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)دي ماركت ايليكرتونيك هيزميتلر يف تيكارت انونيم �سريكتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97373( وب���ت���اري���خ: 
)2020/08/11(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ودعاية؛  اع��الن  خدمات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ادارة اعمال؛ اإدارة اأعمال؛ وظائف املكتب ؛ خدمات الت�سويق 
 .. الإن��رتن��ت  عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  الإن��رتن��ت  عرب 

وامل�سنفة بالفئة )35(

)نا�سر عبد اهلل عقيل احلاج غازي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101979( وب���ت���اري���خ: 
)2021/03/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ومغا�سل  �سحية  ادوات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

واحوا�ض.. وامل�سنفة بالفئة )11(

)�سمارتني باور �سي�ستيمز برايفيت ليمتد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102904( وب���ت���اري���خ: 
)2021/06/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
)اأنبوبية/  ب��ط��اري��ات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
منزيل  طاقة  م�سدر  نقية؛  جيبية  موجات  حمولت  SMF(؛ 
ال�سم�سية  الطاقة  يف  التحكم  وحدات  )UPS(؛  منقطع  غري 
أجهزة  �سم�سية؛  األ���واح  �سم�سية؛  طاقة  حم��ولت  )PCU(؛ 
ال�سم�سية  الطاقة  ُعدة  ال�سم�سية؛  الطاقة  �سحن  يف  التحكم 
الطاقة..  املطلوبة لغر�ض دعم  ال�سم�سية  املعدات  وغريها من 

وامل�سنفة بالفئة )9(

)نا�سر عبد اهلل عقيل احلاج غازي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101974( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2021/03/29(
املنتجات  ال��ع��الم��ة ع��ل��ى:  وامل��وؤ���س��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���س��ع 
الكيميائية امل�ستخدمة يف ال�سناعة والبحث العلمي والت�سوير 
الغابات  وزراع��ة  والب�ستنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف 
والبال�ستيك  امل�سنعة  غري  ال�سناعية  الراتنجات   ، غ��راء   ،
�سقي  مواد   ، النريان  اخماد  ومركبات  ال�سمدة   ، امل�سنع  الغري 
،  مواد كيميائية خا�سة حلفظ    ، ، م�ستح�سرات حلام  املعادن 
يف  امل�ستخدمة  الل�سق  ومواد  الدباغة  مواد   ، الغذائية  املواد 

ال�سناعة.. وامل�سنفة بالفئة )1(
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)توتال انرجيز ا�ض اي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)104358( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2021/08/08(
قطع  املركبات؛  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وواقيات  املركبات  لعجالت  اط���ارات  املركبات؛  وم�ستلزمات 
ال�سم�ض لل�سيارات واأغطية ملقاعد املركبات و�سال�سل الإطارات 
ال�سجاد  وقطع  المان  واأحزمة  الربية(  املركبات  غيار  )قطع 
املطالبة  مع   )12( بالفئة  وامل�سنفة  للمركبات..  امل�سّكلة 
الأ�سبقية  تاريخ   4765720 ال�سبقية:  رقم  ال�سبقية:  بحق 

:2021/5/11م بلد الأ�سبقية :فرن�سا(

)بنك الت�سليف التعاوين والزراعي )كاك بنك((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)104650( وب���ت���اري���خ: 
)2021/09/08(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وعر�ض  واع��الن  دعاية  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

منتجات. وامل�سنفة بالفئة )35(

)بابا جونز انرتنا�سيونال ، انك(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105672( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
البيتزا؛  تو�سيل  خدمات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
وامل�سنفة  املطاعم.  قبل  من  وامل�سروبات  الأطعمة  تو�سيل 

بالفئة )39(

)بابا جونز انرتنا�سيونال ، انك(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105675( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
)قطع  ناجت�ض  دج���اج؛  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
داخل  لال�ستهالك  اجلاهزة  الأطعمة  دجاج؛  اأجنحة  دجاج(؛ 
بالفئة  وامل�سنفة  اأ�سابع اجلنب.  الدجاج؛  اأي   ، املبنى  اأو خارج 

)29(
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)بابا جونز انرتنا�سيونال ، انك(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105677( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
خدمات  املطاعم؛  خدمات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
املطاعم التي ت�سمل تناول الطعام يف املطعم وخدمات الرتحيل 

والتو�سيل؛ خدمات املطاعم اجلاهزة. وامل�سنفة بالفئة )43(

)�سركة التكامل الدولية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105703( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، معدنية(  )غري  بناء  مواد  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين ، اأ�سفلت وزف ت وقار ، مباين 
 ، معدنية  غري  جم�سمات)   ( ب  ُن�سُ  ، للنقل  قابلة  معدنية  غري 
 ، واجلب�ض  واجلري  ال�سمنت   ، وال�سناعية  الطبيعية  الأحجار 

موا�سري م�سنوعة من القار وال�سمنت. وامل�سنفة بالفئة )19(

)�سركة التكامل الدولية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105848( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/22(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد - املطبوعات - مواد جتليد 
الكتب - ال�سور الفوتوغرافية - القرطا�سية - املناديل - مواد 
مواد   - منزلية  لغايات  او  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق 
الفنانني - فرا�سي الدهان او التلوين - الآلت الكاتبة واللوازم 
)عدا  والتدري�ض  التوجيه  م��واد   - الث���اث(  )ع��دا  املكتبية 
حروف  )اخ��رى(-  البال�ستيكية  التغليف  م��واد   - الجهزة( 
الطباعة -  الكلي�سيهات )الرا�سمات ( - ورق اللعب - حفا�سات 
 .. املهمالت  اكيا�ض   - وال�سليوز  الورق  من  امل�سنوعة  الطفال 

وامل�سنفة بالفئة )16(

)�ض ذ م م �سوبكو(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106007( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الكاكاو؛  ال�ساي؛  ال��نب؛  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الدقيق؛  ال�سطناعي؛  النب  ال�ساغو؛  التابيوكا؛  الأرز؛  ال�سكر؛ 
الفطائر؛  اخل��ب��ز؛  احل��ب��وب؛  م��ن  امل�سنوعة  امل�ستح�سرات 
الأ�سود؛  الع�سل  النحل؛  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  احللويات؛ 
ال�سل�سات  اخلل؛  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخلمرية 

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.. وامل�سنفة بالفئة )30(
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عبداهلل  نا�سر  حم��الت  والت�سويق.)  للتجارة  عقيل  )نا�سر 
عقيل احلاج غازي((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106016( وب���ت���اري���خ: 
)2021/12/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مواد البناء - موا�سري �سلبة 
غري معدنية للمباين وا�سفلت وزفت وقار - مباين غري معدنية 
من  ب��الط   - معدنية  غ��ري  جم�سمات  متاثيل   - للنقل  قابله 
زجاج  من  نوافذ   - عام  ب�سكل  احوا�ض   - طالءات   - ال�سمنت 
بالفئة  وامل�سنفة  للبناء.  معدين  غري  ج��دران  بالط   - ملون 

)19(

)بابا جونز انرتنا�سيونال ، اإنك.(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106092( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، م�سطح  خبز   ، بيتزا  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ملفوف(  حم�سي  كلت�سونة)خبز   ، م��دورة  بيتزا   ، رقيق  خبز 
، لفات  �سرتومبويل) خبز حم�سي ملفوف( ا�سابع بيتزا اجلنب 
 ، براونيز   ، كوكيز   ، اخلبز  ا�سابع   ، البيربوين  لفات   ، اخلبز 
ب�سكويت ، كيك ، احللويات املخبوزة ، مثل خبز القرفة ، كيك 
الب�سكويت ، ثقوب الدونات ، �سل�سات ، �سل�سات غم�ض ، �سل�سات 
ا�سا�سها الثوم ، �سل�سات الران�ض)�سل�سة �سلطة( �سل�سة اجلنب 
اخلردل  �سل�سة   ، البارباكيو  �سل�سة   ، البافلو  �سل�سة   ، الزرق 

بالع�سل �سل�سة اجلبنة ، توابل. وامل�سنفة بالفئة )30(

)عبد الرحمن حممد علي ال�سدي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106156( وب���ت���اري���خ: 
)2021/12/13(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 .. ومك�سرات  ف�سف�ض  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )29(

وال�ستثمار  العقارية  للتنمية  القاب�سة  العامة  )املوؤ�س�سة 
)موؤ�س�سة عامة((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106566( وب���ت���اري���خ: 
)2021/12/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ال�سوت  خدمات  تقدمي  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
القيمة  خدمات  وتقدمي  النقال  الهاتف  �سبكة  عرب  والبيانات 

امل�سافة عرب �سبكة الهاتف النقال.. وامل�سنفة بالفئة )38(
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حممد  علي  ع��ادل   - للتجارة  العاملية  اجل���رادي  )موؤ�س�سة 
اجلرادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106792( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، الطاقة  قيا�ض  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
التيار  �سدة  قيا�ض  اأجهزة   ، البطاريات  حم�ض  قيا�ض  اجهزة 
الكهربائي ، اأوعية بطاريات ، البطاريات ال�سم�سية البطاريات 
 ، الكهربائية  املحولت   ، الكهرو�سوئية  اخلاليا   ، الكهربائية 
بطاريات ذات جهد عايل ، بطاريات غلفانية)ا�سيد( ، بطاريات 
 ، البطاريات  �سبكات   ، )كهربائية(  توزيع  دواليب   ، لالإ�ساءة 
 ، بطاريات  �سناديق   ، للبطاريات  �سفائح   ، البطاريات  �سواحن 
�سناديق توزيع )كهربائية( ، حمولت التيارات )كهربائية(.. 

وامل�سنفة بالفئة )9(

)اجلوزي للتجاره وال�سترياد -نبيل احمد نا�سر اجلوزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106870( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2022/01/18(
ال�سكر   - الرز  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وال�ساي  املكرونة ع�سل النحل والع�سل ال�سود النب والقهوه - 
والكاكاو والقهوه ال�سطناعية - التابيوكا وال�ساغو - الدقيق 
والفطائر  اخلبز   - احل��ب��وب  م��ن  امل�سنوعه  وامل�ستح�سرات 
اخلبيز  وم�سحوق  اخلمرية   - املثلجه  احللويات   - واحللويات 
 ) التوابل   ( واملعجنات  وال�سل�سات  اخلل   - اخل��ردل   - امللح   -

البهارات - الثلج. وامل�سنفة بالفئة )30(

)اجلوزي للتجاره وال�سترياد -نبيل احمد نا�سر اجلوزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106873( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2022/01/18(
ال�سكر   - الرز  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وال�ساي  املكرونة ع�سل النحل والع�سل ال�سود النب والقهوه - 
والكاكاو والقهوه ال�سطناعية - التابيوكا وال�ساغو - الدقيق 
والفطائر  اخلبز   - احل��ب��وب  م��ن  امل�سنوعه  وامل�ستح�سرات 
اخلبيز  وم�سحوق  اخلمرية   - املثلجه  احللويات   - واحللويات 
 ) التوابل   ( واملعجنات  وال�سل�سات  اخلل   - اخل��ردل   - امللح   -

البهارات - الثلج. وامل�سنفة بالفئة )30(

)اجلوزي للتجاره وال�سترياد -نبيل احمد نا�سر اجلوزي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106878( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2022/01/18(
ال�سكر   - الرز  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وال�ساي  املكرونة ع�سل النحل والع�سل ال�سود النب والقهوه - 
والكاكاو والقهوه ال�سطناعية - التابيوكا وال�ساغو - الدقيق 
والفطائر  اخلبز   - احل��ب��وب  م��ن  امل�سنوعه  وامل�ستح�سرات 
اخلبيز  وم�سحوق  اخلمرية   - املثلجه  احللويات   - واحللويات 
 ) التوابل   ( واملعجنات  وال�سل�سات  اخلل   - اخل��ردل   - امللح   -

البهارات - الثلج. وامل�سنفة بالفئة )30(
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حممد  علي  -ع���ادل  للتجارة  العاملية  اجل���رادي  )موؤ�س�سة 
اجلرادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106888( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
  ، ���س��ي��ارات  ب��ط��اري��ات   . ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
اجهزة   ، الطاقة  قيا�ض  اأجهزة   ، النارية  الدراجات  بطاريات 
قيا�ض حم�ض البطاريات ، اأجهزة قيا�ض �سدة التيار الكهربائي 
، اأوعية بطاريات ، البطاريات ال�سم�سية البطاريات الكهربائية 
، اخلاليا الكهرو�سوئية ، املحولت الكهربائية ، بطاريات ذات 
لالإ�ساءة  بطاريات   ، غلفانية)ا�سيد(  بطاريات   ، عايل  جهد 
�سواحن   ، البطاريات  �سبكات   ، )كهربائية(  توزيع  دواليب   ،
�سناديق   ، بطاريات  �سناديق   ، للبطاريات  �سفائح   ، البطاريات 
توزيع )كهربائية( ، حمولت التيارات )كهربائية(.. وامل�سنفة 

بالفئة )9(

�سربه  حممد  حممد  موؤ�س�سة   - �سربه  اح�سن  حممد  )حممد 
لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106894( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
م�ستح�سرات  منظفات   على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
تبيي�ض القم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض 
عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ،
وزيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر 

، منظفات اأ�سنان. وامل�سنفة بالفئة )3(

)�سمعدان للتجارة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)106992( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واأوعية  واواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
اأو  نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال 
مطابقة بها ( اأم�ساط واأ�سفنج ، فرا�سي ) عدا فرا�سي التلوين 
اأو الدهان ( ، مواد �سنع الفرا�سي ، اأدوات تنظيف ، �سلك جلي ، 
زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول ) عدا الزجاج امل�ستعمل 
يف املباين ( ، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية 

غري واردة يف فئات اأخرى. وامل�سنفة بالفئة )21(

)�سورميارتيك ا�ض.ايه.(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107136( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الكاكاو؛  ال�ساي؛  ال��نب؛  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الإ�سطناعي؛  النب  ال�ساغو؛  التابيوكا؛  الن�ساأ؛  الأرز؛  ال�سكر؛ 
اخلبز؛  احل��ب��وب؛  م��ن  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  ال��دق��ي��ق 
الع�سل  النحل؛  ع�سل  املثلجات؛  احللويات  احللويات؛  الفطائر؛ 
الأ�سود؛ اخلمرية؛ م�سحوق بيكنج باودر؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل؛ 

ال�سل�سات)توابل(؛ البهارات؛ الثلج.. وامل�سنفة بالفئة )30(
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)�سورميارتيك ا�ض.ايه(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107138( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واحل��ل��وي��ات؛  املعجنات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ب�سكويت؛ رقائق ويفر حم�سوة؛ ال�سوكولته ومنتجات اأ�سا�سها 

ال�سوكولته؛ مثلجات �ساحلة لالأكل.. وامل�سنفة بالفئة )30(

الهاملي  موؤ�س�سةخالد   - الهاملي  احمد  ثابت  اهلل  عبد  )خالد 
ل�سترياد ادوات التجميل(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107149( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مفاتبح كهربائية ، م�سابيح 
كابالت   ، م�سيئة  م��ن��ارات   ، كهربائية  مو�سالت   ، كهربائية 
ع��دادت   ، ا�سالك  حم��ولت   ، كهربائية  جممعات   ، كهربائية 
طاقة  و  ال��واح   ، ان��ذار  اجهزة   ، بطاريات   ، كهربائية  اقفال   ،
 ، م�ستلزماتها  و  اك�س�سوارات   ، م�ستلزماتها  و  جولت   ، �سم�سية 

خوازن منظم ، فال�ض ذواكر ، �سا�سات .. وامل�سنفة بالفئة )9(

)�سركة اأبناء حممد مو�سى بوخم�سني(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107223( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اللوز  حليب  غازية؛  مياه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
لل�سهية غري كحولية؛ م�سروبات  )م�سروب(؛ م�سروبات فاحتة 
م�سروبات  امل�سروبات؛  لتح�سري  م�ستح�سرات  كحولية؛  غري 
م�سل اللنب؛ ع�سري تفاح غري كحويل؛ كوكتيالت غري كحولية؛ 
�سراب  فواكه؛  ع�سائر  كحولية؛  غري  فواكة  ع�سري  م�سروبات 
معدنية )م�سروبات(؛  مياه  فواكه؛  فواكه غري كحويل؛ ع�سري 
فواكه  ع�سري  م�سروبات  كحولية؛  غري  م�سروبات  عنب؛  ع�سري 
�سراب  الع�سل؛  ا�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات  كحولية؛  غري 
)م�سروبات(؛  طماطم  ع�سري  )م�سروبات(؛  �سربات  ال��ل��وز؛ 

م�سروبات م�سل اللنب.. وامل�سنفة بالفئة )32(

)�سركة اأبناء حممد مو�سى بوخم�سني(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107242( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: زبدة؛ زبدة لب ال�سوكولتة؛ 
جبنة؛  �سوداين؛  فول  زبدة  الهند؛  جوز  زبدة  الكاكاو؛  زبدة 
خ�سروات  ع�سري  فواكة؛  لب  حمفو�سة؛  فواكة  اللنب؛  خثار 
احلليب  م�سروب  حليب؛  اللنب(؛  من  )م�سروب  كفري  للطبخ؛ 
خمفوق  حليب؛  منتجات  فيها(؛  ال�سائد  هو  احلليب  )يكون 
ب��ن��دوره  ع�سري  احل��ل��ي��ب(؛  )ب��دي��ل  ال�سويا  حليب  احلليب؛ 
للطبخ؛ معجون بندورة؛ ق�سدة خمفوقة؛ لنب رائب )زبادي(.. 

وامل�سنفة بالفئة )29(
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)حممد حممد اح�سن �سربه(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107260( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/12(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املن�سوجات  القن�سه  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
عربيه  �سغط  جمال�ض   . املنزيل  ال�سفنج  الن�سيج   ومنتجات 
فر�ض   . ا�سفنج  م�ساند   . ا�سفنج  �سغط  دوواين  جمال�ض  ا�سفنج 
ا�سفنج .مرتبه ا�سره ا�سفنج . مرتبات اغطيه الفرا�ض واملراتب.  
والبطانيات واملفار�ض ولوازم ال�سرره �سرا�سف اقم�سه اغطيه 
من�سوجات  )اقم�سه(  حرير  �سزدوف  قما�ض  �ستائر   املخدات 

قطنيه. وامل�سنفة بالفئة )24

با�سم  اأي�سًا  )وتتاجر  كاي�سا  كابيو�سيكي  جيدو�سا  )تويوتا 
تويوتا موتور كوربوري�سن((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107319( وب���ت���اري���خ: 
)2022/01/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: ال�سيارات واأجزائها الهيكلية. 

وامل�سنفة بالفئة )12(

)�سركة اأركان ال�ساطع التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107455( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�ستعملة يف القرطا�سية  الل�سق  ، مواد  القرطا�سية 
رولت   ، التلوين  اأو  الدهان  فرا�سي   ، الفنانني  وم��واد  منزلية 
 ، الأث���اث(  )ع��د  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  الآلت   ، الدهان 
التغليف  م��واد   ، الأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�ض  التوجيه  م��واد 
البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.. وامل�سنفة بالفئة )16(

)اأورينت مين ل�سترياد املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107587( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�سع 
احلبوب ، احللويات باأنواعها ، ال�سوكولته ، الب�سكويت والكعك 
 ، املثلجات   ، البو�سة)اي�سكرمي(   ، اجليلي   ، والفطائر  والكيك 
 ، العلكة   ، احلبوب  ا�سا�سها  خفيفه  وجبات   ، طحينية  حالوة 

نعنع ، مليم فواكه. وامل�سنفة بالفئة )30(
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)اأورينت مين ل�سترياد املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107590( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�سع 
احلبوب ، احللويات باأنواعها ، ال�سوكولته ، الب�سكويت والكعك 
 ، املثلجات   ، البو�سة)اي�سكرمي(   ، اجليلي   ، والفطائر  والكيك 
 ، العلكة   ، احلبوب  ا�سا�سها  خفيفه  وجبات   ، طحينية  حالوة 

نعنع ، مليم فواكه. وامل�سنفة بالفئة )30(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107630( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، التدريب  توفري   ، التعليم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئة  وامل�سنفة  والثقافية..  الريا�سية  الأن�سطة   ، الرتفيه 

)41(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب����رق����م)107634( 
التجارية  العالمات  لقانون  وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا 
والورق  ال��ورق  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية 
، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�سي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، الأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�ض )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري 
الورادة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، كلي�سيهات الطباعة 

)الرا�سمات(.. وامل�سنفة بالفئة )16(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107637( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، التدريب  توفري   ، التعليم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئة  وامل�سنفة  والثقافية.  الريا�سية  الأن�سطة   ، الرتفيه 

)41(
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)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب����رق����م)107639( 
لقانون  وف��ق��َا   .)2022/02/27( وب��ت��اري��خ: 

العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات 
على: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ،  وغري واردة يف فئات اأخرى 
ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، ومواد الفنانني ، فرا�سي الدهان 
الأثاث(  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  الآلت   ، التلوين  اأو 
التغليف  مواد   ، الأجهزة(  )عدا  والتدري�ض  التوجيه  مواد   ،
البال�ستيكية )غري الورادة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

كلي�سيهات الطباعة )الرا�سمات(.. وامل�سنفة بالفئة )16(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107653( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، التدريب  توفري   ، التعليم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئة  وامل�سنفة  والثقافية..  الريا�سية  الأن�سطة   ، الرتفيه 

)41(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107654( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، التدريب  توفري   ، التعليم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالفئة  وامل�سنفة  والثقافية..  الريا�سية  الأن�سطة   ، الرتفيه 

)41(

)�سايف عبداحلميد درهم الكميم - النهروان للتجارة العامة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107676( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/01(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والغازيه  املعدنيه  املياه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�ستخل�سة  م�سروبات   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها 
اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، الفواكه  وع�سائر  الفواكه  من 
لتح�سري امل�سروبات غري الكحولية ، م�ستح�سرات لتح�سري املياه 
املعدنية ، رحائق فواكه)غري كحويل( ، م�سروبات غري كحولية 
غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات   ، كحولية  غري  فواكه  خال�سات   ،
خ�سروات  ع�سائر   ، )م�����س��روب(  ب��ن��دورة  ع�سري   ، كحولية 
)م�سروبات( ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�سروب الطاقه0. 

وامل�سنفة بالفئة )32(
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)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107677( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�ستعملة يف القرطا�سية  الل�سق  ، مواد  القرطا�سية 
الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�سي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، الأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�ض )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري 
الورادة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، كلي�سيهات الطباعة 

)الرا�سمات. وامل�سنفة بالفئة )16(

م�سعد  �سالح  �سامي   - الغذائية  املواد  ل�سترياد  مين  )اأورينت 
الغرا�سي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107705( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�سع 
احلبوب ، احللويات باأنواعها ، ال�سوكولته ، الب�سكويت والكعك 
 ، املثلجات   ، البو�سة)اي�سكرمي(   ، اجليلي   ، والفطائر  والكيك 
 ، العلكة   ، احلبوب  ا�سا�سها  خفيفه  وجبات   ، طحينية  حالوة 

نعنع ، مليم فواكه. وامل�سنفة بالفئة )30(

)ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107711( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�ستعملة يف القرطا�سية  الل�سق  ، مواد  القرطا�سية 
الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�سي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، الأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
والتدري�ض )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري 
الورادة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، كلي�سيهات الطباعة 

)الرا�سمات(.. وامل�سنفة بالفئة )16(

)عبداحلق عبده مهيوب احلمادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107713( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واإع��الن.  دعاية  خدمات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )35(
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)�سركة دراية املالية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107714( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، املالية  ال�سوؤون   ، التاأمني  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

ال�سوؤون النقدية وال�سئون العقارية.. وامل�سنفة بالفئة )34(

)كادوجلو ياج �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107718( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: حلم ، �سمك ، دواجن ، ال�سيد؛ 
زيتون  مرق؛  �سوربات؛  جمفف؛  بقول  املعالج؛  اللحم  منتجات 
الزيتون؛ حليب من م�سدر حيواين؛ حليب من  معالج؛ عجينة 
لالأكل؛  قابلة  ده��ون  زب��دة؛  احلليب؛  منتجات  نباتي؛  م�سدر 
 ، مطبوخة   ، جممدة   ، حمفوظة   ، جمففة  وفواكه  ح�سروات 
وفواكه  معدة  مك�سرات  طماطم؛  عجينة  مملحة؛  اأو  مدخنة 
الفول  وزب��دة  للدهن  قابل  بندق  خفيفة؛  كوجبة  جمففة 
وم�سحوق  بي�ض  ال�سم�سم(؛  بذور  ال�سوداين؛ طحينة )عجينة 

البي�ض؛ رقائق البطاطا.. وامل�سنفة بالفئة )29(

)اأورينت مين ل�سترياد املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107732( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: الفواكه واخل�سار املطبوخة 
والزيوت  الألبان  ومنتجات  واحلليب  والبي�ض  واملربى  والهالم 
والدهون ال�ساحلة لالأكل.املخلالت ال�سب�ض البطاط�ض اجلنب ، 
الزبادي ، معجون الطماطم ، جمربي ، مك�سرات ، فول �سودان. 

وامل�سنفة بالفئة )29(

)اأورينت مين ل�سترياد املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107734( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�سع 
والكيك  والكعك  الب�سكويت   ، ال�سوكولته  احللويات   ، احلبوب 
حالوة   ، املثلجات   ، البو�سة)اي�سكرمي(   ، اجليلي   ، والفطائر 
طحينية ، وجبات خفيفه ا�سا�سها احلبوب ، العلكة ، نعنع ، مليم 

فواكه. وامل�سنفة بالفئة )30(
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)�سركة اخوان �سرب للتجارة املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107735( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
)الط����ارات(.  التواير  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )12(

م�سعد  �سالح  �سامي   - الغذائية  املواد  ل�سترياد  مين  )اأورينت 
الغرا�سي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107738( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�سع 
احلبوب ، احللويات ، ال�سوكولته ، الب�سكويت والكعك والكيك 
حالوة   ، املثلجات   ، البو�سة)اي�سكرمي(   ، اجليلي   ، والفطائر 
طحينية ، وجبات خفيفه ا�سا�سها احلبوب ، العلكة ، نعنع ، مليم 

فواكه. وامل�سنفة بالفئة )30(

)بيونتيك ا�ض اي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107747( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
م�ستخدمة  كيماويات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
لالإ�ستخدام  فعالة  كيميائية  مكونات  الأدوي���ة؛  �سناعة  يف 
عوامل  لل�سرطان؛  امل�سادة  واللقاحات  الأدوي���ة  ت�سنيع  يف 
 ، نووية  اأحما�ض  اللقاحات؛  ت�سنيع  يف  لالإ�ستخدام  مقوية 
الت�سخي�سية  امل�ستح�سرات  املخربي؛  لالإ�ستخدام  بروتينات 
الت�سخي�سية  امل�ستح�سرات  اأوالبحثية؛  العلمية  لالإ�ستخدام 
وامل�سنفة  الطبية.  اأو  ال�سريرية  املخربية  لال�ستخدامات 
ال�سبقية:  رق��م  ال�سبقية:  بحق  املطالبة  مع   )1( بالفئة 
بلد  :2021/8/25م  الأ�سبقية  تاريخ   302021114485.6
الأ�سبقية :املانيا( مع املطالبة بحق ال�سبقية: رقم ال�سبقية: 
302021120508.1 تاريخ الأ�سبقية :2021/12/16م بلد 

الأ�سبقية :املانيا

)مركز اجلربي لل�ساعات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107763( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/16(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املكونه  والأجزاء  ال�ساعات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
لها ، عقارب ال�ساعات ، �سناديق املجوهرات ، املجوهرات املقلدة 
 ..  ، عنق  ربطة  دبابي�ض   ، احللي   ، ا�ساور   ، املفاتيح  �سال�سل   ،

وامل�سنفة بالفئة )14(
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)اأورينت مين ل�سترياد املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107772( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: الفواكه واخل�سار املطبوخة 
والهالم واملربى والكومبوت والبي�ض واحلليب ومنتجات الألبان 
والزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.املخلالت ال�سب�ض البطاط�ض 
اجلنب ، الزبادي ، معجون الطماطم ، جمربي ، مك�سرات ، فول 

�سودان. وامل�سنفة بالفئة )29(

)جاد �سالح علي البحر- جمموعة البحر التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107791( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الفطائر   والكيك  احللويات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل  املكرونه   والرز   وال�ساي  النب    
التابيوكا  ؛  ال�سطناعيه   والقه�وه  والكاكاو   . والقهوه   النب 
؛  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ؛  وال�ساغو 
اخلبز ؛ احللويات املثلجة ؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ؛ امللح ؛ 
اخلردل ؛ اخلل وال�سل�سات واملعجنات  )التوابل (؛ البه�ارات و 

املايونيز  ؛ الثلج...... وامل�سنفة بالفئة )30(

)�سركة ال�سرق الأو�سط للرعاية ال�سحية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107844( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/08(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: اخلدمات الطبية.. وامل�سنفة 

بالفئة )44(

)اأورينت مين ل�سترياد املواد الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107862( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/20(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات  العالمة على:  اجلغرافية وتو�سع 
احلبوب ، احللويات باأنواعها ، ال�سوكولته ، الب�سكويت والكعك 
املثلجات   ، البو�سة)اي�سكرمي(   ، اجليلي   ، والفطائر   ، والكيك 
 ، العلكة   ، ا�سا�سها احلبوب  ، وجبات خفيفه  ، حالوة طحينية 

نعنع ، مليم فواكه. وامل�سنفة بالفئة )30(
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)ابراهيم يحيى يحيى اح�سن دبي�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107874( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ولبا�ض  املالب�ض  الحذيه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

القدم واأغطية الراأ�ض.. وامل�سنفة بالفئة )25(

)ابراهيم يحيى يحيى اح�سن دبي�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107877( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ولبا�ض  املالب�ض  الحذيه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

القدم واأغطية الراأ�ض.. وامل�سنفة بالفئة )25(

)ابراهيم يحيى يحيى اح�سن دبي�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107879( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ولبا�ض  املالب�ض  الحذيه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

القدم واأغطية الراأ�ض.. وامل�سنفة بالفئة )25(

)ابراهيم يحيى يحيى اح�سن دبي�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107881( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ولبا�ض  املالب�ض  الحذيه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

القدم واأغطية الراأ�ض.. وامل�سنفة بالفئة )25(



20

)ابراهيم يحيى يحيى اح�سن دبي�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107936( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ولبا�ض  املالب�ض  الحذيه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

القدم واأغطية الراأ�ض.. وامل�سنفة بالفئة )25(

من�سور  زيد  اأب��و  لال�سترياد/  حممد  من�سور  اأبوزيد  )حم��الت 
حممد حذا(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107941( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: الدهانات طالءات )البويات( 
اجل��دران  معجون  �سيارات+  معجون  والالكيه+  والورني�ض 
والف�سة  وال��ف��ولذ  واحلديد  وال��زج��اج  والمونيوم  واخل�سب 
+مالط زيتي معجون + ا�سا�سات للدهانات +مرققات ومغلظات 
للدهانات +مواد واقية من ال�سداأ والتلف + معاجني امل�سنفة 
وامل�سنفة  الأل���وان.  وتثبيت  التلوين  م��واد   + الفئة  ه��ذه  يف 

بالفئة )2(

)ن�سر حفظ اهلل علي  ال�سول/  موؤ �س�سة الثريل�سترياد املواد 
الغذائية العامة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107984( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 . معدنيه  غري  خ��زان��ات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
بالط . اللواح غري معدنيه . اعمده غري معدنيه . قوالب غري 
 . بناء  حجار   . معدنيه  غري  انابيب   . خ�سب  اللواح   . معدنيه 
لال�سقف  معدنيه  اغطيه   . النار  من  واقيه  ا�سمنتيه  اغطيه 
مواد ت�سقيف. مواد ت�سقيف غري معدنيه موا�سري غري معدنيه. 

وامل�سنفة بالفئة )19(

)موؤ�س�سة �سيف حممد الدوه للتجارة وال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108059( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/05(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�ستخل�سة  م�سروبات   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها 
اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، الفواكه  وع�سائر  الفواكه  من 
لتح�سري امل�سروبات غري الكحولية ، م�ستح�سرات لتح�سري املياه 
املعدنية ، رحائق فواكه )غري كحويل( ، م�سروبات غري كحولية 
فواكه  ع�سري  م�سروبات   ، كحولية  غ��ري  ف��واك��ه  خال�سات   ،
خ�سروات  ع�سائر   ، )م�سروب(  بندورة  ع�سري   ، كحولية  غري 
)م�سروبات( ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، م�سروب الطاقة.. 

وامل�سنفة بالفئة )32(
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)معمل اليمنيه املتقدمه ل�سناعه املواد البال�ستيكيه(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108126( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والغوتابر�سا  امل��ط��اط  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ه�ذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  وامليكا  وال�سب�ستو�ض  وال�سمغ 
مت�سكلة  بال�ستيكية  مواد   ، اأخ��رى  فئات  يف  واردة  وغري  امل��واد 
بالبثق لال�ستعمال يف الت�سنيع ، مواد التغليف  واحل�سو والعزل 

، اأنابيب مرنة غري معدنية.. وامل�سنفة بالفئة )17(

)�سركة اجلوبي للمفرو�سات والثاث املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108127( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/11(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
فر�سات   ، ا�سفنج  مراتب  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، اخرى  فئات  يف  ال��واردة  غري  الن�سيج  ومنتجات  من�سوجات   ،
 ، واملفار�ض  والبطانيات  القم�سة   ، واملوائد  الفرا�ض  اغطية 
 ، ، �سرا�سف  اأغطية لالأ�سرة   ، ، لوازم ال�سرة  بطانيات لالأ�سرة 
اقم�سة ، اغطية للمخدات ، اكيا�ض للمخدات ، �ستائر لالبواب 
، منا�سف للوجه من الن�سيج ، بيا�سات اغطية ، اغطية للفر�ض 
على  تعلق  الن�سيج  من  مطرزات   ، �سويف  قما�ض   ، نامو�سيات   ،
اجلدران ، كيا�ض للنوم ، حرير قما�ض ، مواد ن�سيجية ، منا�سف 
الن�سيج..  ، منا�سف من  ، من�سوجات قطنية  الن�سيج  للوجه من 

وامل�سنفة بالفئة )24(

)�سركة اجلوبي للمفرو�سات والثاث املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108130( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/11(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
 ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  م��واد   ، املطبوعات   ،
اأو لغايات  امل�ستعملة يف القرطا�سية  الل�سق  ، مواد  القرطا�سية 
الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  ، فرا�سي  الفنانني  ، ومواد  منزلية 
التوجيه  م��واد   ، الأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�ستيكية  التغليف  م��واد   ، الأج��ه��زة(  )ع��دا  والتدري�ض 
اللعب  ، ورق  اأخرى( ، حروف الطباعة  )غري الواردة يف فئات 
اأكيا�ض   ، وال�سليوز  ال��ورق  من  امل�سنوعة  الأطفال  حفا�سات   ،

املهمالت. وامل�سنفة بالفئة )16(

)مونديليز يورب جي ام بي ات�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85392( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2018/7/15(
خلطات  و  اخلبيز  م�سحوق  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
و  واحل��ل��وي��ات  احل��ل��وى  وم�سحوق  م�سحوق  �سكل  على  اخلبز 
�سكل  على  واملهلبية  احللويات  ومنتجات  املخابز  منتجات 
وامل�سنفة  املهلبية..  ب�سناعة  املتعلقة  واملنتجات  م�سحوق 

بالفئة )30( 
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)�سركة  اجلوبي للمفرو�سات والثاث املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108152( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/09(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واللحافات.  البطانيات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )24(

للتجاره  اليمن  )ري���ف  اجل��اب��ري  رق��ع��ه  م�سفر  علي  )ح�سن 
وال�سترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108165( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
.وامل�ستح�سرات  الدوي��ه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدلنية 
البيطري  اأو  الطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية  واأغذية  مواد   ،
واأغذية للر�سع والطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�سان 
واحليوان؛ ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو ال�سنان و�سمع طب 

ال�سنان ، مطه�رات ، . وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة ن�سيلة التجارية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108190( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/05(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: جمففات هواء )جمففات( ، 
ملبات جتعيد ال�سعر ، جمففات هواء ، جمففات �سعر.. وامل�سنفة 

بالفئة )11(

)ابراهيم علي حممد علي احلداد ) �سرتوجن هيلث لال�سترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108204( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: اغذيه اطفال  فوط ن�سائيه  
�سحية  م�ستح�سرات   ، وبيطرية  �سيدلنية  .م�ستح�سرات 
الطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية  واأغذية  مواد   ، طبية  لغايات 
للحمية  مكمالت   ، والط��ف��ال  للر�سع  واأغ��ذي��ة  البيطري  اأو 
الغذائية لالن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو 
لباده  م�ستح�سرات   ، مطه�رات   ، ال�سنان  طب  و�سمع  ال�سنان 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�ساره.  واحليونات  احل�سرات 

اع�ساب حفا�سات ملر�سى �سل�ض البول. وامل�سنفة بالفئة )5(
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)ابراهيم علي حممد علي احلداد ) �سرتوجن هيلث لال�سترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108212( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
�سيدلنية  .م�ستح�سرات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
واأغذية  ، مواد  لغايات طبية  ، م�ستح�سرات �سحية  وبيطرية 
للر�سع  واأغذية  البيطري  اأو  الطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية 
واحليوان؛  لالن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت   ، والط��ف��ال 
ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو ال�سنان و�سمع طب ال�سنان 
، مطه�رات ، م�ستح�سرات لباده احل�سرات واحليونات ال�ساره. 
�سل�ض  ملر�سى  حفا�سات  اع�ساب  ومبيدات  فطريات  مبيدات 

البول حفا�سات �سحيه ن�سائيه. وامل�سنفة بالفئة )5(

)ابراهيم علي حممد علي احلداد ) �سرتوجن هيلث لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108213( وب���ت���اري���خ: 
)2022/02/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعه من هذا املواد وغري وارده يف فئات اخرى 
املطبوعات . الطباعه . حفا�سات الطفال امل�سنوعه من الورق 

وال�سليوز. وامل�سنفة بالفئة )16(

و  لالثاث  �سنعاء   - نعمان  ال��ق��ادر  عبد  عبدالعزيز  )ط��ارق 
الديكور الزجاج(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108222( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئة  وامل�سنفة  الزجاج.  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

)19(

)اياد ف�سل ح�سن الدميني  - موؤ�س�سة اياد ف�سل ح�سن الدميني 
للتجارة و ال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105829( وب���ت���اري���خ: 
)2021/11/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئة  وامل�سنفة  ع�سري.  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

)32(
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)�سعيد ح�سني �سالح ح�سني �سمالن(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108241( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: املفرو�سات والثاث وال�ستائر 
ا�سفنج  عربيه  �سغط  جمال�ض   . املنزيل  ال�سفنج  والقم�سه   
ال�سجاد.  املنا�سف.  املخدات.   . ا�سفنج  �سغط  دوواين  جمال�ض 
ا�سفنج  فر�ض   . ا�سفنج  .م�ساند  اللحافات  الكنب.  املوكيت. 
واملراتب.  الفرا�ض  اغطيه  مرتبات   . ا�سفنج  ا�سرره  .مرتبه 
�سرا�سف  ال���س��رره  ول���وازم  واملفار�ض  والبطانيات  القم�سه 
اقم�سه اغطيه املخدات �ستائر  قما�ض �سوف حرير )اقم�سه( 

من�سوجات قطنيه. وامل�سنفة بالفئة )24(

)نايف حممد عبداهلل بارق  - نايف بارق لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108261( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2022/04/27(
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على: هواتف حممولة 

وم�ستلزماتها. وامل�سنفة بالفئة )9(

)خالد عيدرو�ض علي العوادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108296( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  �سل�سه.   . اأرز  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئة )30(

)حمي الدين �سعيد �سعيد الدبعي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108299( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2022/05/14(
م�ستح�سرات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض 
عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ،
وزيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر 

، منظفات اأ�سنان ... وامل�سنفة بالفئة )3(
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)حممد م�سعد احمد الربوع - حمل حممد م�سعد احمد الربوع 
لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108305( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واملالب�ض  اجلاهزة  املالب�ض  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
واغطية  وال�سنادل  والح��ذي��ة  ال��ق��دم  والب�سة  الداخلية 

الرا�ض. وامل�سنفة بالفئة )25(

)�سامي علي احمد ح�سني ال�سميني(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108318( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���س��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: امل��ك�����س��رات وال��زع��ق��ة. 

وامل�سنفة بالفئة )29(

)عبداهلل حمري عبداهلل امل�سرقي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108320( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: املن�سوجات ومنتجات الن�سيج 
غري الواردة يف فئات اأخرى ، اأغطية الفرا�ض واملوائد ، الأقم�سة 
لغطية  اقم�سة   ، الن�سيج  من  مطرزات  واملفار�ض  والبطانيات 
الفرا�ض ، بطانيات ، خممل ، قما�ض �سويف ، اغطية للمخدات ، 
اكيا�ض للمخدات ، مفار�ض مو�سعيه ، حلف ، مالءات ، نامو�سيات 
، بطانيات لال�سره ، اغطية من الورق لال�سره ، بيا�سات اغطية 
لالأ�سره ، �سرا�سف ، بطانيات لال�سره ، قم�ض الديباج ، اغطية 
للتطريز.  خمطط  قما�ض   ، العيدر  زغب  من  حلف   ، للو�سائد 

وامل�سنفة بالفئة )24(

)اجمد عبدالغفور علي العريقي) مركز �سيدي خلدمات �سيانه 
ال�سيارات ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108321( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/04(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
�سيانه   ، املركبات  ت�سحيم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سيارات ،  و�سيانه وا�سالح ال�سيارات ، وغ�سل ال�سيارات وتلميع 

املركبات.. وامل�سنفة بالفئة )37(
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)اجمد عبدالغفور علي العريقي) مركز �سيدي خلدمات �سيانه 
ال�سيارات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108322( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/04(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
�سيانه   ، املركبات  ت�سحيم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سيارات ،  و�سيانه وا�سالح ال�سيارات ، وغ�سل ال�سيارات وتلميع 

املركبات.. وامل�سنفة بالفئة )37(

)عبداهلل حممد �سعيد اخلنب�سي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108328( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سروبات  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
من  م�ستخل�سة  الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  الغازية 
الفواكه وع�سائر الفواكه ، م�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات 
ورحائق  املعدنية  املياه  لتح�سري  وم�ستح�سرات  الكحولية  غري 
خال�سات   ، كحولية  غري  م�سروبات  و  كحولية(  )غري  الفوكة 
 ، كحولية  غري  فواكه  ع�سري  م�سروب   ، كحولية  غري  فواكه 
ع�سري البندورة ) م�سروب (ع�سائر خ�سروات ) م�سروبات ( ، 

ماء معدين فوار وم�سروب الطاقة. وامل�سنفة بالفئة )32(

)عبداهلل حمري عبداهلل امل�سرقي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108336( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واحل�سري  والب�سط  ال�سجاد  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الر�سيات  لتغطية  اخ��رى  وم���واد  الر���س��ي��ات  فر�ض  وم�سمع 
القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من مواد غري ن�سيجية( 
امل�سمعات الر�سية �سجاد ح�سر او مفار�ض او مدا�سات زح�سر 
من الق�سب اغطية ار�سيات .�سجاد لل�سيارات ، مدا�سات حمام 
.ح�سر غري انزلقية .ح�سر ل�سالت الريا�سة البدنية .ورق 

جدران ، ورق جدران من�سوج.. وامل�سنفة بالفئة )27(

)عبد القادر حممد �سالح البي�ساين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108360( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
القات.  زراع��ة  منتجات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )31(
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)ع�سام جابر جابر املطري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108371( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/15(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الزيوت  والتونه  البقوليات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
والدهون والجبان.  اللحوم ال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه   ، اللحم  خال�سات   ،
ومطه�وة ، ه�الم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، 
البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،  والده�ون ال�ساحلة لالكل. 

وامل�سنفة بالفئة )29(

والت�سدير  وال���س��ت��رياد  ل��ل��ت��ج��ارة  ال�����س��ي��وخ  ك��ي��ف  )���س��رك��ة 
والتوكيالت التجارية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108373( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ال�سغرية  املتاجر  خدمات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سغرية  املتاجر  ب�سائع  بيع  تعر�ض  التي  بالتجزئة  للبيع 
البيع  متاجر  خدمات   ، ماركات  ال�سوبر  خدمات   ، والبنزين 
بالتجزئة  وامل�سروبات  الأطعمة  بيع  تعر�ض  التي  بالتجزئة 
واجلمال  ال�سحة  ومنتجات  ال�سخ�سية  العناية  ومنتجات 
ومنتجات  العالجية  واملنتجات  الأولية  الإ�سعافات  ومنتجات 

التنظيف املنزلية.. وامل�سنفة بالفئة )35(

والت�سدير  وال���س��ت��رياد  ل��ل��ت��ج��ارة  ال�����س��ي��وخ  ك��ي��ف  )���س��رك��ة 
والتوكيالت التجارية املحدودة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108374( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ال�سغرية  املتاجر  خدمات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
لال�ستهالك  وامل�سروبات  الأطعمة  منتجات  للبيع  تعر�ض  التي 
داخل او خارج املوقع ، توفري خدمات املطاعم واملقاهي واأماكن 
الع�سائر  تقدمي  واأماكن  ال�ساي  تقدمي  واأماكن  القهوة  تقدمي 
الوجبات  تقدمي  واأم��اك��ن  الأل��ب��ان  منتجات  تقدمي  واأم��اك��ن 
 ، املقا�سف  وخ��دم��ات  ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة  ومطاعم  اخلفيفة 

خدمات احلجوزات.. وامل�سنفة بالفئة )43(

)�سركه اولد املحفدي للتجاره والتوكيالت املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108393( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املعدنية  واملياه  الع�ساير  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سروبات   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريه�ا  والغازية 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات. وامل�سنفة بالفئة )32(
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)�سركه علي احلو�سبي واخيه للتجاره املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108397( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���س��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ه  
فئات  يف  ال��وارده  غري  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات 
الطازجه  واخل�سروات  الفواكه   . احليه  احليونات   . اخ��رى 
الغذائيه اخلا�سه  املواد  البذور والتباتات والزهور الطبيعيه  

باحليونات .. وامل�سنفة بالفئة )31(

)�سركه علي احلو�سبي واخيه للتجاره املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108398( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الكاكاو.   . ال�ساي   . النب  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الدقيق  ال�سناعي.  .ال��نب  .ال�ساجو  التابيوكا  الرز.  ال�سكر 
الب�سكويت.   . اخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعه  وامل�ستح�سرات 
 . النحل  ع�سل   . املثلجه  احللويات   . احللويات   .  . الفطاير 
 . الثلج   . اخلل   . .والتوابل  البهارات   .  . اخل��ردل   . اخلمريه 
الكيك.  ال�سل�سه . املكرونه. ال�سعرييه. وامل�سنفة بالفئة )30(

)�سركه علي احلو�سبي واخيه للتجاره املحدوده(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108403( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املعدنية  واملياه  الع�ساير  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سروبات   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريه�ا  والغازية 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات. وامل�سنفة بالفئة )32(

)نا�سر نا�سر احمد ال�سدادي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108409( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واملطبوعات  ال��ف��وات��ري  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
امل�سنوعه  واملنتجات  ال��ورق   ، واملرا�سالت  واخلتم  الر�سمية 
القلب  ملخطط  ورق  اخ��رى  فئات  يف  واردة  غري  امل��واد  هذه  من 
الكهربائي القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية ، 
فرا�سي الدهان والتلوين اكيا�ض كلي�سيهات .. وامل�سنفة بالفئة 

)16(
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)عابد نا�سر قا�سم الوادعي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108415( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/18(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اك�س�سوارات   ، الهواتف  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
وطاقة  ال��واح   ، الي��ب��دات   ، بطاريات  ال�سا�سات   ، وتوابعها 
اوامليكرفونات   ، منظمات   ، الر�سيفرات  م�ستلزماتها   ، �سم�سية 
واخلوازن فال�سات ، ذواكر وكامريات �سواحن ، �سماعات بلوتوث 

، ا�سالك كهرباء. وامل�سنفة بالفئة )9(

الرجبي)موؤ�س�سة  الوهاب  عبد  احلفيظ  عبد  وثيق  )�سدام 
�سدام الرجبي التجارية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108430( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/17(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، معدنية(  )غري  بناء  مواد  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين ، اأ�سفلت وزفت وقار ، مباين 
 ، معدنية  غري  )جم�سمات(  ب  ُن�سُ  ، للنقل  قابلة  معدنية  غري 
 ، واجلب�ض  واجلري  ال�سمنت   ، وال�سناعية  الطبيعية  الأحجار 
وامل�سنفة  والخ�ساب.  وال�سمنت  القار  من  م�سنوعة  موا�سري 

بالفئة )19(

)حممد عبده ناجي الظهرة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108450( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/22(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: املالب�ض والحذية واغطية 

الرا�ض. وامل�سنفة بالفئة )25(

)عبدالقادر مهيوب حممد احلمادي ) اوفر لك للت�سوق((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108451( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/18(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واأوعية  واأواين  اأدوات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
اأو  نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال 
التلوين  فرا�سي  )عدا  فرا�سي   ، واإ�سفنج  اأم�ساط   ، بها(  مطلية 
اأو الدهان( ، مواد �سنع األفرا�سي ، اأدوات تنظيف ، �سلك جلي ، 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية 

غري واردة يف فئات اأخرى.. وامل�سنفة بالفئة )21(
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)موؤ�س�سة حممد �سالح ال�سبيبي لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108453( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
زبيب؛  بطاطا؛   رق��ائ��ق  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
مك�سرات حم�سرة؛ فطائر بطاطا مقلية ؛ع�سري بندورة للطبخ  
؛لب  ؛�سوربات   طحينية  خمفوقة  ؛ق�سدة  بندورة  ؛معجون 
؛م�سروبات احلليب ؛مربى فواكه  �سوداين حم�سر  فواكه؛ فول 
؛مك�سرات ؛ف�سف�ض ؛�سمن نباتي ؛عد�ض حمفوظ ؛متور ؛فواكه 
وخ�سروات حمفوظة وجممدة ومطهوة؛  هالم جيلي ومربيات 
وفواكه مطبوخة بال�سكر ؛البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب؛ 
الزيوت والدهون املعدة لالأكل ؛ف�سار.. وامل�سنفة بالفئة )29(

ف��وزي  حممد  موؤ�س�سة  ح��ي��در  �سالح  حممد  ف���وزي  )حم��م��د 
لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108457( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
واغطية  ومالب�ض  اأحذية  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

الرا�ض. وامل�سنفة بالفئة )25(

ف��وزي  حممد  )موؤ�س�سه  حيدر  �سالح  حممد  ف��وزي  )حممد 
لال�سترياد((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108459( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ةتقليد  املدبوغة  اجللود  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
غري  امل��واد  ه�ذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املدبوغة   اجللود 
 ، اأواملدبوغة  اخلام  احليوانات  جلود   ، اأخرى  فئات  يف  الواردة 
والع�سي  وال�سما�سي  املظالت   ، ال�سفرية  واحلقائب  ال�سناديق 
اليدويه.  وال�سروج.واحلقائب  احليوانات  واأطقم  ال�سياط   ،

وامل�سنفة بالفئة )18(

)�سركة باز العاملية لل�سناعة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)102381( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2021/2/21(
وك�ل  نفي�سة  غري  معادن  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، معدنية  متنقلة  مباين   ، معدنية  بناء  م��واد   ، منها  خليط 
واأ�سالك  ك�بالت   ، احلديدية  ال�سكك  خلطوط  معدنية  م��واد 
 ، ح��دادة  م�سنوعات   ، نفي�سة  غري  معادن  من  كهربائية  غري 
خزائن   ، معدنية  واأنابيب  موا�سري   ، �سغرية  معدنية  خ��ردوات 
حفظ الوثائق والأ�سياء الثمينة ، منتجات م�سنوعة من معادن 
غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى ، خامات معادن ، موا�سري 
ومعرجة  وملونة  جملفنة  �سوداء  واأل��واح  و�سفائح  قطاعات 

و�سرائط حديد.. وامل�سنفة بالفئة )6(
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)احمد علي فرحان القا�سمي - احمد القا�سمي لال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108461( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/29(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مناديل و حفاظات و ل�سقات. 

وامل�سنفة بالفئة )16(

)لول حممد حممد ناجي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108479( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: الغالل واملنتجات الزراعية 
 ، اأخرى  فئات  يف  ال��واردة  غري  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات   ،
البذور   ، الطازجة  واخل�سروات  الفواكه   ، احلية  احليوانات 
اخلا�سة  الغذائية   امل��واد   ، الطبيعية  والزه�ور  والنباتات 

باحليوانات ، . وامل�سنفة بالفئة )31(

)نور الدين عبدالباقي احمد ح�سني فارع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108482( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
. اجهزه  اجلغرافية وتو�سع العالمة على: م�سابيح كهربائيه 
اناره. تدفئه مكيفات هواء. املجمدات. مربدات املاء . اجهزه 
الهواء. افران. افران امليكروويف. م�سابح كهربائيه.  تكييف 
مقاعد  امل��ي��اه.  ملوا�سري  خلط  لال�ساءة.�سفاطات.  فواني�ض 

تواليت. اجهزه لال�ساءة الثنائيه. وامل�سنفة بالفئة )11(

)نور الدين عبدالباقي احمد ح�سني فارع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108483( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: ا�سالك كهرباء لوحه مفاتيح 
اجهزه خزن وتن�سيم كهرباء  كامريات مراقبه مفاتيح كهرباء 

البطاريات اللواح وطاقه �سم�سيه. وامل�سنفة بالفئة )9(
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)نور الدين عبدالباقي احمد ح�سني فارع(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108484( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والورني�ض  ال��ده�����ان��ات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من  الوقاية من  املواد  والطالءات 
التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت الوان ، راتنج طبيعي خا ، 
م معادن يف �سكل رقائق اأو م�سحوق ل�ستخدام الده�انني وفنيي 

الديكور وعمال الطباعة والفنانني. وامل�سنفة بالفئة )2(

)موؤ�س�سة �سيف حممد الدوه للتجارة وال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108486( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئة  وامل�سنفة  الكيك.  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

)30(

)موؤ�س�سة �سيف حممد الدوه للتجارة وال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108487( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئة  وامل�سنفة  الكيك.  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

)30(

العماد  القادر  العماد)عبداهلل  حممود  عبداهلل  )عبدالقادر 
لبيع ادوات التجميل(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108499( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/30(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
ل�سقة  عد�سات   ، نظارات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
اوعية العد�سات الال�سقة عد�سات تقومي الب�سر ، علب نظارات 
 ، ، خيوط و�سال�سل نظارات  للعيون  ، واقيات  ، عد�سات عينية 

اغطية عد�سات.. وامل�سنفة بالفئة )9(
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)عبد الوا�سع عبد الويل قا�سم العامري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108500( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/30(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
و  ال�سائلة  البطاريات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

اجلافة. وامل�سنفة بالفئة )9(

)�سيدلية جنة ار�ض اليمن ) فرج احمد �سالح احمد ميا�ض((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108501( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/28(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
امل�ستح�سرات   ، ادوي���ة  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ال�سيدلنية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية 
، ل�سقات  للر�سع و الطفال  و اغذية  الطبي  معدة لال�ستعمال 
ال�سنان  �سمع طب  و  ال�سنان  ، مواد ح�سو  طبية ومواد �سماد 
، مطهرات ، م�ستح�سرات مبيدات فطريات ، و مبيدات اع�ساب 
ن�سائية.  �سحية  حفاظات  و  البول  �سل�ض  ملر�سى  حفاظات 

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سعيد علي حممد عبده اخلامري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108505( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/30(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والبلكا�ض.  الخ�ساب  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )19(

)ح�سني �سالح ح�سني اجل�ساري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108519( وب���ت���اري���خ: 
)2022/05/31(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
وغريه�ا من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب   ، الفواكه  وع�سائر  الفواكه 

امل�سروبات. وامل�سنفة بالفئة )32(
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)حممد ح�سن عبداهلل ال�سيباين(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108660( وب���ت���اري���خ: 
)2022/06/07(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املعدنية  واملياه  الع�ساير  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سروبات   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريه�ا  والغازية 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اأخرى لعمل امل�سروبات. وامل�سنفة بالفئة )32(

)ماجد عبد الكرمي حممد امل�سوري )النجم الزراعي لال�سترياد 
واملدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97610( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97612( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبد الكرمي حممد امل�سوري )النجم الزراعي لال�سترياد 
واملدخالت الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97613( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(



35

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97617( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97626( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97627( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97631( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري- النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97639( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبد الكرمي حممد امل�سوري )النجم الزراعي لال�سترياد 
واملدخالت الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97676( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

امل��دخ��الت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97685( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97691( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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كيه  فريوالتونغز  كو.  اآند  اإت�ض  بي  اإم  جي  فارما  )لي�سوفورم 
جي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99567( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2020/10/06(
مطهرات؛  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
�سحية  م�ستح�سرات  اأع�����س��اب؛  مبيدات  فطريات؛  مبيدات 
طبية؛  غ�سولت  �سحية؛  وم��واد  م�ستح�سرات  طبية؛  لغايات 
معاجني  طبي؛  �سامبو  طبي؛  �سابون  طبية؛  م�ستح�سرات 
لإزالة  م�ستح�سرات  �سيدلنية؛  م�ستح�سرات  طبية؛  اأ�سنان 
وامل�سنفة  بيطرية.  م�ستح�سرات  اجلو؛  من  الكريهة  الروائح 
ال�سبقية:  رق��م  ال�سبقية:  بحق  املطالبة  مع   )5( بالفئة 
بلد  :2020/5/13م  الأ�سبقية  تاريخ   302020106299.7

الأ�سبقية :املانيا

للمدخالت  ال��ت��الل   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97655( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجدعبدالكرمي حممد امل�سوري - النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97671( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 .. ال��زراع��ي��ة  مبيدات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97679( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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)م��اج��د ع��ب��د ال��ك��رمي حم��م��د امل�����س��وري )ال��ن��ج��م امل��دخ��الت 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97681( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

امل��دخ��الت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97684( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97690( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  ال��ت��الل   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97717( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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للمدخالت  ال��ت��الل   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97723( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97724( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97734( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)امني علي حمد عليان(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)100774( وب���ت���اري���خ: 
)2021/02/06(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: الزعقة ، ال�سيب�ض ، املك�سرات 

.. وامل�سنفة بالفئة )29(
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)احمد علي فرحان القا�سمي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)99101( وب���ت���اري���خ: 
)2020/11/14(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
تبيي�ض  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، املالب�ض  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�سة 
 ، عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئة )3(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري - النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97611( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97614( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري - النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97615( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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)موؤ�س�سة �سالح الو�سابي للتجارة وال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101223( وب���ت���اري���خ: 
)2021/02/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 .. نارية   والعاب  العالمة على: مفرقعات  اجلغرافية وتو�سع 

وامل�سنفة بالفئة )13(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97625( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97634( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97635( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري- النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97638( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  مبيدات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري- النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97640( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  زراعية.  مبيدات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري - التالل الزراعية ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97673( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

امل��دخ��الت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97682( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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)ماجد عبد الكرمي حممد امل�سوري )النجم الزراعي لال�سترياد 
واملدخالت الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97683( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97731( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97732( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97737( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97739( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  ال��ت��الل   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية ((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97751( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)موؤ�س�سة �سالح الو�سابي للتجارة وال�سترياد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101445( وب���ت���اري���خ: 
)2021/03/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
نارية  والعاب  مفرقعات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بجميع انواعها. وامل�سنفة بالفئة )13(

)معني ح�سني يحيى القادري(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101643( وب���ت���اري���خ: 
)2021/03/10(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بالفئة  وامل�سنفة   . ادوية  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

)5(
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)م�سنع جزيرة الياقوت لل�سناعات احلديثة(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)101717( وب���ت���اري���خ: 
)2021/03/13(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
لتبيي�ض  م�ستح�سرات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
املالب�ض؛  غ�سيل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  م�ستح�سرات  الأقم�سة؛ 
م�ستح�سرات  �سقل؛  م�ستح�سرات  تنظيف؛  م�ستح�سرات 
عطرية؛  زي��وت  �سابون؛  عطور؛  ك�سط؛  م�ستح�سرات  جلى؛ 
لو�سنات  جتميل؛  م�ستح�سرات  اأ�سنان؛  تنظيف  م�ستح�سرات 

�سعر.  . وامل�سنفة بالفئة )3(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري -النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97609( وب���ت���اري���خ: 
)2020/08/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية.. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97619( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97621( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97628( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97630( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

)ماجد عبدالكرمي حممد امل�سوري- النجم الزراعي ل�سترياد 
املدخالت الزراعية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97637( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية.. وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  ال��ت��الل   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97654( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية .. وامل�سنفة 

بالفئة )5(
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للمدخالت  ال��ت��الل   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97686( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97721( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97722( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  النجم   ( امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97743( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(



48

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97745( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97746( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97750( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(

للمدخالت  )ال��ن��ج��م  امل�����س��وري  حممد  ال��ك��رمي  عبد  )م��اج��د 
الزراعية((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)97931( وب���ت���اري���خ: 
)2020/09/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: مبيدات زراعية . . وامل�سنفة 

بالفئة )5(



49

)جالل �سامل احمد معي�ض(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)105924( وب���ت���اري���خ: 
)2021/12/01(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  ورقية.  مناديل  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئة )16(

)�سالم عبداحلكيم �سالم الرازحي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)107579( وب���ت���اري���خ: 
)2022/03/08(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وتعبئة  وتوزيع  ت�سويق  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وتغليف .. وامل�سنفة بالفئة )35(

 )امداد تران�ض للنقل الربي(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108454( وب���ت���اري���خ: 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��َا   .)2022/05/25(
وتغليف  النقل  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
الب�سائع؛  ت�سليم  ؛  وال�سفر  الرحالت  وتنظيم  ال�سلع  وتخزين 
التخزين؛  حاويات  تاأجري  ؛  التموين  اللوج�ستية؛  اخلدمات 
ال�ساحنات؛  تاأجري  ؛  النقل  يف  ال�سم�سرة  ؛  امل�ستودعات  تاأجري 
الثمينة؛  لالأ�سياء  املحرو�ض  النقل  ؛  امل�ستودعات  يف  التخزين 
ت�سليم  الطرود؛  ت�سليم  ؛  الثالجات  ؛تاأجري  النتقال  خدمات 
يف  تفريغ(؛ال�سم�سرة  او  بال�سنادل)حتميل  النقل  الر�سائل؛ 

ال�سحن؛تاأجري ال�سيارات. وامل�سنفة بالفئة )39(

 )�سركة العاملية ملواد البناء والكيماويات(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)108042( وب���ت���اري���خ: 
)2022/04/02(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
لكيه،  ورني�ض،  ِده��ان��ات،  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
مواد حافظة للخ�سب، م�ستح�سرات م�سادة لل�سداأ )للوقاية(، 
و�سم  ح��رب  للنق�ض،  ح��رب  للطباعة،  ِح��رب  اأ���س��ب��اغ،  م��ل��ون��ات، 
احليوانات، راتنجات طبيعية )خام(، رقائق معدنية لإ�ستخدام 
م�سحوق  والفنانني،  الطباعة  وعمال  الديكور  وفنيي  الدهانني 

اأملنيوم للدهان. وامل�سنفة بالفئة )2(
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) بيب�سيكو ، ان���ك(

وقد مت قبول الطلب برقم)98247( وبتاريخ: )2020/10/05(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: رقائق البطاطا والوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها البطاطا؛ رقائق البطاطا والوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها ال�سويا؛ 
رقائق البطاطا والوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها اخل�سروات؛ رقائق البطاطا والوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها املك�سرات؛ الوجبات 
اخلفيفة اجلاهزة لالأكل والتي تتكون يف املقام الأول من البطاطا ورقائق البطاطا و املك�سرات ومنتجات املك�سرات والبذور واخل�سروات 
اومزيج كل ما �سبق؛ وت�سمل رقائق البطاطا و رقائق البطاطا ورقائق اخل�سروات ورقائق القلقا�ض ورقائق البطاطا ووجبات خفيفة 
من حلوم البقر والوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها ال�سويا والوجبات اخلفيفة والقابلة للدهن التي اأ�سا�سها البقوليات والدب�ض واجلنب؛ 

الوجبات اخلفيفة املمزوجة.. وامل�سنفة بالفئة )29(

) ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وقد مت قبول الطلب برقم)107631( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  على:  العالمة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات 
مغناطي�سية ، اأقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية ، واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، 

معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإخماد النريان. وامل�سنفة بالفئة )9(

) ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وقد مت قبول الطلب برقم)107648( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  على:  العالمة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات 
مغناطي�سية ، اأقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية ، واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، 

معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإخماد النريان.. وامل�سنفة بالفئة )9(
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) ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر(

وقد مت قبول الطلب برقم)107678( وبتاريخ: )2022/02/27(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  على:  العالمة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات 
مغناطي�سية ، اأقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية ، واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، 

معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإخماد النريان.. وامل�سنفة بالفئة )9(

) بيونتيك ا�ض اي(

وقد مت قبول الطلب برقم)107755( وبتاريخ: )2022/02/26(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
توفري  الطبية؛  واخلدمات  املعلومات  توفري  ال�سحية؛  الرعاية  خدمات  واجلمال.  بال�سحة  العناية  طبية  رعاية  على:  العالمة 
والأمرا�ض  الطبية  واملنتجات  واللقاحات  ال�سيدلنية  باملنتجات  يتعلق  فيما  ال�سحية  الرعاية  واملتخ�س�سني يف  للمر�سى  املعلومات 
وال�سطرابات الطبية والعالجات ذات ال�سلة عرب الإنرتنت؛ العالج اجليني واخلاليا؛ خدمات ال�ست�سارة الطبية والنف�سية. خدمات 
الرعاية الطبية وال�سحية؛ خدمات الرعاية الطبية وال�سحية؛ اخلدمات الطبية ، اأي ،  تقدمي عالجات لعالج ال�سرطان ، الأمرا�ض 
املعدية واأمرا�ض املناعة؛ اخلدمات البيطرية ، وتتمثل يف تقدمي عالجات لعالج ال�سرطان ، الأمرا�ض املعدية والأمرا�ض املناعية؛ 
الإ�ست�سارات الطبية وال�سيدلنية؛ خدمات الفح�ض الطبي الت�سخي�سي ، املراقبة والإبالغ ؛الأختبارات اجلينية لالأغرا�ض الطبية. 
302021114485.6 تاريخ الأ�سبقية :2021/8/25م بلد  وامل�سنفة بالفئة )44( مع املطالبة بحق ال�سبقية: رقم ال�سبقية: 

الأ�سبقية :املانيا ورقم ال�سبقية:  302021120508.1 تاريخ الأ�سبقية :2021/12/16م بلد الأ�سبقية :املانيا

) هاين حممد حممد �سميع الزاهري(

وقد مت قبول الطلب برقم)107765( وبتاريخ: )2022/03/05(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: التبغ اخلام وامل�سنع واأدوات املدخنني والكربيت )الثقاب(. التبغ ، ال�سجائر ، اأدوات املدخنني ، اعواد الثقاب ، الولعات 
، الفالتر ، اله حتمل يف اجليب لل�سجائر ، جميع اللوازم املتعلقة بال�سجائر ال�سجائر ، التبغ اخلام وامل�سنع ، منتجات التبغ ، بدائل 
التبغ )لي�ض لغايات طبية( ، ال�سيجار ، �سيجار رفيع ، ولعات ، اعواد ثقاب ، ادوات املخنني ، ورق �سجائر ، انابيب ال�سجائر ، فالتر 
لل�سجائر ، اجهزة حتمل يف اجليب للف ال�سجائر ، الت حتمل باليد حلقن التبغ يف النابيب الورقية  ، منتجات التبغ لغايات ت�سخينه 
، ال�سي�ض ، فحم ال�سي�ض ، مع�سالت ، ادوات املدخنني ، نكهات للتبغ ، مناف�ض ، اوعية التبغ و�سناديق لرتطيب التبغ. وامل�سنفة بالفئة 

)34(
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) ايدمييت�سو كو�سان كو. ، ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)108019( وبتاريخ: )2022/03/19(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: مواد الت�سحيم ال�سلبة؛ زيوت ت�سحيم ال�سيارات؛ زيوت الت�سحيم ال�سناعية؛ مواد ت�سحيم ال�سفن؛ مواد الت�سحيم ل�سغل 
املعادن؛ مواد الت�سحيم ملحركات الطائرات؛ مواد الت�سحيم جلميع الأغرا�ض؛ مواد ت�سحيم لالآلت ال�سناعية؛ �سحم لالأحذية؛ زيوت 
و�سحوم حفظ اجللد؛ الوقود؛ نفط؛ وقود الكتلة احليوية؛ زيوت �سناعية؛ زيوت الت�سحيم؛ �سحوم التزليق؛ زيوت املحرك؛ زيوت 
املكينات؛ زيوت الرتو�ض؛ زيوت و�سحوم غري معدنية لالأغرا�ض ال�سناعية )لي�ض للوقود(؛ ال�سموع )املواد اخلام(؛ زيوت الت�سحيم؛ 
�سحوم �سناعية؛ البنزين ال�سناعي؛ �سوائل القطع؛ جل النفطي؛ زيوت الإخماد؛ زيوت اإطالق العفن؛ زيوت التربيد؛ زيوت املعاجلة. 

وامل�سنفة بالفئة )4(

)موؤ�س�سة كمال �سالح الهروجي(

وقد مت قبول الطلب برقم)108228( وبتاريخ: )2022/03/30(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفو�سه وجمففه ومطهوه ، التونه ، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخه بال�سكر ، البي�ض ، احلليب واللنب ومنتجات اللبان ، الزيوت والدهون املعده لالأكل ، الغذيه 
املحفوظه و املخاللت ، زيت  الزيتون ، زيتون جمفف ، رقائق فواكه ، رقائق بطاط�ض ، ال�سب�ض متور ، زبيب ، معجون بندورن ، زبده ، 
ق�سطه حمفوظه ، فواكه مثلجه ، فواكه جممده ، �سلطات فواكه ، فواكه مطبوخه ، ع�سري خ�سروات للطبخ منتجات احلليب ، مك�سرات 
حم�سره ، فول �سوداين حم�سر  ، �سوربات ، ع�سري بندوره للطبخ ، جبنه ، زيت للطبخ ، زبادي ، كرميه الزبده ، زبده الكاكاو ، م�سروبات 

احلليب ، �سمك معلب. وامل�سنفة بالفئة )29(

) �سركة القناعة اك�سرب�ض لل�سرافة والتحويالت )عارف �سران و�سركاه( الت�سامنية(

وقد مت قبول الطلب برقم)108377( وبتاريخ: )2022/04/25(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، 
ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، الآلت الكاتبة واللوازم 
 ، الكلي�سيهات )الرا�سمات(   ، ، حروف الطباعة  اأخرى(  الواردة يف فئات  التغليف البال�ستيكية )غري  ، مواد  املكتبية )عدا الأثاث( 
كلي�سيهات عناوين لآلت كتابة العناوين ، اختام عناوين ، اآلت كتابة العناوين ، اأ�سرطة ل�سقة للقرطا�سية ، لوحات اإعالنية من 
الورق او الورق املقوى ، البومات ، تقاومي ، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ح�سابية ، اأكيا�ض ورقية خمروطية ، اأكيا�ض )مغلفات 

واأجربة( من الورق او البال�ستيك للتعبئة.. وامل�سنفة بالفئة )16(
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)عبدالقوي هزاع علي عبداهلل(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1106. وتاريخ:2021/9/12م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : عبوة بال�ستيكية لدهن ال�سعر .

و�سف النموذج : علبة بال�ستيكية ت�ستخدم لتعبئة دهن ال�سعر باأحجام والوان خمتلفة غطاء العبوة يكون عبارة عن حزام ف�سي 
اللون واأ�سفل العبوة خط ملتوي . 

عنا�سر احلماية: 1- اخلط املتعرج الذي ي�سكل ا�سكال هند�سية مميزة وجذابة مثلثة ال�سكل لالأعلى والأ�سفل.
2- اأ�سفل العبوة من المام �سكل هند�سي منحني غري مغلق.

)عبدالقوي هزاع علي عبداهلل(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1107. وتاريخ:2021/9/12م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : عبوة بال�ستيكية لدهن ال�سعر .

و�سف النموذج : علبة بال�ستيكية ت�ستخدم لتعبئة دهن ال�سعر باأحجام والوان خمتلفة غطاء العبوة يكون عبارة عن حزام ف�سي 
اللون واأ�سفل العبوة خط ملتوي . 

عنا�سر احلماية: 1- اخلط املتعرج الذي ي�سكل ا�سكال هند�سية مميزة وجذابة مثلثة ال�سكل لالأعلى والأ�سفل.
2- اأ�سفل العبوة من المام �سكل هند�سي منحني غري مغلق.

)عبدالقوي هزاع علي عبداهلل(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1110. وتاريخ:2021/9/12م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : عبوة بال�ستيكية لدهن ال�سعر .

و�سف النموذج : علبة بال�ستيكية ت�ستخدم لتعبئة دهن ال�سعر باأحجام والوان خمتلفة غطاء العبوة يكون عبارة عن حزام ف�سي 
اللون واأ�سفل العبوة خط ملتوي . 

عنا�سر احلماية: 1- اخلط املتعرج الذي ي�سكل ا�سكال هند�سية مميزة وجذابة مثلثة ال�سكل لالأعلى والأ�سفل.
2- اأ�سفل العبوة من المام �سكل هند�سي منحني غري مغلق.
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)عبدالقوي هزاع علي عبداهلل(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1111. وتاريخ:2021/9/12م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : عبوة بال�ستيكية لدهن ال�سعر .

و�سف النموذج : علبة بال�ستيكية ت�ستخدم لتعبئة دهن ال�سعر باأحجام والوان خمتلفة غطاء العبوة يكون عبارة عن حزام ف�سي 
اللون واأ�سفل العبوة خط ملتوي . 

عنا�سر احلماية: 1- اخلط املتعرج الذي ي�سكل ا�سكال هند�سية مميزة وجذابة مثلثة ال�سكل لالأعلى والأ�سفل.
2- اأ�سفل العبوة من المام �سكل هند�سي منحني غري مغلق.

)عبدالقوي هزاع علي عبداهلل(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1112. وتاريخ:2021/9/12م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : عبوة بال�ستيكية لدهن ال�سعر .

و�سف النموذج : علبة بال�ستيكية ت�ستخدم لتعبئة دهن ال�سعر باأحجام والوان خمتلفة غطاء العبوة يكون عبارة عن حزام ف�سي 
اللون واأ�سفل العبوة خط ملتوي . 

عنا�سر احلماية: 1- اخلط املتعرج الذي ي�سكل ا�سكال هند�سية مميزة وجذابة مثلثة ال�سكل لالأعلى والأ�سفل.
2- اأ�سفل العبوة من المام �سكل هند�سي منحني غري مغلق.

)عبدالقوي هزاع علي عبداهلل(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1113. وتاريخ:2021/9/12م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : عبوة بال�ستيكية لدهن ال�سعر .

و�سف النموذج : علبة بال�ستيكية ت�ستخدم لتعبئة دهن ال�سعر باأحجام والوان خمتلفة غطاء العبوة يكون عبارة عن حزام ف�سي 
اللون واأ�سفل العبوة خط ملتوي . 

عنا�سر احلماية: 1- اخلط املتعرج الذي ي�سكل ا�سكال هند�سية مميزة وجذابة مثلثة ال�سكل لالأعلى والأ�سفل.
2- اأ�سفل العبوة من المام �سكل هند�سي منحني غري مغلق.
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) عبداهلل عو�ض عبدربه النقيب(

وقد مت قبول الطلب برقم)106970( وبتاريخ: )2022/01/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، الفطائر ، ال�سوكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود 
، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�سل�سة ، املكرونة ، الثلج ، البفك ، ال�سعريية ، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق 
ذرة ، �سوفان ، كت�ساب ، مايونيز ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران)توابل( ، �سل�سة طماطم ، منكهات ، �سمع نحل ، دقيق 
ال�سعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، رقائق)منتجات احلبوب( ، كري)بهار( ، ك�سرتد ، دب�ض ال�سكر ، ذرة مطحونة ، ن�سا ، 
ال�سكرمي ، �سوكالته خام ، �سطة ، خليط كيك ، مرق دجاج ، حلوى ، البوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �سكاكر ، الويفر ، م�سروبات ا�سا�سها 
�سوكالتة ، ب�سكويت رقيق ه�ض ، منتجات معطى بال�سوكالتة ، نعنع ، �سوكالتة �سائل ، مليم فواكة ، فانيال )منكهة( ، جلوكوز للطعام ، 
يان�سون جنمي ، مهلبية ، �سمع نحل ، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان ، دقيق �سوفان ، �سوفان مق�سر ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، م�سحوق كعك 
، حلويات للتزيني ، مقبالت هندية)توابل( ، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ، توابل �سلطة ، اأغذية ن�سوية ، اأقرا�ض 
�سكرية)حلويات( ، قطر ال�سكر ، �ساي مثلج ، �سو�ض)حلويات( ، نعناع للحلويات ، بيتزا ، خبز اأفرجني ، �سميد ، �سباغيتي )معكرونة 
رفيعة( ، اأ�سابع �سو�ض )حلويات( ، �سو�سي ، تبولة ، كركم للطعام ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، اأقرا�ض �سكرية ، عوامل متا�سك 

املثلجات ، �سل�سة املاين�ز ، فلفل مطحون ، كمون ، كبزرة ، الق�سر ، البا�ستا ، �ساي الأع�ساب ، الزجنبيل.. وامل�سنفة بالفئة )30(

) �ساكر امني احمد �سم�سان(

وقد مت قبول الطلب برقم)108410( وبتاريخ: )2022/05/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: املطبوعات، الوراق الر�سمية، الفواتري، امل�ستندات، الكروت، الورق املقوى واملنتجات امل�سنوعه من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات اخرى، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرايف، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية ، مواد الفنانيني، فرا�سي 
التغليف)غري  مواد  الجهزة(  والتدري�ض)عدا  التوجية  مواد  الثاث(  املكتبية)عدا  وااللوازم  الكاتبة  اللت  التلوين،  او  الدهان 
الواردة يف فئات اخرى( حروف الطباعة، ورق اللعب، حفا�سات الطفال، امل�سنوعة من الورق وال�سليوز، اكيا�ض للنفايات من الورق 
او البال�ستيك، املناديل، اكيا�ض بال�ستيكية، ورق �سحي ، مناديل من الورق للموائد، ورق تواليت، اكواب، كا�سات ورقية.. وامل�سنفة 

بالفئة )16(
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) عبداهلل عو�ض عبدربه النقيب(

وقد مت قبول الطلب برقم)106972( وبتاريخ: )2022/01/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، الفطائر ، ال�سوكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود 
 ، ، علكة  ، كراميل )حلوى(  ، ال�سعريية  ، البفك  ، الثلج  ، املكرونة  ، ال�سل�سة  ، التوابل  ، البهارات  ، اخلل  ، اخلردل  ، امللح  ، اخلمرية 
رقائق ذرة ، �سوفان ، كت�ساب ، مايونيز ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران)توابل( ، �سل�سة طماطم ، منكهات ، �سمع نحل ، 
دقيق ال�سعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، رقائق)منتجات احلبوب( ، كري)بهار( ، ك�سرتد ، دب�ض ال�سكر ، ذرة مطحونة 
، ن�سا ، ال�سكرمي ، �سوكالته خام ، �سطة ، خليط كيك ، حلوى ، البوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �سكاكر ، الويفر ، م�سروبات ا�سا�سها 
�سوكالتة ، ب�سكويت رقيق ه�ض ، منتجات معطى بال�سوكالتة ، نعنع ، �سوكالتة �سائل ، مليم فواكة ، فانيال )منكهة( ، جلوكوز للطعام ، 
يان�سون جنمي ، مهلبية ، �سمع نحل ، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان ، دقيق �سوفان ، �سوفان مق�سر ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، م�سحوق كعك 
، حلويات للتزيني ، مقبالت هندية)توابل( ، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ، توابل �سلطة ، اأغذية ن�سوية ، اأقرا�ض 
�سكرية)حلويات( ، قطر ال�سكر ، �ساي مثلج ، �سو�ض)حلويات( ، نعناع للحلويات ، بيتزا ، خبز اأفرجني ، �سميد ، �سباغيتي )معكرونة 
رفيعة( ، اأ�سابع �سو�ض )حلويات( ، �سو�سي ، تبولة ، كركم للطعام ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، اأقرا�ض �سكرية ، عوامل متا�سك 

املثلجات ، �سل�سة املاين�ز ، فلفل مطحون ، كمون ، كبزرة ، الق�سر ، البا�ستا ، �ساي الأع�ساب ، الزجنبيل.. وامل�سنفة بالفئة )30(

)�ساكر امني احمد �سم�سان(

وقد مت قبول الطلب برقم)108416( وبتاريخ: )2022/05/21(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
الفواكة  احلية،  احليوانات  اخرى،  فئات  يف  ال��واردة  غري  والغالل  والغابات  الب�ساتني  منتجات  الزراعية،  املنتجات  على:  العالمة 
واخل�سروات، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات، ال�سعري  القمح، ال�سعري، الذرة بقول طازجة، 
توت، فواكة طازجة، بذور حبوب غري معاجلة، حبوب كاكاو ،�سم�سم، ق�سور جوز الهند، جوز الهند، جوز الكول، عنب طازج، عد�ض 
طازج،ثمار اجلوز)فواكة( �سوفان، ثفل الزيت، زيتون طازج، برتقال، فول �سوداين، بازيليا طازجة، بطاطة طازجة، ارز غري معالج، 

جذور �ساحلة لالكل، ق�سب ال�سكر، خ�سروات طازجة.. وامل�سنفة بالفئة )31(



) الفا لفال كوربوريت اآيه بي(

وقد مت قبول الطلب برقم)96350( وبتاريخ: )2020/06/03(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

العالمة على: اأجهزة التدفئة وا�ستعادة احلرارة والب�سرتة وتوليد البخار والطبخ والغلي والرتكيز )املبخرات( والتربيد والتجميد 

اأجهزة  اأجهزة تبخري؛  والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه ولأغرا�ض التدفئة وال�سرف ال�سحي يف املنطقة؛ املبادلت احلرارية؛ 

اأوعية تربيد؛ �سخانات املاء؛ اأجهزة التعقيم؛ جتهيزات و معدات حتلية املياه؛ جتهيزات املياه العذبة؛ الفالتر؛ مر�سحات  تقطري؛ 

الرطوبة  مزيالت  الرطوبة؛  اإزال��ة  اأجهزة  احلرارية؛  العذبة  املياه  مولدات  والزيوت؛  املياه  لتنقية  ومن�ساآت  اأجهزة  الأغ�سية؛ 

ال�سناعية؛ مزيالت الرطوبة من الهواء؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية؛ مبخرات التربيد؛ املبخرات )للمعاجلة الكيماوية(؛ املبخرات 

ملكيفات الهواء؛ فالتر املاء؛ اآليات �سبط م�ستوى ال�سوائل يف اخلزانات )ال�سمامات(؛ �سمامات التحكم يف امل�ستوى؛ �سمامات اخللط 

واللولب؛  الغالف  ذات  احلرارية  املبادلت  الغالف؛  ذات  احلرارة  مبادلت  ال�سخانات؛  املاء؛  لأنابيب  الأمان  �سمامات  )احلنفيات(؛ 

املكثفات ذات الغالف والأنبوب؛ املبخرات ذات الغالف والأنبوب؛ مبادلت احلرارة ذات الغالف والأنبوب؛ مبادلت احلرارة الأنبوبية؛ 

املبادلت احلرارية لالأ�سطح املك�سوطة؛ املبادلت احلرارية ذات الألواح؛ مبادلت حرارة الهواء؛ مراوح التهوية للمبادلت احلرارية؛ 

مبادلت حرارية لأغرا�ض التدفئة املركزية؛ جممعات الطاقة ال�سم�سية ذات الأنابيب احلرارية املفرغة )املبادلت احلرارية(؛ 

مبادلت  املكثفات؛  لإزالة  حرارية  مبادلت  اآلت؛  اأجزاء  لي�ست   ، احلرارية  املبادلت  الكيميائية؛  للمعاجلة  احلرارية  املبادلت 
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حرارية لإزالة غازات العادم؛ مبادلت حرارية لإزالة غازات املداخن؛ اأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية 

احلرارية؛  امل�سخات  للتعقيم؛  ال�سغط  اأوعية  للماء؛  �سغط  خزانات  العادمة؛  الغازات  اإي�سال  وجتهيزات  املداخن  الهواء؛  وتكييف 

اأجهزة غ�سل الغاز )اأجزاء من من�ساآت الغاز(؛ اأجهزة غ�سل الغاز )اأجزاء من من�ساآت الغاز(؛ فوا�سل لغ�سل الغاز؛ الفا�سالت لإزالة 

ال�ساخن  املاء  خزانات  اخلزانات؛  م�ستوى  يف  التحكم  �سمامات  ال�سحي؛  ال�سرف  مياه  معاجلة  خزانات  ؛  التربيد  بوا�سطة  التكثيف 

لالأغرا�ض  امل�ستعملة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  املركزية؛ خزانات معاجلة  التدفئة  ملن�ساآت  يتم ت�سخينها كهربائًيا؛ خزانات متدد  التي 

ال�سناعية؛ عنا�سر الت�سفية لتدفق خزانات اإمدادات املياه؛ �سخانات ال�سوائل احلرارية؛ من�ساآت احلرق احلراري؛ اأجهزة لتجميع 

للتحكم  احلرارية  املوؤك�سدات  املركزية؛  التدفئة  مل�سعاعات  )�سمامات(  حرارية  �سوابط  )للت�سخني(؛  ال�سم�سية  احلرارية  الطاقة 

بتلوث الأجواء ال�سناعية؛ �سمامات البخار؛ ال�سمامات الكروية؛ �سمامات )جتهيزات ال�سباكة(؛ وحدات تنقية مياه ال�سرف ال�سحي؛ 

جتهيزات تنقية مياه املجاري ؛ حمطات �سناعية لتنقية مياه ال�سرف ال�سحي؛ الأجهزة لتنقية مياه ال�سرف ال�سحي؛ الطباخات؛ 

اأبراج تنقية للتقطري؛ املحارق لحرتاق الغاز يف وحدات الغاليات؛ املر�سحات  مواقد؛ حارقات الوقود؛ منظمات ا�ستهالك الوقود؛ 

املغناطي�سية بكونها اأجزاء من اأجهزة التدفئة املركزية؛ �سخانات حلمامات ال�سباحة؛ مراجل بخارية لتوليد البخار )بخالف اأجزاء 

جهاز  املياه؛  لتنقية  املياه  معاجلة  جهاز  ال�سرب؛  مياه  مر�سحات  ال�سرب؛  مياه  اإمدادات  من�ساآت  ال�سرب؛  مياه  تزويد  جهاز  الآلت(؛ 

معاجلة املياه لإزالة ال�سوائب ال�سلبة من املياه؛ اأنظمة معاجلة مياه ال�سابورة؛ وحدات معاجلة املياه للتهوية وتدوير املياه؛ فالتر 

معاجلة املياه؛ م�سابيح الأ�سعة فوق البنف�سجية؛ اأجهزة ذات م�سابيح الأ�سعة فوق البنف�سجية ملعاجلة التطهري البيولوجي للمياه؛ 

مر�سحات للتحكم يف انبعاثات العادم؛ املراجل؛ الأجهزة لتنقية الغازات؛ املر�سحات لتنقية الغاز واملياه )اأجزاء من املن�ساآت البحرية 

اأو ال�سناعية(؛ الأجهزة لتنقية املياه؛ مر�سحات لتنقية املياه )اأجزاء من املن�ساآت البحرية اأو ال�سناعية(؛ اأجهزة وفالتر معاجلة 

املياه؛ مر�سحات املياه ملنع دخول الكائنات احلية وتقليل الروا�سب اأثناء عمليات �سخ املياه على ال�سفن وال�ستخدام البحري؛ اأجهزة 

الكائنات  دخول  ملنع  املياه  ت�سفية  اأنظمة  وال�سفن؛  البحري  لال�ستخدام  واملياه  العادم  غازات  ت�سفية  اأنظمة  والغاز؛  املياه  تنقية 

موا�سري  البحرية؛  ال�سفن  يف  امل�ستخدمة  املراجل  البحري؛  وال�ستخدام  ال�سفن  على  املياه  �سخ  عمليات  يف  الروا�سب  وتقليل  احلية 

واأنابيب الغاليات؛ من�ساآت تغذية الغاليات؛ املبادلت احلرارية )لي�ست اأجزاء من اآلت(؛ مر�سحات )اأجزاء من املن�ساآت ال�سناعية(؛ 

اأجهزة تقطري لتنقية ال�سوائل )معاجلة  اأجزاء الآلت؛ مقطرات للمعاجلة الكيميائية؛  مر�سحات غاز املداخن؛ مكثفات الغاز غري 

كيميائية(؛ خزانات تربيد املياه امل�ستخدمة على ال�سفن البحرية؛ معقمات؛ وقطع ومكونات جميع الب�سائع املذكورة اآنفا؛ مولدات 

مراجل  )للتدفئة(؛  املراجل  الكريهة؛  الروائح  اإزالة  اأجهزة  الفراغية؛  احلرارة  مبادلت  الهواء؛  نزع  اأجهزة  اللوحية؛  احلرارة 

بخاريه؛ اأجهزة التربيد )املبادلت احلرارية(؛ مر�سحات للمن�ساآت ال�سناعية؛ مبادلت حرارية حلزونية؛ موا�سري )اأنابيب( املراجل 

�سفحة 2 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )96350(
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) عبداهلل عو�ض عبدربه النقيب(

وقد مت قبول الطلب برقم)106977( وبتاريخ: )2022/01/23(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، الفطائر ، ال�سوكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود 
 ، ، علكة  ، كراميل )حلوى(  ، ال�سعريية  ، البفك  ، الثلج  ، املكرونة  ، ال�سل�سة  ، التوابل  ، البهارات  ، اخلل  ، اخلردل  ، امللح  ، اخلمرية 
رقائق ذرة ، �سوفان ، كت�ساب ، مايونيز ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران)توابل( ، �سل�سة طماطم ، منكهات ، �سمع نحل ، 
دقيق ال�سعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، رقائق)منتجات احلبوب( ، كري)بهار( ، ك�سرتد ، دب�ض ال�سكر ، ذرة مطحونة 
، ن�سا ، ال�سكرمي ، �سوكالته خام ، �سطة ، خليط كيك ، حلوى ، البوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �سكاكر ، الويفر ، م�سروبات ا�سا�سها 
�سوكالتة ، ب�سكويت رقيق ه�ض ، منتجات معطى بال�سوكالتة ، نعنع ، �سوكالتة �سائل ، مليم فواكة ، فانيال )منكهة( ، جلوكوز للطعام ، 
يان�سون جنمي ، مهلبية ، �سمع نحل ، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان ، دقيق �سوفان ، �سوفان مق�سر ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، م�سحوق كعك 
، حلويات للتزيني ، مقبالت هندية)توابل( ، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ، توابل �سلطة ، اأغذية ن�سوية ، اأقرا�ض 
�سكرية)حلويات( ، قطر ال�سكر ، �ساي مثلج ، �سو�ض)حلويات( ، نعناع للحلويات ، بيتزا ، خبز اأفرجني ، �سميد ، �سباغيتي )معكرونة 
رفيعة( ، اأ�سابع �سو�ض )حلويات( ، �سو�سي ، تبولة ، كركم للطعام ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، اأقرا�ض �سكرية ، عوامل متا�سك 

املثلجات ، �سل�سة املاين�ز ، فلفل مطحون ، كمون ، كبزرة ، الق�سر ، البا�ستا ، �ساي الأع�ساب ، الزجنبيل.. وامل�سنفة بالفئة )30(

ملن�ساآت التدفئة؛ املبادلت حرارية اأنبوبية؛ املفاعالت )املحفزات( بكونها املن�ساآت الكيميائية ال�سناعية؛ اأجهزة ومن�ساآت تنقية املاء 

والنفط؛ املحارق للمراجل؛ املراجل العاملة بالغاز؛ املواقد العاملة بالنفط؛ املحارق العاملة بالنفط؛ مواقد الأك�سجني الهيدروجيني؛ 

حمارق الغاز للغايات ال�سناعية؛ الأجهزة امل�ستخدمة يف تنظيف الغازات؛ اأجهزة تنظيف الهواء؛ الروؤو�ض لتنظيف الأنابيب  و�سالت 

موا�سري )معدنية -( )اأجزاء من الآلت(؛ املحركات الت�سغيلية لل�سمامات؛  ال�سمامات امل�سغلة تلقائًيا بوا�سطة التحكم الهيدروليكي؛  

ال�سمامات امل�سغلة تلقائًيا بوا�سطة التحكم الهوائي؛ منظمات )اأجزاء اآلت(؛ �سنابري الروا�سب الطينية )�سمامات( بكونها اأجزاء 

من اآلت؛ ال�سمامات )امليكانيكية( لتنظيم تدفق الهواء؛  ال�سمامات امل�سغلة عن طريق التغريات يف ال�سغط.. وامل�سنفة بالفئة )11( 

مع املطالبة بحق ال�سبقية: رقم ال�سبقية:  018170847 تاريخ الأ�سبقية :2019/12/20م بلد الأ�سبقية :الحتاد الأوربي

�سفحة 3 تابع طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم )96350(
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) هيومان جي�سيل�ست�سافت فري بيوكيميكا اأوند دياجنو�ستيكا ام بي ات�ض(

وقد مت قبول الطلب برقم)106457( وبتاريخ: )2021/11/17(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

اأو ت�سخي�سية؛ اأجهزة واأدوات للقيا�ض لأغرا�ض  اأو بيطرية  اأدوات طبية؛ اأجهزة خمربية واأجهزة لأغرا�ض طبية  العالمة على: 

والبيطرية  الطبية  لالأغرا�ض  اختبار  اأجهزة  والبيطري؛  الطبي  لال�ستخدام  ت�سخي�سية  اأجهزة  ت�سخي�سية؛  اأو  بيطرية  اأو  طبية 

اأجهزة  الطبي؛  للت�سخي�ض  اأجهزة م�سح  للت�سخي�ض والفح�ض واملراقبة والت�سجيل؛  الطبي؛ معدات  للت�سخي�ض  اأدوات  اأي منهما؛  اأو 

للت�سخي�ض الطبي لالأغرا�ض الطبية؛ اأطقم اختبار طبية لقيا�ض م�ستوى ال�سكر بالدم لال�ستخدام املنزيل؛ اأدوات اختبار ت�سخي�سية 

لال�ستخدام يف اإجراء الختبار املناعي )طبي(؛ اأجهزة حتليل لال�ستخدام الطبي؛ حتليل فيزيائي لالأغرا�ض الطبية والت�سخي�سية؛ 

اأجهزة حتليل اإلكرتونية لالأغرا�ض الطبية؛ اأجهزة حتليل قيا�سات الدم لال�ستخدام الطبي؛ اأجهزة حتليل اأوتوماتيكية للت�سخي�ض 

الطبي؛ اأجهزة حتليل اأوتوماتيكية ملوائع اجل�سم )لال�ستخدام الطبي(؛ اأجهزة حتليل تركيبة دهون اجل�سم لالأغرا�ض الطبية؛اأجهزة 

خمربية لتحليل ولفح�ض ولت�سجيل معلومات جينية )لالأغرا�ض الطبية والت�سخي�سية(؛ اأجهزة خمربية لتحليل ولفح�ض ولت�سجيل 

لالأغرا�ض  حمكومة  ت�سخني  بقدرة  مزودة  حا�سنات  والت�سخي�سية(؛  الطبية  )لالأغرا�ض  الفريو�سي  اأو  امليكروبيولوجي  اجلينوم 

الطبي  لال�ستخدام  )ف�سل(  كروماتوجراف  اأجهزة  والت�سخي�سي؛  الطبي  لال�ستخدام  مركزي  طرد  اأجهزة  والت�سخي�سية؛  الطبية 

بالدم؛  اجللوكوز  م�ستوى  مراقبة  اأجهزة  بالدم؛  اجللوكوز  م�ستوى  مقايي�ض  بالدم؛  اجللوكوز  م�ستوى  اختبار  اأجهزة  والت�سخي�سي؛ 

مقايي�ض م�ستوى اجللوكوز بالدم؛ اأجهزة طبية لختبار م�ستوى اجللوكوز بالدم؛ مقايي�ض م�ستوى هيموجلوبني الدم؛  اأجهزة لقيا�ض 

م�ستوى الكولي�سرتول؛ اأدوات اختبار مكونات البول لالأغرا�ض الت�سخي�سية الطبية؛ اأجهزة لقيا�ض مكونات الدم؛ اأجهزة قيا�ض كريات 

للدم؛  �سعريية  اأنابيب  الدم؛  اأنابيب �سغرية لأخذ عينات  الدم؛  لتحليل مكونات  اأجهزة  الدم؛  لتحليل وقيا�ض مكونات  اأجهزة  الدم؛ 

بالدم؛ مم�سات  م�ستوى اجللوكوز  مقايي�ض  الطبي(؛  الدم )لال�ستخدام  اأجهزة لختبارات وحتليالت  الدم؛  وملكونات  الدم  مر�سحات 

لال�ستخدام الطبي؛ اآنيات مم�سات لال�ستخدام الطبي؛ مم�سات لال�ستخدام الطبي؛ اأجهزة قيا�ض تخرث الدم.. وامل�سنفة بالفئة )10(
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) عبداهلل عو�ض عبدربه النقيب(

التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)106973(  الطلب  قبول  مت  وقد 
خال�سات   - وال�سيد  الدواجن  وحلوم  وال�سماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم   - معلبة  بحرية  ومنتجات  التونة   - ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه   - اللحوم 
مطبوخة بال�سكر - البي�ض - احلليب و اللنب ومنتجات اللبان - الزيوت والدهون املعدة لالأكل - الغذية املحفوظة واملخلالت 
ال�سب�ض - متور - زبيب - معجون بندورة - زبدة - ق�سدة  - زيت الزيتون - زيتون حمفوظ - رقائق فواكه - رقائق بطاطا - 
خمفوقة - فواكه مثلجة - فواكه جممدة - �سلطات فواكه - فواكه مطبوخة - ع�سري خ�سروات للطبخ - منتجات احلليب - 
مك�سرات حم�سرة - فول �سوداين حم�سر -  �سوربات - ع�سري بندورة للطبخ - جبنة - زيت  جوز الهند - ق�سطة - جمربي - �سمن 
نباتي - البقوليات واملعلبات )فول - فا�سوليا - بزاليا( - خوخ - انانا�ض - حم�ض - زيت للطبخ - زبادي - كرمية الزبدة - زبدة 
الكاكاو - م�سروبات احلليب - �سمك معلب - زيت ال�سم�سم - حلوم معلبة - زيت نخيل للطعام - لب الفواكة -  مرق - م�ستح�سرات 
لعداد مرق اللحم - كافيار - زيت ذرة - خيار خملل - كفري )م�سروب من احلليب( - عد�ض حمفوظ - ب�سل حمفوظ - فطائر 

بطاطا مقلية - لنب رائب - مركزات املرق - زبدة الكاكاو - لوز حمطون - �سردين .. وامل�سنفة بالفئة )29(

) واكر �سيمي ايه جي(

وقد مت قبول الطلب برقم)106793( وبتاريخ: )2021/11/24(. وفقَا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: البال�ستيك �سبه املُ�سّنع واملنتجات البال�ستيكية؛ البال�ستيك والراتنجات يف �سكل 
�سبه ُم�سّنع ل�ستخدامها يف الت�سنيع؛ مواد اإحكام الغلق والتعبئة والعزل؛ املنتجات املحتوية على اأو امل�سنوعة من 
البال�ستيك على �سكل كتل ، املواد امل�سكلة بالبثق ، واألواح ، واأ�سرطة رقيقة ، وق�سبان ، واأنابيب مرنة ، واأنابيب 

باحلرارة؛  ملدنة  ا�سطناعية  راتنجات  مقولبة؛  واأج�سام  الن�سيج(  ل�ستخدامات  )لي�ست  واألياف   ، معدنية(  )غري  وخراطيم 
الدهانات واللك العازلة؛ زيوت عازلة؛ اأطواق منع الت�سرب بال�ستيكية؛ غزل واألياف وخيوط )لي�ست ل�ستخدامات الن�سيج(؛ 
مواد مطاطية مغطاة بن�سيج �سناعي؛ مواد مطاطية رغوية مغطاة بالن�سيج؛ رغوة ال�سيليكون؛ �سفائح رغوة ال�سيليكون؛ مانعات 
الت�سرب من مطاط ال�سيليكون؛ مواد مانعة للت�سرب للتطبيقات ال�سحية؛ مواد مانعة للت�سرب للتطبيقات الداخلية؛ مواد مانعة 
للت�سرب للتطبيقات اخلارجية؛ و�سائل عازلة لل�سوت؛ و�سائل خلف�ض اأثر الذبذبات؛ مواد عازلة للحرارة م�سنوعة من البال�ستيك 

ومواد غري ع�سوية.. وامل�سنفة بالفئة )17(
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) عبداهلل عو�ض عبدربه النقيب(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/01/23( وبتاريخ:  برقم)106974(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�سع العالمة على: اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد - خال�سات اللحوم - فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة 
ومطهوة - التونة ومنتجات بحرية معلبة - هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر - البي�ض - احلليب و اللنب ومنتجات 
اللبان - الزيوت والدهون املعدة لالأكل - الغذية املحفوظة واملخلالت - زيت الزيتون - زيتون حمفوظ - رقائق فواكه - رقائق 
بطاطا - ال�سب�ض - متور - زبيب - معجون بندورة - زبدة - ق�سدة خمفوقة - فواكه مثلجة - فواكه جممدة - �سلطات فواكه 
- فواكه مطبوخة - ع�سري خ�سروات للطبخ - منتجات احلليب - مك�سرات حم�سرة - فول �سوداين حم�سر -  �سوربات - ع�سري 
بندورة للطبخ - جبنة - زيت  جوز الهند - ق�سطة - جمربي - �سمن نباتي - البقوليات واملعلبات )فول - فا�سوليا - بزاليا( - خوخ 
- انانا�ض - حم�ض - زيت للطبخ - زبادي - كرمية الزبدة - زبدة الكاكاو - م�سروبات احلليب - �سمك معلب - زيت ال�سم�سم - حلوم 
معلبة - زيت نخيل للطعام - لب الفواكة -  مرق - م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم - كافيار - زيت ذرة - خيار خملل - كفري 
)م�سروب من احلليب( - عد�ض حمفوظ - ب�سل حمفوظ - فطائر بطاطا مقلية - لنب رائب - مركزات املرق - زبدة الكاكاو - لوز 

حمطون - �سردين .. وامل�سنفة بالفئة )29(

) عمار علي �سالح القرعي(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/06( وبتاريخ:  برقم)107261(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، والتابيوكا وال�ساجو والنب ال�سطناعي  ، ال�سعريية  ، واملكرونة  ، والرز  وتو�سع العالمة على: النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر 
واحللويات  ال�سوكولتة    ، والكعك  والفطائر  والب�سكويت  واخلبز  منها  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  واحلبوب  والقمح  الدقيق   ،
 ، واحللويات املثلجة ، م�ستح�سرات ، احللويات بخا�سة املنتجات امل�ستملة علي الب�سكويت والويفر وكعك الوافل وال�سوكولته 
الويفرات ، العلك  ، ال�سكاكر ، املثلجة ، �سكاكر لالكل ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز )بايكن بودر( امللح 
واخلردل واخلل ، البهارات والتوابل ، وال�سل�سة ، الثلج ، حالوة طرية ، تونة ، بفك ، حالوة الطحينية ، مترية ، �سطة ، معمل ، 
حملبية ، كرميال ، بن اإ�سطناعي ، �سعري ، مق�سر ، دقيق ال�سعر ، ب�سكويت ، خبز ، خبز زجنبيل ، كعك ، كراميل ، علكة ، �سوكولتة 
، قرفة  اخليل والقرنفل ، توابل ، حلويات ، كعك حملى ، دقيق  ذرة ، ف�سار ، )�سميد( ، ب�سكويت رقيق ه�ض ، كاري ، ك�سرتد حلويات 
�سكرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، خبز بدون خمرية ، فانيال )منكهة( ، �سعرية ، طحني قمح ، حلويات )مليم عود( حلويات 

)�سوكالتة ( ، حلبه ، حبه �سوداء .. وامل�سنفة بالفئة )30(



63

) ال�سركه اليمنيه املتكامله للخدمات املاليه اللكرتونيه(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107475(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�سع العالمة على: املطبوعات .الوراق الر�سميه . الفواتري امل�ستندات. الكروت . الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعه 
من هذا املواد وغري وارده يف فئات اخرى . املطبوعات . مواد حتليد الكتب . ال�سور الفوتوغرافيه . القرطا�سيه. مواد الل�سق 
امل�ستعمله يف القرطا�سيه او لغايات منزليه . مواد الفنانني . فرا�سي الدهان او التلوين . اللت الكاتبه واللوازم املكتبيه) عدا 
الثاث ( مواد التوجيه والتدري�ض ) عدا الجهزه ( مواد التغليف ) غري الوارده يف فئات اخرى ( حروف الطباعه . ورق اللعب 
. حفا�سلت الطفال امل�سنوعه من الورق وال�سليوز. اكيا�ض للنفايات من الورق او البال�ستيك . املناديل . اكيا�ض البال�ستيكيه. 
ورق �سحي . مناديل من الورق للموائد . ورق تواليت . اكواب ورقيه . كا�سات ورقيه . التقاومي . مواد التوجيه والتدريب ) عدا 

الجهزه (  حروف الطباعه. الرا�سمات  فرا�سي كاتبه. وامل�سنفة بالفئة )16(

) ال�سركه اليمنيه املتكامله للخدمات املاليه اللكرتونيه(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/26( وبتاريخ:  برقم)107474(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�سع العالمة على: خدمات التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية. التحليل املايل . اداره العقارات . 
تاجري ال�سقق.    الأعمال امل�سرفية . ال�سم�سرة . خدمات ت�سفيه العمال املاليه . املقا�سة املالية . ا�ست�سارات ماليه. ا�ست�سارات 
التاأمني . مكتب الئتمان . خدمات بطاقة الئتمان . �سم�سرة التخلي�ض اجلمركي . وكالت حت�سيل الديون . وكالت وادارة 
الكفالت   . املاليه  الداره   . املاليه  املعلومات   . ال�سرافه   ) والعقارات  امل�سرفيه  والعمال  التامني   ( املايل  التقييم   . العقارات 
املاليه . اخلدمات التمويلية . تقدير ال�سرائب . ا�ستثمار الموال . حتويل الموال الكرتونيا . �سمان �سندات التاأمني ال�سحي . 
متويل البيع بالتق�سيط. القرو�ض املق�سطة.  ا�ستثمار روؤو�ض الأموال . اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية . خدمات دفع رواتب التقاعد 

. خدمات حفظ الودائع . اإ�سدار �سندات ذات قيمة. وامل�سنفة بالفئة )36(
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) رفعت علي مقبل عثمان(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/02/07( وبتاريخ:  برقم)107564(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وامل�ستح�سرات  ال�سطناعي.الدقيق  ال�ساجو.النب  التابيوكا.   . الرز  ال�سكر.   . الكاكاو   . ال�ساي   . النب  على:  العالمة  وتو�سع 
الطحينيه..ع�سل  املثلجه.حالوه  احللويات   . .احللويات  ال�سوكالته   . الفطاير   . الب�سكويت   . اخلبز   . احلبوب  من  امل�سنوعه 
البفك.ال�سعرييه. الثلج.  .املكرونه.  .ال�سل�سه  والتوابل  .اخلل.البهارات  .امللح.اخلردل.  اخلمريه  ال�سود.  والع�سل  النحل 
مهلبيه.  معجنات  للطعام.  دب�ض  كات�ساب.مايونيز.  �سوفان.  وؤقائق  الذره(.  .ف�سار.)حب  ذره  رقائق   . علكه  كراميل)احللوى( 
احلبوب.  ا�سا�سها  خفيفه  وجبات  وجبات.   . حلوى  ال�سعري.  دقيق  نحل.  �سمع  طماطم.منكهات.  .�سل�سه  )توابل(  زعفران. 
رقائق )منتجات احلبوب(. كري) بهار(. ك�سرتد دب�ض ال�سفر. ذره مطحونه. ن�سا. ال�سكرمي .�سوكالته خام. �سطه. خليط كيك 
.حلوى . البوظه . املثلجات  كعك . كيك. �سكاكر. .الويفر.  . م�سروبات ا�سا�سها �سوكالته. ب�سكويت. رقيق ع�ض. منتجات معطى 
نحل. طعام  �سمع  مهلبيه.  جنمي.  يان�سون  للطعام.  )منكهة(. جلكوز  فانيال  فواكه.  مليم  �سائل.  �سوكالته  نعنع.  بال�سوكالته. 

ا�سا�سه ال�سوفان. دقيق �سوفان. �سوفان مق�سر. وامل�سنفة بالفئة )30(

) ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل قاطن(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/03/12( وبتاريخ:  برقم)107776(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�سع العالمة على: النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، �سوفان ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات 
، ع�سل  ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية  ، احللويات  ، ال�سوكولته  ، الفطائر  ، الب�سكويت  ، اخلبز  امل�سنوعة من احلبوب 
النحل والع�سل ال�سود ، اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ال�سل�سة ، الثلج ، البفك ، كراميل)حلوى( املكرونة 
، ال�سعريية ، العلكة)اللبان( رقائق ذرة ، ف�سار)حب الذرة( مايونيز ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران)توابل( منكهات 
، ذرة  ، �سوفان  ال�سكر  ، دب�ض  ، رقائق)منتجات احلبوب( كا�سرتد  ا�سا�سها احلبوب  ، وجبات خفيفة  ال�سعري  ، دقيق  ، �سمع نحل 
مطحونة ، ن�ساء ، الي�سكرمي ، �سطة ، خليط كيك ،  حلوى املثلجات ، كيك ، �سكاكر ، نعنع ، الويفر ، م�سروبات ا�سا�سها �سوكولتة 
، ب�سكويت رقيق ه�ض ، منتجات مغطى بال�سوكولتة ، �سوكولتة �سائل ، فانيال )منكهة(جلكوز للطعام ، يان�سون جنمي ، مهلبية 

�سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئة )30(
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) �سركة كيف ال�سيوخ للتجارة وال�سترياد والت�سدير والتوكيالت التجارية املحدودة(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/23( وبتاريخ:  برقم)108375(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�سع العالمة على: منتجات املطبوعات ، الأوراق الر�سمية ، الفواتري ، امل�ستندات ، الكروت ، الورق والورق املقوى والبال�ستيك 
، اللوحات العالنية  ، املطبوعات على لوحات البانر  اأخرى  والزجاج واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
الكا�سات  على  املطبوعات   ، البال�ستيكية  الدعائية  الكيا�ض  على  املطبوعات   ، اجل��دران  على  الطباعة  حروف   ، والتعريفية 
والتقاومي ، الطباعة على الديكون واللكبوند ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري 
الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، كلي�سيهات عناوين لآلت كتابة العناوين ، اختام عناوين ، 
اأ�سرطة ل�سقة للقرطا�سية ، لوحات اإعالنية من الورق او الورق املقوى ، البومات ، تقاومي ، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، قوائم 

ح�سابية ، اأكيا�ض ورقية خمروطية ، اأكيا�ض )مغلفات واأجربة( من الورق او البال�ستيك للتعبئة.. وامل�سنفة بالفئة )16(

) موؤ�س�سة �سيف حممد الدوه للتجارة وال�سترياد(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/05( وبتاريخ:  برقم)108057(  الطلب  قبول  مت  وقد 
، الدقيق وامل�ستح�سرات  ، النب ال�سطناعي  ال�ساجو   ، التابيوكا   ، ، الأرز  ال�سكر   ، الكاكاو   ، ال�ساي   ، وتو�سع العالمة على: النب 
، ال�سوكولتة ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�سل  ، الفطائر  ، الب�سكويت  امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز 
، ال�سعريية  ، البفك  ، الثلج  ، املكرونة  ، ال�سل�سة  ، التوابل  ، البهارات  ، اخلل  ، امللح ، اخلردل  النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية 
، كراميل )حلوى( ، علكة ، رقائق ذرة ، �سار حب الذرة رقائق �سوفان ، ، كت�ساب ، مايونيز ، ، دب�ض للطعام ، معجنات ، مهلبية 
رقائق   ، احلبوب  ا�سا�سها  خفيفة  وجبات   ، حلوى   ، ال�سعري  دقيق   ، نحل  �سمع   ، منكهات   ، طماطم  �سل�سة   ُ ، )توابل(  زعفران   ،
)منتجات احلبوب( ، كري )بهار( ، ك�سرتد ، دب�ض ال�سكر ، ذرة مطحونة ، ن�سا ، ال�سكرمي ، �سوكولتة خام ، �سطة ، خليط كيك ، 
،  حملوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �سكاكر ، الويفر ، ،  م�سروبات ا�سا�سها �سكولتة ، ب�سكويت رقيق ه�ض ، منتجات معطى 
بال�سكولتة ، نعنع ، �سكولتة �سائل ، مليم فواكه ، فانيال )منهكة( ، جلوكوز للطعام ، يان�سون جنمي ، مهلبية ، �سمع نحل ، طعام 

اأ�سا�سه ال�سوفان ، دقيق �سوفان ، �سوفان مق�سر. وامل�سنفة بالفئة )30(
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) �سركة كيف ال�سيوخ للتجارة وال�سترياد والت�سدير والتوكيالت التجارية املحدودة(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/04/23( وبتاريخ:  برقم)108376(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�سع العالمة على: م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سه ، منظفات ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، �سابون ، مواد اأخرى 
ت�ستخدم يف غ�سل وكي املالب�ض ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، معاجني اأ�سنان والكرميات 
و�سامبو واأدوات جتميل ، كرمي الغ�سل ،  كرمي مطهر ، مرطبات الب�سرة ، رغوة غ�سل ، غ�سول اجللد ، كرمي واقي ، كرمي الزنك ، 
ال�سابون ال�سائل ، زيت احلمام ، زيت العناية بالب�سرة ، ال�سامبو ، بل�سم رغوه خا�سة بال�سعر ، مزيالت الروائح الكريهة ، ال�سابون 
البودر ، احلناء ، احلناء للنق�ض ، �سبغة احلناء ، بخور ، عود ، مزيل رائح اجل�سم ، خال�سات زهور ، مناديل ورقية معطرة ، مزيل 
ال�سعر ، م�ستح�سرات فرد وجتعيد وت�سريح ال�سعر ، ا�سباغ جتميلية للج�سم وال�سعر ، مزيل للبقع ، كحل للعني ، بودرة اأطفال ، 
رمو�ض ، اأقالم حواجب ، احمر �سفاه ، ا�سباغ لال�سافر ، دهان وكرميات لتبيي�ض الب�سرة والوقاية من ال�سم�ض وت�سقق الرجل ، 

ملمع لالحذية. ر ، رغوة غ�سل ، غ�سول اجللد ، كرمي الزنك.. وامل�سنفة بالفئة )3(

) عبداهلل حممد �سالح داود(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2022/05/24( وبتاريخ:  برقم)108455(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكة   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  وال�سماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�سع 
ومطهوة ، التونة ، هالم)جيلي( ومربيات وفواكة مطبوخة بال�سكر ، البي�ض ، احلليب واللنب ومنتجات اللبان ، الزيوت والدهون 
املعده لالكل ، الغذية املحفوظة واملخاللت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، ال�سب�ض ، متور ، زبيب 
، معجون بندورة ، زبده ، ق�سدةخمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممده ، �سلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�سري خ�سروات 
للطبخ ، منتجات احلليب ، مك�سرات حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر ، �سوربات ، ع�سري بندورة للطبخ ، جبنه ، زيت جوز الهند ، 
ق�سطة ، جمربي ، �سمن نباتي ، البقوليات واملعلبات)فول-فا�سوليا-بزاليا( خوخ ، انانا�ض ، حم�ض ، زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية 
الزبده ، زبده الكاكاو ، م�سروبات احلليب ، �سمك معلب ، �سمن نباتي ، زيت ال�سم�سم ، حلوم معلبة ، زيت نخيل للطعام ، لب الفواكة ، 
مرق ، م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم ، كافيار ، زيت ذره ، خيار خملل ، كفري)م�سروب من احلليب( عد�ض حمفوظ ، ب�سل حمفوظ 
، فطائر بطاطا مقلية ، لنب رائب ، عد�ض حمفوظ ، مركزات املرق ، زبده الكاكاو ، لوز مطحون ، �سردين.. وامل�سنفة بالفئة )29(
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)�سركة ميدو ل�سناعة املواد الغذائية(

وقد مت قبول الطلب برقم: 1140. وتاريخ:2022/2/16م. وبالفئة:)9(
ا�سم النموذج : علبة بال�ستيكية لتعبئة املياه .

و�سف النموذج : قارورة ت�ستخدم لتعبئة املياه حيث يوجد �سكل اعلى واأ�سفل القارورة خطوط مائلة وو�سط العبوة انبعاج . 
عنا�سر احلماية: 1- اخلط الدائري البارز على هيئة حزام .

2- النبعاجات ال�سغرية التي ا�سفل كلمة وطني مع كلمة وطني ل�سكل منحوت.

)حممد علي علي اخلربي(

اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقَا   .)2021/01/20( وبتاريخ:  برقم)100427(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكة   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  وال�سماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�سع 
ومطهوة ، التونة ، هالم)جيلي( ومربيات وفواكة مطبوخة بال�سكر ، البي�ض ، احلليب واللنب ومنتجات اللبان ، الزيوت والدهون 
املعده لالكل ، الغذية املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، ال�سب�ض ، متور ، زبيب 
معجون بندورة ، زبده ، ق�سده خمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممده ، �سلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�سري خ�سروات 
للطبخ ، منتجات احلليب ، مك�سرات حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر ، مهلبية ، �سوربات ، ع�سري بندورة للطبخ ، جبنة ، زيت ودهن 
جوز الهند ، ق�سطة ، جمربي ، �سمن نباتي ، القوليات واملعلبات)فول-فا�سوليا- بزاليا( خوخ ، انانا�ض ، حم�ض ، زيت للطبخ ، 
زبادي ، كرمية الزبده ، زبده الكاكاو ، م�سروبات احلليب ، �سمك معلب ، لوز مطحون ، مرق ، كرمية الزبده ، زيت ذرة ، لب فواكة 

، عد�ض حمفوظ ، زيت الذرةال�سفراء ، �سردين ، لنب خمي�ض ، لنب رائب.. وامل�سنفة بالفئة )29(
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عالمة رقم :106048
املعرت�ض :عبدامللك �سامل اأحمد جميدة

تاريخ :2022/5/16م. بالفئة)7(
ع�سكر  موؤ�س�سة   - الهذاف   �سالح  كامل  :ع�سكر  �سده  املعرت�ض 

الهداف لال�سترياد
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :105311
املعرت�ض :غوت�سيو غوت�سي ا�ض . ابيه .ايه

تاريخ :2022/5/18م. بالفئة)25(
املعرت�ض �سده :حممد خالد ردمان اخلامري )كوت�سي للمالب�ض 

اجلاهزة(
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :106456
املعرت�ض :عمار علي �سالح القرعي

تاريخ :2022/5/23م. بالفئة)30(
املعرت�ض �سده :فرييرو ا�ض. بي. ايه.

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :105187
املعرت�ض :جيورجيو ارماين ا�ض . بيه .ايه

تاريخ :2022/5/23م. بالفئة)3(
املعرت�ض �سده :اي�ساركري هولدينج جي ام بي ات�ض

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب
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عالمة رقم :104230
املعرت�ض :اأحمد �سالم للتجارة وال�سترياد )جمله جتزئه(

تاريخ :2022/5/25م. بالفئة)9(
الكهربائية  امل��واد  ل�سناعة  رينا�ض  :�سركة  �سده  املعرت�ض 

والنارة وال�سناعة والتجارة املحدودة
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :104226
املعرت�ض :اأحمد �سالم للتجارة وال�سترياد )جمله جتزئه(

تاريخ :2022/5/25م. بالفئة)9(
الكهربائية  امل��واد  ل�سناعة  رينا�ض  :�سركة  �سده  املعرت�ض 

والنارة وال�سناعة والتجارة املحدودة
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :107174
املعرت�ض :اإيغي اإيفي ياتريمي تيكاريت اأنونيم �سريكيتي

تاريخ :2022/5/28م. بالفئة)34(
املعرت�ض �سده :يحيى يحيى ح�سني العتمي - العتمي �ستار فود 

للتجارة و ال�سترياد .
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :107030
املعرت�ض :عبدالباقي يو�سف الذبحاين

تاريخ :2022/5/29م. بالفئة)16(
املعرت�ض �سده :يحي علي �سالح احلبابي

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب
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عالمة رقم :105764
املعرت�ض :جي يف �سي كينوود كوربوري�سن

تاريخ :2022/5/29م. بالفئة)9(
�سجني  )حم��الت  �سجني  جزيالن  ملهي  :علي  �سده  املعرت�ض 

التجارية(
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :105251
ل�سترياد  )احلبي�سي  ع��ب��ده  علي  حميد  :حم��م��د  املعرت�ض 

وت�سويق الأغذية (
تاريخ :2022/5/31م. بالفئة)29(

املعرت�ض �سده :حممد اأحمد حمفوظ با�سليم
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :105248
ل�سترياد  )احلبي�سي  ع��ب��ده  علي  حميد  :حم��م��د  املعرت�ض 

وت�سويق الأغذية (
تاريخ :2022/5/31م. بالفئة)32(

املعرت�ض �سده :حممد اأحمد حمفوظ با�سليم
 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :107126
املعرت�ض :ماجد ح�سني اللوزي

تاريخ :2022/6/4م. بالفئة)9(
املعرت�ض �سده :هايل عبده حممد قايد قتب

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب
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النموذج ال�سناعي  رقم :1143
املعرت�ض : م�سعد ناجي �سالح �سالح
تاريخ :2022/6/4م. بالفئة )9(

املعرت�ض �سده :عادل عبدالغني حمدي الظرا�سي

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

النموذج ال�سناعي  رقم :1144
املعرت�ض : م�سعد ناجي �سالح �سالح
تاريخ :2022/6/4م. بالفئة )9(

املعرت�ض �سده :عادل عبدالغني حمدي الظرا�سي

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :105746
املعرت�ض :اأحمد اأحمد علي ال�سواري )البارجه للبال�ستيك(

تاريخ :2022/6/6م. بالفئة)16(
املعرت�ض �سده :عبدال�سالم احمد حممد ال�سواري .

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب

عالمة رقم :104988
املعرت�ض :7- الفن ، انك

تاريخ :2022/6/12م. بالفئة)32(
املعرت�ض �سده :حممد عبداهلل علي املالحي

 

على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقانون  للمادة  اإ�ستنادًا 
خالل  كتابيَا  عليه  وال��رد  العرتا�ض  اإ�ستالم  �سده  املعرت�ض 
ثالثون يومَا من تاريخ اإ�ستالم الإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد 

خالل الفرتة املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب
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وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  اهلل  )ع��ب��د 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)67564( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)29(  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2024/7/7م

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

وجن�سيته)اليمن(  ال��ن��ق��ي��ب(  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  )ع��ب��داهلل 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)63925( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)32(  وبتاريخ)2013/9/11م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/9/11م

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

)ال�����س��ه��اب ت��ك ل��الل��ك��رتون��ي��ات )ع��ب��د امل��ل��ك ف��رح��ان �سالح 
����س���ي���ف(( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ال��ي��م��ن( حت���ت رق���������م)58866( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)9(  وب��ت��اري��خ)2012/5/29م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2022/5/29م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)7(  م(  وبتاريخ)2014/7/7  رق��م)67553( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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وجن�سيته)اليمن(  ال��ن��ق��ي��ب(  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  )ع��ب��داهلل 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)63928( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)30(  وبتاريخ)2013/9/11م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/9/11م

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

وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  اهلل  )ع��ب��د 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)67551( 
مدة  جتديد  مت  وق��د  بالفئة)3(  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2024/7/7م

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

وجن�سيته)اليمن(  ال��ن��ق��ي��ب(  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  )ع��ب��داهلل 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)63927( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)31(  وبتاريخ)2013/9/11م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/9/11م

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

وجن�سيته)اليمن(  ال��ن��ق��ي��ب(  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  )ع��ب��داهلل 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)63926( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)29(  وبتاريخ)2013/9/11م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/9/11م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)11(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67556( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(   ) النقيب  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
بالفئة)9( وقد مت  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م(  رق��م)67559( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

وجن�سيته)اليمن(   ) النقيب  ع��ب��درب��ه  ع��و���ض  اهلل  )ع��ب��د 
وج����ن���������س����ي����ت����ه)ال����ي����م����ن( حت������ت رق������������������م)67552( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)11(  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
بالفئة)9( وقد مت  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م(  رق��م)67555( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)31(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67562( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)30(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67563( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
بالفئة)7( وقد مت  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م(  رق��م)67560( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
بالفئة)3( وقد مت  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م(  رق��م)67561( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)30(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67571( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
بالفئة)5( وقد مت  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م(  رق��م)67558( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)11(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67568( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  النقيب(  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
بالفئة)7( وقد مت  وب��ت��اري��خ)2014/7/7م(  رق��م)67569( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)ح��م��زة ع��ب��ده ح�����س��ني ج��م��ن( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ال��ي��م��ن( حتت 
مت  وقد  بالفئة)3(  وبتاريخ)2012/1/21م(  رقم)57447( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/1/21م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(  حبيب(  اب��راه��ي��م  علي  )يحيى 
مت  وقد  بالفئة)3(  وبتاريخ)2012/6/16م(  رقم)59002( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/6/16م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(   ) النقيب  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)11(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67557( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

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

حتت  وجن�سيته)اليمن(   ) النقيب  عبدربه  عو�ض  اهلل  )عبد 
مت  وقد  بالفئة)30(  وبتاريخ)2014/7/7م(  رقم)67570( 
تبداأ  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية  مدة  جتديد 

من تاريخ  2024/7/7م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33094( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)25(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33108( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)41(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

)ال���������س����رك����ة ال���ع���م���ان���ي���ة ل���ل���غ���از ال���ط���ب���ي���ع���ي امل�������س���ال 
���������ض.م.م( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ع��م��ان( حت���ت رق���������م)14694( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)4(  وب��ت��اري��خ)2000/10/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2020/10/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33104( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)43(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33105( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)16(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33103( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)45(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33107( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)35(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33106( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)37(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33099( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)18(  وب��ت��اري��خ)2007/8/4م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/4م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33113( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)44(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33101( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)24(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33100( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)39(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33117( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)42(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33093( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)40(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33114( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)38(  وب��ت��اري��خ)2007/8/4م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/4م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33115( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)28(  وب��ت��اري��خ)2007/8/1م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/1م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33096( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)17(  وب��ت��اري��خ)2007/8/4م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/4م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33095( 
مدة  جتديد  مت  وق��د  بالفئة)2(  وب��ت��اري��خ)2007/8/4م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/4م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)31563( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)38(  وب��ت��اري��خ)2007/8/4م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/4م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)33097( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)32(  وب��ت��اري��خ)2007/8/4م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/8/4م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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رق�������م)62453(  حت���ت  ل��ل��م��ج��وه��رات(  لزوردي  )���س��رك��ة 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)14(  م(  وبتاريخ)2013/4/20 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/4/20م

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

رق������م)62454(  حت��ت  ل��ل��م��ج��وه��رات(   لزوردي  )���س��رك��ة 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)35(  م(  وبتاريخ)2013/4/20 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/4/20م

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

)انفرايل اند �سنز )بي يف تي( ال تي دي( وجن�سيته)�سريلنكية( 
بالفئة)30(  م(  وبتاريخ)2012/10/3  رق��م)60024(  حتت 
وقد مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى 

تبداأ من تاريخ  2022/10/3م

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

)اندر كونرتول للتجارة العامة �ض.ذ.م.م( وجن�سيته)المارات( 
بالفئة)34(  م(  وبتاريخ)2012/3/14  رق��م)58015(  حتت 
وقد مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى 

تبداأ من تاريخ  2022/3/14م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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رق��م)16483(  حتت  وال�سترياد(  للتموين  الريف  )موؤ�س�سة 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)29(  م(  وبتاريخ)2012/4/17 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2022/4/17م

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

رق��م)16335(  حتت  وال�سترياد(   للتموين  الريف  )موؤ�س�سة 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)29(  م(  وبتاريخ)2012/4/17 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2022/4/17م

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

رق�������م)62455(  حت���ت  ل��ل��م��ج��وه��رات(  لزوردي  )���س��رك��ة 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)42(  م(  وبتاريخ)2013/4/20 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2023/4/20م

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

)امل�����س��ن��ع ال���وط���ن���ي ل���الأغ���ذي���ة(  حت���ت رق��������م)38914( 
جتديد  مت  وق��د  بالفئة)30(  م(  وب��ت��اري��خ)2009/10/21 
مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من تاريخ  

2019/10/21م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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)اكتيبولجيت ويله . بيكر(  حتت رقم)58496( بالفئة)2( 
وقد مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى 

تبداأ من تاريخ  2022/4/25م

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

حتت    ) ج��ي  ك��ي  ك��و  ان���د  ج��ي  اي���ه  تيكنولوجيز  )�سيفلر 
احلماية  م��دة  جتديد  مت  وق��د  بالفئة)16(  رق����م)43111( 
املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من تاريخ  2021/3/5م

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

اأن���ون���ي���م  ت���ي���ج���اري���ت  ����س���ان���اي���ي يف  )دمي�����ا������ض ج����ي����دا 
���س��ريك��ي��ت��ي( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ت��رك��ي��ا( حت���ت رق�������م)59667( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)30(  وبتاريخ)2012/8/26م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2022/8/26م

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

اأن���ون���ي���م  ت���ي���ج���اري���ت  ����س���ان���اي���ي يف  )دمي�����ا������ض ج����ي����دا 
���س��ريك��ي��ت��ي( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ت��رك��ي��ا( حت���ت رق�������م)59666( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)29(  وبتاريخ)2012/8/26م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2022/8/26م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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اأن���ون���ي���م  ت���ي���ج���اري���ت  ����س���ان���اي���ي يف  )دمي�����ا������ض ج����ي����دا 
���س��ريك��ي��ت��ي( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ت��رك��ي��ا( حت���ت رق�������م)59668( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)32(  وبتاريخ)2012/8/26م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2022/8/26م

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

)اآرل فودز ام بي ايه (  حتت رقم)16450(  بالفئة)29( وقد 
مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ 

من تاريخ  2022/8/25م

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

حتت    ) ج��ي  ك��ي  ك��و  ان���د  ج��ي  اي���ه  تيكنولوجيز  )�سيفلر 
احلماية  مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)12(  رق���م)43110(  
املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من تاريخ  2021/3/5م

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

حتت    ) ج��ي  ك��ي  ك��و  ان���د  ج��ي  اي���ه  تيكنولوجيز  )�سيفلر 
رقم)43109(  بالفئة)7( وقد مت جتديد مدة احلماية املقرر 

لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من تاريخ  2021/3/5م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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وجن�سيته   ) ا���ض.ك��وب.ان��د   ، ا�سيتيوناي  �سيفيال  )اأج���رو 
وب��ت��اري��خ)2002/12/22(  رق���م)16995(  حتت  )ا�سبانيا( 
بالفئة)29( وقد مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر 

�سنوات اأخرى تبداأ من تاريخ  2022/12/22م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)31541( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)38(  وبتاريخ)2007/3/12م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/3/12م

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

)اآرل فودز ام بي ايه (  حتت رقم)16885(  بالفئة)5( وقد 
مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ 

من تاريخ  2022/8/25م

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

)�سو�سيته دي برودوي ن�ستله ا�ض ايه ( وجن�سيته )�سوي�سرا( 
حتت رقم)58369( وبتاريخ)2012/4/14( بالفئة)5( وقد 
مت جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ 

من تاريخ  2022/4/14م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
رقم)59406( وبتاريخ)2012/7/28م( بالفئة)11( وقد مت 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)9(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59405( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

ليمتد(  )ب��روب��راي��رتي(  �سريفي�سز  ماجنمنت  اإن  ت��ي  )ام 
وج��ن�����س��ي��ت��ه)ج��ن��وب اأف���ري���ق���ي���ا( حت���ت رق���������م)31540( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)38(  وبتاريخ)2007/3/12م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  لها  املقرر  احلماية 

2017/3/12م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
رقم)59407( وبتاريخ)2012/7/28م( بالفئة)13( وقد مت 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)6(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59402( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)4(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59401( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)8(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59404( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)7(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59403( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)1(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59398( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

)ج���م���ال ح�����س��ني ال���رج���وي )م��وؤ���س�����س��ة ال���رج���وي ل��ل��ت��ج��ارة 
ال���ع���ام���ة(( وج��ن�����س��ي��ت��ه)ال��ي��م��ن( حت���ت رق��������م)61370( 
مدة  جتديد  مت  وقد  بالفئة)6(  وب��ت��اري��خ)2013/1/28م( 
تاريخ   من  تبداأ  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  لها  املقرر  احلماية 

2023/1/28م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)3(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59400( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

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

حتت  وجن�سيته)�سوي�سرا(  ج��ي(  اي��ه  اإن��رتن��ا���س��ن��ال  )ورث 
مت  وقد  بالفئة)2(  وبتاريخ)2012/7/28م(  رقم)59399( 
جتديد مدة احلماية املقرر لها ملدة ع�سر �سنوات اأخرى تبداأ من 

تاريخ  2022/7/28م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�سنة 2010م
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وتاريخ:2011/3/5م.   .  )43109( برقم  امل�سجله  العالمه  اأن 
بالفئة )7( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:

كي  كو  اند  جي  ايه  تيكنولوجيز  اجلديد:)�سيلفر  الإ�سم  اىل 
جي(.

 
وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 

وتاريخ:2011/3/5م.   .  )43111( برقم  امل�سجله  العالمه  اأن 
بالفئة )16( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:

كي  كو  اند  جي  ايه  تيكنولوجيز  اجلديد:)�سيلفر  الإ�سم  اىل 
جي(.

 
وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 

اأن العالمه امل�سجله برقم )58015( . وتاريخ:2012/3/14م. 
بالفئة )34( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:

اىل الإ�سم اجلديد:)اندر كونرتول للتجارة العامة �ض.ذ.م.م(.

 
وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 

وتاريخ:2011/3/5م.   .  )43110( برقم  امل�سجله  العالمه  اأن 
بالفئة )12( اأنه قد مت تغيري ا�سم مالكها كالتايل:

كي  كو  اند  جي  ايه  تيكنولوجيز  اجلديد:)�سيلفر  الإ�سم  اىل 
جي(.

 
وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

رقم 23 ل�سنة 2010م 


