحل الذهبي(.

 وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م

اأن العامة امل�سجلة برقم )99217( وتاريخ : 2021/4/27م. 
وبالفئة )11( اأنه قد مت التنازل عنها كما يلي:-

من املالك القدمي : )عبدالفتاح ا�سماعيل ابراهيم دبا�س(.
اىل املالك اجلديد : )ه�اء ال�ساحل الذهبي(.

 وفقًا الأحكام قان�ن العامات التجارية وامل�ؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م


