











The Ministry of Industry and Trade, General Department of Intellectual Property 

Protection (GDIPP), announces that owners of registered trademarks which 

protection elapsed in 2018 ,must renew their trademarks protection. Otherwise, 

these trademarks will be eliminated according to Article (24) of the Law No. (23) 

for 2010 on Trademarks  and Geographical Indications.

Announcement
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)نعيم احمد اح�صن احلنمي - م�صنع حدين للمياه املعدنية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)68321( وب���ت���اري���خ: 
)2014/9/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: مياه. وامل�صنفة بالفئه )32(

)ال�صركة العامه امل�صرتكة ) مايرونيف�صكي خليبوبرودكت((

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)77131( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2016/12/10م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: البي�ض واحلليب 
وحلوم  والأ���ص��م��اك  اللحوم  جيلي؛  ه��الم  احلليب؛  ومنتجات 
الدواجن وال�صيد؛ خال�صات اللحم؛ مرق؛ مركزات املرق؛ فواكه 
وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطبوخة؛ ومربيات 
لالأكل؛  ال�صاحلة  والدهون  الزيوت  بال�صكر؛  وفواكه مطبوخة 
بالفئه  وامل�صنفة  ال�صوربات..  لإعداد  م�صتح�صرات  �صوربات؛ 

)29(

)عبد امللك �صامل اأحمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84086( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/2م(. 
مكائن   ، الكهرباء  مولدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
والت ومعدات توليد الكهرباء ، ديامن توليد كهرباء ) اأجزاء 
الت ( ، م�صخات هوائية ) تراكيب للمراب ( ، مكائن �صخ هواء 
، معدات زراعية ، الت زراعية ) عدا ما يدار باليد ( ، م�صخات 
، م�صخات مياه ، مكائن والت �صخ املياه ، �صفاطات مياه ، مكائن 

والت �صفط املياه ، مببات مياه .. وامل�صنفة بالفئه )7(

)ب�صام �صامل احمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84088( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/2م(. 
معدنية  م��وا���ص��ر)غ��ر  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وقا�صية( لنقل املياه ،دعائم غر معدنية ،اعمدة غر معدنية 

خلطوط الطاقة الكهربائية .. وامل�صنفة بالفئه )19(
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)ب�صام �صامل احمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84090( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/2م(. 
وكل  نفي�صة  غر  معادن  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، مواد 
غر  وا�صالك  كابالت   ، احلديدية  ال�صكك  خلطوط  معدنية 
كهربائية من معادن غر نفي�صة ، م�صنوعات حدادة ، خردوات 
حفظ  خزائن   ، معدنية  وانابيب  موا�صر   ، �صغرة  معدنية 
، منتجات م�صنوعة من معادن غر  الوثائق وال�صياء الثمينة 
نفي�صة غر واردة يف فئات اخرى ، خامات معادن .. وامل�صنفة 

بالفئه )6(

)ب�صام �صامل احمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84092( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/2م(. 
مكائن   ، الكهرباء  مولدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
والت ومعدات توليد الكهرباء ، ديامن توليد كهرباء ) اأجزاء 
الت ( ، م�صخات هوائية ) تراكيب للمراب ( ، مكائن �صخ هواء 
، معدات زراعية ، الت زراعية ) عدا ما يدار باليد ( ، م�صخات 
، م�صخات مياه ، مكائن والت �صخ املياه ، �صفاطات مياه ، مكائن 

والت �صفط املياه ، مببات مياه .. وامل�صنفة بالفئه )7(

)ب�صام �صامل احمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84093( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/2م(. 
اأو  لو�صل  واأدوات  اجهزة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
الطاقة  يف  التحكم  او  تنظيم  او  تكثيف  او  حتويل  اأو  فتح 
ال�صائلة  البطاريات   ، ال�صم�صية  الطاقة  ال��واح   ، الكهربائية 
واجلافة وال�صالك الكهربائية والكابالت .. وامل�صنفة بالفئه 

)9(

)ب�صام �صامل احمد جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84096( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/2م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الوراق الر�صمية واملطبوعات 

وامل�صتندات.. وامل�صنفة بالفئه )16(
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)عبدامللك �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84172( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/8م(. 
مكائن   ، كهرباء  مولدات  على:   العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
والت ومعدات توليد الكهرباء ، ديامن توليد كهرباء )اأجزاء 
الت ( ، ديامن كهربائية مولدات التيار املرتدد، مولدات التيار، 
مولدات طاقة للطوارئ ، م�صخات هوائية )تراكيب للمراآب( ، 
مكائن �صخ هواء، مكثفات هوائية، معدات زراعية، الت زراعية 
والت  مكائن   ، مياه  ،م�صخات  م�صخات  باليد(،  مايدار  )ماعد 
مببات   ، املياه  �صفط  والت  مكائن   ، مياه  �صفاطات  املياه،  �صخ 
مياه، غطا�صات ، قطع غيار واجزاء ال�صلع املذكورة.. وامل�صنفة 

بالفئه )7(

)ب�صام �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84194( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/4/8م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: انابيب)قا�صية غر معدنية( 
لنقل  معدنية  غر  اأعمدة  معدنية،  غر  دعائم  املياه،  لنقل 

خطوط الطاقة الكهربائية. وامل�صنفة بالفئه )19(

)عبدامللك �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84623( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/5/9م(. 
ال�صم�صية  الطاقة  ال��واح  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�صل  واأجهزة 
او التحكم يف الطاقة الكهربائية ،البطاريات ال�صائلة واجلافة 

والأ�صالك الكهربائية والكابالت... وامل�صنفة بالفئه )9(

)ب�صام �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84635( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/5/9م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: غطا�صات ، مولدات الكهرباء 
، مكائن والت ومعدات توليد الكهرباء ، ديامن توليد كهرباء 
مكائن  للمراأب(،  هوائية)تراكيب  م�صخات   ، اآلت(  )اأج��زاء 
اآلت زراعية )عدا مايدار باليد(،  �صخ هواء، معدات زراعية، 
م�صخات ، م�صخات مياه، مكائن واآلت �صخ املياه، �صفاطات مياه، 

مكائن واآلت �صفط املياه، مببات مياه.. وامل�صنفة بالفئه )7(
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)ب�صام �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84636( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/5/9م(. 
ال�صم�صية  الطاقة  ال��واح  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�صل  واأدوات  ،اأجهزة 
او التحكم يف الطاقة الكهربائية ،البطاريات ال�صائلة واجلافة 

والأ�صالك الكهربائية والكابالت.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)عبدامللك �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84637( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/5/9م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: غطا�صات ، مولدات الكهرباء 
كهرباء  توليد  ديامن   ، كهرباء  توليد  ومعدات  والت  مكائن   ،
مكائن  للمراأب(،  هوائية)تراكيب  م�صخات   ، الت(  )اأج��زاء 
�صخ هواء، معدات زراعية، اآالت زراعية )عدا مايدار باليد(، 
م�صخات ، م�صخات مياه، مكائن واآلت �صخ املياه، �صفاطات مياه، 

مكائن واآلت �صفط املياه، مببات مياه.. وامل�صنفة بالفئه )7(

)عبدامللك �صامل اأحمد جميدة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84638( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/5/9م(. 
ال�صم�صية  الطاقة  ال��واح  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�صل  واأدوات  ،اأجهزة 
او التحكم يف الطاقة الكهربائية ،البطاريات ال�صائلة واجلافة 

والأ�صالك الكهربائية والكابالت.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85566( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85569( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85574( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85578( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85591( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85592( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85595( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85599( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85605( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85606( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85607( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85630( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85631( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85633( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85634( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85637( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85647( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85654( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85656( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85657( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85658( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85659( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صباأ فارما ل�صناعة الدوية املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85660( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وامل�صتح�صرات  الدوي��ة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

الطبية وال�صيدلنية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)احمد �صالح حم�صن ال�صاو�ض(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85727( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
ال�صابون،  ال��ع��ط��ورات،  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
م�صادات للعرق، ال�صامبو، الكرميات، اأدوات جتميل، ماء معطر، 
اأ�صنان،  معاجني  ال��ورد،  ماء  احلناء،  قطر  البخور،  الند،  عود 
تعطر  م�صتح�صرات  وال�صعر،  باجل�صم  للعناية  زيوت  منظفات، 
م�صك  البخور،  عود  زي��ت،  حمام  تبخر�،  م�صتح�صرات  اجل��و، 
للعرق،  مزيل  ج�صم،  معطر  معطر،  خ�صب  العطور،  ل�صناعة 
زيوت عطريه، مزيالت الروائح الكريهة، احلناء، نقو�ض حناء، 

�صبغة حناء اخلا�صة بال�صعر.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)لينكولن جلوبال انك(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86065( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/8/8م(. 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: اأنظمة تو�صيل الغاز العاملة 
ع��دادات  وخ��رط��وم؛  ومنظم  للغاز  خ��زان  من  املكونة  بالليزر 
�صمامات  ال��غ��از؛  �صغط  منظمات  للغاز؛  واملنظمات  التدفق 
الفح�ض للتحكم بال�صوائل؛ اأدوات التحكم بتدفق الغاز؛ اأدوات 
)مقايي�ض(  بال�صغط  التحكم  اأدوات  ال�صوائل؛  بتدفق  التحكم 
يف  والغازية  ال�صائلة  و�صبه  ال�صائل  امل��واد  ب�صغط  للتحكم 
ال�صغط؛  موؤ�صرات  ال�صغط،  مقايي�ض  ال�صناعية؛  العمليات 
بالغاز  للتحكم  الإلكرتونية  ال�صمامات  ال�صغط؛  قيا�ض  اأجهزة 
الأوتوماتيكية  ال�صمامات  الغاز؛  �صغط  موؤ�صرات  ال�صوائل؛  اأو 
لقيا�ض والإ�صارة اإىل تدفق الغاز وال�صوائل.. وامل�صنفة بالفئه 

)9(
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)عبدالعزيز احمد �صالح ال�صاو�ض(

وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب����رق����م)87012( 
لقانون  وفقًا  )2018/10/15م(.  وبتاريخ: 
اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات 
ةال�صعر  اإزال  كرمي  على:  العالمة  وتو�صع 
م�صادات  ال�صابون،  ال��ع��ط��ورات،  )معطر(، 
جتميل،  اأدوات  الكرميات،  ال�صامبو،  للعرق، 

ماء معطر، عود الند، البخور، قطر احلناء، ماء الورد، معاجني 
للعناية باجل�صم وال�صعر، م�صتح�صرات  اأ�صنان، منظفات، زيوت 
البخور،  عود  زي��ت،  حمام  تبخر�،  م�صتح�صرات  جو،  تعطر 
م�صك ل�صناعة العطور، خ�صب معطر، معطر ج�صم، مزيل للعرق، 
، مزيل ال�صعر، زيوت عطريه، مزيالت الروائح الكريهة، كرمي 
حناء،  نقو�ض  احلناء،  للب�صرة،  اليومي  التفتيح  كرمي  وج��ه، 
وامل�صنفة  فازلني..  دهانات،  بال�صعر،  اخلا�صة  حناء  �صبغة 

بالفئه )3(

)عبدالعزيز احمد �صالح ال�صاو�ض(

ب���رق���م)87013(  الطلب  ق��ب��ول  مت  وق��د 
وف��ق��ًا  )2018/10/15م(.  وب��ت��اري��خ: 
وامل��وؤ���ص��رات  التجارية  العالمات  لقانون 
كرمي  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

للعرق،  م�صادات  ال�صابون،  العطورات،  )معطر(،  ةال�صعر  اإزال 
الند،  ع��ود  معطر،  م��اء  جتميل،  اأدوات  الكرميات،  ال�صامبو، 
البخور، قطر احلناء، ماء الورد، معاجني اأ�صنان، منظفات، زيوت 
للعناية باجل�صم وال�صعر، م�صتح�صرات تعطر جو، م�صتح�صرات 
تبخر�، حمام زيت، عود البخور، م�صك ل�صناعة العطور، خ�صب 
معطر، معطر ج�صم، مزيل للعرق، ، مزيل ال�صعر، زيوت عطريه، 
اليومي  التفتيح  كرمي  وجه،  كرمي  الكريهة،  الروائح  مزيالت 
بال�صعر،  اخلا�صة  حناء  �صبغة  حناء،  نقو�ض  احلناء،  للب�صرة، 

دهانات، فازلني.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صتاركي لبوراتوريز، اإنك(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87136( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
احليوي  الطب  اأج��ه��زة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
اخلا�صة  الرتكيبية  الغيار  وقطع  ال�صمع  م�صاعدات  وحتديدًا 
بها.. وامل�صنفة بالفئه )10( مع املطالبة بحق ال�صبقية: رقم 
ال�صبقية:  87/915،431  تاريخ ال�صبقية:  2018/5/10  

بلد ال�صبقية:  الوليات املتحدة المريكية 

)ب�صر عبدالقادر علي احلب�صي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87197( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/31م(. 
غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

دراجات نارية.. وامل�صنفة بالفئه )12(
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)ب�صر عبدالقادر علي احلب�صي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87201( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/31م(. 
اإطارات دراجات  واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: 

نارية.. وامل�صنفة بالفئه )12(

)وات�صاب اإنك(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87285( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: خدمات التوا�صل الجتماعي 
ال�صبكي؛ خدمات التوا�صل الجتماعي ال�صبكي عرب الإنرتنت؛ 
الهوية؛  من  التحقق  خدمات  امل�صتخدم؛  من  التحقق  خدمات 
خدمات التحقق من الهوية التجارية.. وامل�صنفة بالفئه )45(

)وات�صاب اإنك(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87287( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املعامالت  معاجلة  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املالية؛ معاجلة ونقل بيانات �صداد الفواتر مل�صتخدمي �صبكات 
خدمات  الم���وال؛  حتويل  خدمات  والت�صالت؛  الكمبيوتر 
وبطاقات  الئتمان  ببطاقات  اخلا�صة  التعامالت  معاجلة 
خدمات  وت�صمل  التجار  خدمات  الهدايا؛  وبطاقات  اخل�صم 
الليكرتوين  ال�صداد  خدمات  توفر  ال�صداد؛  معمالت  معاجلة 
معاجلة  خدمات  املالية؛  اخل��دم��ات  بالغر؛  اخلا�ض  النقال 

ال�صداد؛ خدمات املعامالت املالية.. وامل�صنفة بالفئه )36(

)ديريك كوربوري�صن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87331( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اآلت(؛  )اأج��زاء  �صا�صات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
فرازات طرد مركزي )اآلت(؛ اأحهزة لت�صنيف اأو ف�صل او فرز 
املواد  لف�صل  ال�صناعية  الهتزازية  الغربلة  الت  اجلزئيات؛ 
اآلت فح�ض وحفر  اآلت تنخيل؛  واأجزائها؛  الرطبة واجلافة 
الطني؛ معدات اأجهزة ف�صل املواد ال�صلبة وحتديدًا مواد اآلت 
واأجزائها..  لالآلت  كهربائية  اإهتزازية  حمركات  التجفيف؛ 

وامل�صنفة بالفئه )7(
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)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87356( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(

)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87357( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(

)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87358( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(

)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87360( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(



19

)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87362( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(

)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87363( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(

)حممد علي مثنى م�صلح(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87364( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
م�صتح�صرات   ، مبيدات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
�صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد 
،اأغذية  والبيطري  الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  غذائية 
للر�صع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالن�صان واحليوان 
طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات   ،
م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات  الأ�صنان، مطهرات، 
ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة بالفئه 

)5(

)عبدالعزيز احمد �صالح حم�صن(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87387( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/11م(. 
العطورات،  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
اإزال��ة  كرمي  الكرميات،  ال�صامبو،  للعرق،  م�صادات  ال�صابون، 
ال�صعر )معطر(، اأدوات جتميل، ماء معطر، عود الند، البخور، 
قطر احلناء، ماء الورد، معاجني اأ�صنان، منظفات، زيوت للعناية 
باجل�صم وال�صعر، م�صتح�صرات تعطر جو، م�صتح�صرات تبخر�، 
حمام زيت، عود البخور، م�صك ل�صناعة العطور، خ�صب معطر، 
عطريه،  زي��وت  ال�صعر،  مزيل   ، للعرق،  مزيل  ج�صم،  معطر 
�صبغة حناء  نقو�ض حناء،  الكريهة، احلناء،  الروائح  مزيالت 

اخلا�صة بال�صعر، دهانات، فازلني.. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)اكرم علي نا�صر الورد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87406( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
 ، الكاكاو   ، ال�صاي   ، ال��ن  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ال�صكر ، الرز ، التابيوكا ، ال�صاجو ، الن ال�صطناعي ، الدقيق 
 ، الب�صكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
الفطائر ، ال�صوكالتة ، احللويات ، العلك ، ال�صكاكر، احللويات 
املثلجة ، ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، اخلمرة ، امللح ، الفلفل ، 
اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�صل�صة ، املكرونة ، الثلج 
، املايونيز .. وامل�صنفة بالفئه  ، الكت�صب  ، املك�صرات  واملثلجات 

)30(

)بي اأم هولدنغ �ض.م.ل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87439( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد 

املياه والأغرا�ض ال�صحية.. وامل�صنفة بالفئه )11(

)بي اأم هولدنغ �ض.م.ل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87449( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: وكالت الدعاية والعالن؛ 
خدمات امل�صاعدة يف ادارة العمال؛ معلومات جتارية ون�صائح 
للم�صتهلكني؛ ادارة وتوجيه العمال وتفعيل الن�صاط املكتبي؛ 

خدمات الدعاية والعالن.. وامل�صنفة بالفئه )35(

)�صركة ال�صناعات املتنوعة ومواد التعبئة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87504( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/14م(. 
الكاكاو   - الن  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
الدقيق  ،الأرز،  ال�صكر   - ال�����ص��اي   - ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ن   -
والفطائر-  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
اأو نخيل هند(  وال�صاجو )ن�صا  والتابيوكا  وال�صعرية  املكرونة 
 - احللويات  م�صتح�صرات   - املثلجة  احللويات   - احللويات   -
ع�صل النحل والع�صل الأ�صود - اخلمرة وم�صحوق اخلبيز - امللح 
- البهارات واخلردل - التوابل - اخلل وال�صل�صة - املايونيز - 

الثلج ، املثلجات.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)�صالح م�صعد عباد العزاين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87510( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/17م(. 
اإط����ارات..  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

وامل�صنفة بالفئه )12(

)�صركة �صل�صبيل للتجارة والتوكيالت املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87597( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/24م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: �صل�صة  وامل���وؤ����ص���رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع 
والرز  والكعك  والكيك  والب�صكويت  واحللويات  وال�صوكولته 

والع�صل واخلمره والن.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صركة �صل�صبيل للتجارة والتوكيالت املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87598( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/24م(. 
الطعمة  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
وامل��رب��ى  الل��ب��ان  منتجات  معلبه(،  )ب��ق��واي��ات  املحفوظة 

والزيوت.. وامل�صنفة بالفئه )29(

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

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87625( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/26م(. 
 ، اليه  ع��دد  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
قارنات اليه و عنا�صر نقل احلركة، ظروف املثاقب ،لقم حفر، 
،الت  يدوية  كهربائية  مثاقب  حفر،  اجهزة  حفر،  روؤو���ض 
م�صد�صات  كهربائية،  غراء  م�صد�صات  الزجاج،  ما�ض   ، �صباكه 
لر�ض الدهانات، مطارق، عدد حتمل باليد، عدد اليه ، الت نقر 
اوحفر، الت دهان، عدد، �صخانات ماء، الت حلام كهربائية ، 
جنارة  ،الت  غرابيل   ، املنزلية  لالغرا�ض  كهربائية  خفاقات 

ري�ض حفر .. وامل�صنفة بالفئه )7(
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)عبدالغنى عبداهلل الرماح – الرماح للتجارة و ال�صتثمار(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87628( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/26م(. 
الدهانات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
ال�صداأ  من  الوقاية  م��واد  والالكيه،  الورني�ض  و  )البويات( 
تثبيت  مواد   ، التلوين  مواد   ، التلف  من  اخل�صب  حفظ  مواد  و 
اللوان ، راتينج طبيعى خام ، معادن فى �صكل رقائق او م�صحوق 
و  الطباعة  عمال  و  الديكور  فنيى  و  الدهانني  ل�صتخدام 

الفنانني.. وامل�صنفة بالفئه )2(

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

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87633( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ع�صائر اخل�صروات والفواكه، 
مركزات الفواكه واخل�صروات وم�صتخل�صاتها لعمل م�صروبات، 
مياه  بالربوتني،  غنية  ريا�صية  م�صروبات  الطاقة،  م�صروبات 
معدنية، مياه الينابيع، مياه للمائدة، مياه ال�صودا.. وامل�صنفة 

بالفئه )32(

با�صم  تتاجر  )اأي�صا  كاي�صا  كابيو�صيكي  جيدو�صا  )تويوتا 
تويوتا موتور كوربوري�صن((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87641( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ال�صيارات والأجزاء الهيكلية 

املرتبطة بها.. وامل�صنفة بالفئه )12(

العربات  احمد  جميل  )م�صطفى 
)الوجدان الطبية((

 
ال���ط���ل���ب  ق������ب������ول  مت  وق���������د 

لقانون  وفقًا  )2018/11/26م(.  وبتاريخ:  برقم)87648( 
العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات 
اجل�صم  حقن  اإبر   ، مطاطية  �صمادات   ، تخدير  اأقنعه  على: 
بال�صوائل ، ق�صاطر ، مالب�ض خا�صة لغرف العمليات ، �صمادات 
)جراحيه( ، مالءات ، �صحب ل�صرة املر�صى ، اأقطاب كهربائيه 
لال�صتخدام الطبي ، لبا�ض قدم جتبري ، قفازات لغايات طبية 
، اإبر حقن ، حماقن لغايات طبية ، م�صارط لف�صد الدم ، اجهزة 
 ، م�صارط   ، متري�ض  ادوات   ، طبية  لغاية  اإبر   ، طبية  وادوات 
للخياطة  مواد   ، جراحية  معقمة  اأغطية  جبائر)جراحيه(، 
اجلراحية ، ابر للخياطة اجلراحيه ، انابيب ت�صريف لغايات 
 ، للرحم  حماقن   ، للتبول  اوعية   ، اإحليلية  حماقن   ، طبية 

حماقن مهبلية .. وامل�صنفة بالفئه )10(
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)ال�صركة احلديثة لتجارة املواد الزراعية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87649( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/24م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: اأ�صمدة زراعية .. 

وامل�صنفة بالفئه )1(

)جرينز ديزرت�ض يو كيه ليمتد(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87514( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
اإب�صوم  اأم��الح  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
الطرطر،  وزب��دة  ال�صودا  بيكربونات  املغنا�صيوم(،  )�صلفات 

وجميعها لأغرا�ض �صيدلنية.   .. وامل�صنفة بالفئه )5(

���ص��امل حممد  ل��ل��ت��ج��ارة )  ال��ي��م��ن  )ع���ري���ن 
عبداهلل((

 
وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب����رق����م)87667( 

وبتاريخ: )2018/11/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
اغذية   ، طبي  لو�صن   ، املطهرات   ، طبية  ل�صقات   ، �صيدلنية 
 ، طبية  ودهانات  كرميات   ، غذائية  مكمالت   ، ور�صع  اطفال 
مراهم طبي ، معطر جو ، مناديل ورقية م�صربة بالغ�صولت ، 
 ، طبية  ا�صتحمام  م�صتح�صرات   ، ذباب  لوا�صق   ، اطفال  حليب 
مزيل روائح كريه لالر�صيات ، بودر �صحي ، مزيل روائح ، لو�صن 
م�صتح�صرات   ، المرا�ض  �صد  ل�صتخدام  �صابون   ، وغ�صولت 
وال�صعر  والرا�ض  والب�صرة  والوجه  باجل�صم  للعناية  �صحية 
م�صتح�صرات   ، طبية  ودهانات  زيوت   ، للح�صرات  طارد  بخور   ،

ا�صتحمام طبية املبيدات ، مراهم .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)�صركة التاج الدولية للتبغ املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87673( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/27م(. 
اخلام  التيغ  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
وامل�صنفة   ..  ) الثقاب   ( والكربيت  املدخنني  وادوات  وامل�صنع 

بالفئه )34(
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)�صركة التاج الدولية للتبغ املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87674( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/27م(. 
اخلام  التيغ  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
وامل�صنفة   ..  ) الثقاب   ( والكربيت  املدخنني  وادوات  وامل�صنع 

بالفئه )34(

)الطيب حممد علي اخلدر(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87683( وب���ت���اري���خ: 
)2018/9/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: م�صتح�صرات ومزيالت لل�صعر 
ةوي��وت  و�صابون  �صامبو   ، ومكياجات  جتميل  م�صتح�صرات   ،
 ، ال�صعر  اإزال��ة  كرمي   ، �صعر  �صبغة   ، جتميلية  اقالم   ، وعطور 
ادوات ومنظفات ت�صتخدم لال�صنان ، كرميات جتميلية ، كرميات 

للجلد .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)عبده عبداهلل ح�صن ال�صاذيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87723( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/2م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
ب��اأن��واع��ه��ا..  ال�صاعات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

وامل�صنفة بالفئه )14(

)�صركة ابناء عمر حممد بلحمر للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87735( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
معادن  والكوالني  القفال  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
نفي�صة  غر  معادن  بناء  وم��واد  منها  خليط  وكل  نفي�صة  غر 
معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط  وكل 
مواد معدنية خلطوط ال�صكك احلديدية، حبال واأ�صالك غر 
كهربائية من معادن غر نفي�صة، م�صنوعات حدادة، خردوات 
معدنية �صغرة، موا�صر واأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود 
والوثائق والأ�صياء الثمينة، منتجات م�صنوعة من معادن غر 
نفي�صة غر واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن م�صامر عادية، 

ما يتعلق ب�صناعة الأقفال.. وامل�صنفة بالفئه )6(
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)�صركة ابناء عمر حممد بلحمر للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87737( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
معادن  والكوالني  القفال  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
نفي�صة  غر  معادن  بناء  وم��واد  منها  خليط  وكل  نفي�صة  غر 
معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط  وكل 
مواد معدنية خلطوط ال�صكك احلديدية، حبال واأ�صالك غر 
كهربائية من معادن غر نفي�صة، م�صنوعات حدادة، خردوات 
معدنية �صغرة، موا�صر واأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود 
والوثائق والأ�صياء الثمينة، منتجات م�صنوعة من معادن غر 
نفي�صة غر واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن م�صامر عادية، 

ما يتعلق ب�صناعة الأقفال.. وامل�صنفة بالفئه )6(

)�صركة ابناء عمر حممد بلحمر للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87740( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املعادن غر امل�صغولة ون�صف 
امل�صغولة وكل خليط منها ، مرا�صي املركب )الهلب( ، ال�صندانات 
يف  امل�صتخدمة  املطروقة  وغر  املطروقه  واملعادن  والجرا�ض 
ت�صتخدم  التي  املعدنية  امل��واد  من  وغرها  الق�صبات   ، البناء 
معادن  من  كهربائية  غر  واأ�صالك  حبال  احلديدية،  لل�صكك 
النبوبية  املوا�صر   ، القفال  ب�صناعه  مايتعلق  نفي�صة،  غر 
املعدنية ، اخلزائن و�صناديق حفظ النقود ، الكرات امل�صنوعه 
)القال�ض(،  اللولبيه  العادية  امل�صامر   ، ال��داوي  ال�صلب  من 
خامات   ، نفي�صة  غر  معادن  من  امل�صنوعه  الخ��رى  املنتجات 

املعادن .. وامل�صنفة بالفئه )6(

)�صركة ابناء عمر حممد بلحمر للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87741( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: املعادن غر امل�صغولة ون�صف 
امل�صغولة وكل خليط منها ، مرا�صي املركب )الهلب( ، ال�صندانات 
يف  امل�صتخدمة  املطروقة  وغر  املطروقه  واملعادن  والجرا�ض 
ت�صتخدم  التي  املعدنية  امل��واد  من  وغرها  الق�صبات   ، البناء 
معادن  من  كهربائية  غر  واأ�صالك  حبال  احلديدية،  لل�صكك 
النبوبية  املوا�صر   ، القفال  ب�صناعه  مايتعلق  نفي�صة،  غر 
املعدنية ، اخلزائن و�صناديق حفظ النقود ، الكرات امل�صنوعه 
)القال�ض(،  اللولبيه  العادية  امل�صامر   ، ال��داوي  ال�صلب  من 
خامات   ، نفي�صة  غر  معادن  من  امل�صنوعه  الخ��رى  املنتجات 

املعادن .. وامل�صنفة بالفئه )6(

)�صركة ابناء عمر حممد بلحمر للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87742( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
تبيي�ض  م�صتح�صرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املالب�ض،  وك��ي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأق��م�����ص��ة 
م�صتح�صرات زيوت لل�صعر، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات 
وامل�صنفة  اأ�صنان..  معاجني  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل، 

بالفئه )3(
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)�صركة ابناء عمر حممد بلحمر للتجارة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87743( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: ك��ف��وف ال��ي��د وامل��ط��اط 
والغاتابر�صا وال�صمغ والأ�صب�صتو�ض وامليكا واملنتجات امل�صنوعة 
بال�صتيكية  م��واد  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغر  امل��واد  هذه  من 
وح�صو  تغليف  مواد  الت�صنيع،  يف  لال�صتعمال  بالبثق  مت�صكلة 
اأنابيب وموا�صر مرنة غر معدنية.. وامل�صنفة بالفئه  وعزل، 

)17(

)امني عبداهلل احمد �صامل جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87754( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: م�صخات املياه ، م�صخات املياه 
التي تعمل بالطرد املركزي واخلارجي الكهربائي ، الت �صغط 
الهواء الكهربائية ، مولدات الكهربائية ، املحركات الكهربائية 

.. وامل�صنفة بالفئه )7(

)�صركة حممود �صعيد ل�صناعة املرطبات وامل�صروبات(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87786( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/9م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وغرها من امل�صروبات غر الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من 
لعمل  اأخرى  وم�صتح�صرات  �صراب  الفواكه،  وع�صائر  الفواكه 

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

)�صركة انوفاي�صن تكنولوجي املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87823( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/2م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
العلمية والتقنية  اجلغرافية وتو�صع العالمة على: اخلدمات 
التحاليل  ،خدمات  بها  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخدمات 
والأبحاث ال�صناعية، خدمات ت�صميم وتطوير اأجهزة وبرامج 

احلا�صب الآيل، خدمات قانونية.. وامل�صنفة بالفئه )42(
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)و�صيم حممد عبده درهم - و�صيم عبده لال�صتراد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87863( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
تبيي�ض  م�صتح�صرات  ع��ل��ى:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
املالب�ض،  وك��ي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأق��م�����ص��ة 
عطور،  �صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات 
لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  زيوت 

منظفات ا�صنان .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)حممد �صالح عبداهلل الب�صري - املر�صاة الذهبية لال�صتراد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87870( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وعر�ض  والإعالن  الدعاية  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

ال�صلع.. وامل�صنفة بالفئه )35(

)ب�صر عبا�ض عبده احلطامي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87880( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
وحلوم  وال�صماك  اللحوم  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وخ�صروات  ف��واك��ه   ، اللحوم  خال�صات   ، وال�صيد  ال��دواج��ن 
 ،  ) بازليا   - فا�صوليا   - ف��ول   ( ومطهوة  وجمففة  حمفوظة 
هالميات ) جيلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�ض 
واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�صاحلة لالكل 
بالفئه  وامل�صنفة   .. الطماطم  ومعجون  وم�صتقاته  واجبان 

)29(

)موؤ�ص�صة الرجوي للتجارة العامة )جمال ح�صني الرجوي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87902( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/10م(. 
،ال�صاي  ال��ن  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
ال�صاجو، الن ال�صطناعي،   ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو 
ال��دق��ي��ق وامل�����ص��ت��ح�����ص��رات امل�����ص��ن��وع��ة م��ن احل��ب��وب ،اخل��ب��ز 
احللويات  و  احللويات  ،الفطائر،ال�صوكولته،  ،الب�صكويت 
املثلجة، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود، اخلمرة، امللح ، الفلفل ، 
اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�صل�صة ،املكرونة، الثلج .. 

وامل�صنفة بالفئه )30(
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)اياد علي عبدال�صمد حممد )اياد فودز لال�صتراد ((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87922( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/9م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
بالفئه  وامل�صنفة  التونة..  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

)29(

)رواد الناقة للتجارة املالب�ض )هاين علي عبداهلل العليمي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87960( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/11م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: املالب�ض  وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع 

والحذية .. وامل�صنفة بالفئه )25(

)رواد الناقة للتجارة املالب�ض )هاين علي عبداهلل العليمي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87962( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/11م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: املالب�ض  وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع 

والحذية .. وامل�صنفة بالفئه )25(

)رواد الناقة للتجارة املالب�ض )هاين علي عبداهلل العليمي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87963( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/11م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: املالب�ض  وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع 

والحذية .. وامل�صنفة بالفئه )25(
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)رواد الناقة للتجارة املالب�ض )هاين علي عبداهلل العليمي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87965( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/11م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: املالب�ض  وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع 

والحذية .. وامل�صنفة بالفئه )25(

)رواد الناقة للتجارة املالب�ض )هاين علي عبداهلل العليمي((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87966( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/11م(. 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى: املالب�ض  وامل��وؤ���ص��رات اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع 

والحذية .. وامل�صنفة بالفئه )25(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87987( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ر  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات 
اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، 
لغايات  اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  مواد  القرطا�صية، 
الآلت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�صي  الفنانني،  وم��واد  منزلية، 
التوجيه  م��واد  الأث����اث(،  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�صتيكية )غر  التغليف  والتدري�ض )عدا الأجهزة(، مواد 
الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفا�صات 
املهمالت..  اأكيا�ض  وال�صليوز،  ال��ورق  من  امل�صنوعة  الأطفال 

وامل�صنفة بالفئه )16(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87988( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
املقوى  وال����ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:  ال��ع��الم��ة  وت��و���ص��ع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ر  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات 
اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، 
لغايات  اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  مواد  القرطا�صية، 
الآلت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�صي  الفنانني،  وم��واد  منزلية، 
التوجيه  م��واد  الأث����اث(،  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
)غر  التغليفالبال�صتيكية  مواد  الأجهزة(،  )عدا  والتدري�ض 
الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفا�صات 
املهمالت.  اأكيا�ض  وال�صليوز،  ال��ورق  من  امل�صنوعة  الأط��ف��ال 

وامل�صنفة بالفئه )16(
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)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87989( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وغرها من امل�صروبات غر الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من 
الفواكه وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لتح�صر 
امل�صروبات غر الكحولية، م�صتح�صرات لتح�صر املياه املعدنية ، 
رحائق فواكه )غر كحويل(، م�صروبات غر كحولية، خال�صات 
كحولية،  غر  فواكه  ع�صر  م�صروبات  كحولية،  غر  فواكه 
ع�صر بندورة )م�صروب(، ع�صائر خ�صروات )م�صروبات(، ماء 
بالفئه  وامل�صنفة  الطاقة..  م�صروب  فوار،  معدين  ماء  الليثيا، 

)32(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87990( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وغرها من امل�صروبات غر الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من 
الفواكه وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لتح�صر 
امل�صروبات غر الكحولية، م�صتح�صرات لتح�صر املياه املعدنية ، 
رحائق فواكه )غر كحويل(، م�صروبات غر كحولية، خال�صات 
كحولية،  غر  فواكه  ع�صر  م�صروبات  كحولية،  غر  فواكه 
ع�صر بندورة )م�صروب(، ع�صائر خ�صروات )م�صروبات(، ماء 
بالفئه  وامل�صنفة  الطاقة..  م�صروب  فوار،  معدين  ماء  الليثيا، 

)32(

)يا�صر زيد زيد العوادي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88020( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/16م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: ولعات املدخنني 
 .. ثقاب  اع���واد   ، الثقاب  اع���واد  ح��ام��الت   ، الكربيت  علب   ،

وامل�صنفة بالفئه )34(

)حممد علي حممد حمزة )موؤ�ص�صة حممد علي حممد حمزة 
للتجارة العامة((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88022( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/22م(. 
م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، 
عطور،  �صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات 
زيوت عطرية، معطرات ، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن( 

لل�صعر، منظفات اأ�صنان.. وامل�صنفة بالفئه )3(
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والتوكيالت  وال�صتراد  للتجارة  غراب  ح�صني  ابن  )موؤ�ص�صة 
التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88052( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/22م(. 
اخلام  التبغ  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 
وامل�صنفة   ..) الثقاب   ( والكربيت  املدخنني  وادوات  وامل�صنع 

بالفئه )34(

)في�صل ح�صني عي�صه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88080( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/23م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الدراجات النارية 
بالفئه  وامل�صنفة  الط��ارات..   ، غيارها  وقطع  اأنواعها  بكافة 

)12(

)بكر ح�صني �صالح ميا�ض(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88101( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/24م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الهواتف املحمولة 
واملحمولة  ال�صخ�صية  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الذكية  والهواتف 
واجهزة الكمبيوتر املكتبية، بطاريات تلفونات ، اأغلفة �صواحن 
، خوازن، البطاريات ال�صم�صية، الواح الطاقة ال�صم�صية، اأ�صالك 

كهرباء ، منظمات، في�ض كهرباء.. وامل�صنفة بالفئه )9(

)بكر ح�صني �صالح ميا�ض(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88103( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/24م(. 
واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الهواتف املحمولة 
واملحمولة  ال�صخ�صية  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الذكية  والهواتف 
واجهزة الكمبيوتر املكتبية، بطاريات تلفونات ، اأغلفة �صواحن 
، خوازن، البطاريات ال�صم�صية، الواح الطاقة ال�صم�صية، اأ�صالك 

كهرباء ، منظمات، في�ض كهرباء.. وامل�صنفة بالفئه )9(
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اخ��وان  )خليل  واخل��دم��ات  وامل���ق���اولت  للتجارة  )ال��ن�����ص��ور 
الت�صامنية((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88105( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/19م(. 
بطاريات..  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

وامل�صنفة بالفئه )9(

)عبداهلل حممد علي احلبي�صي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88128( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/23م(. 
ال�صعر،  �صراب  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
الكحولية،  امل�صروبات غر  املعدنية والغازية وغرها من  املياه 
اأ�صربه  الفواكه،  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات 
بالفئه  وامل�صنفة  امل�صروبات..  لتح�صر  اخرى  وم�صتح�صرات 

)32(

)جميل حممد احمد املعاذي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88130( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/26م(. 
غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

ال�صيارات.. وامل�صنفة بالفئه )12(

)جميل حممد احمد املعاذي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88132( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/26م(. 
غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

ال�صيارات.. وامل�صنفة بالفئه )12(
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)جميل حممد احمد املعاذي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88133( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/26م(. 
غيار  قطع  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

ال�صيارات.. وامل�صنفة بالفئه )12(

الفداوي  الفداوي)جمموعة  علي  علي  اإبراهيم  )عبداهلل 
للتجارة وال�صتثمار((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88188( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/29م(. 
بطاريات..  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  وامل��وؤ���ص��رات 

وامل�صنفة بالفئه )9(

)�صركة مروج للخدمات اللكرتونية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88207( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/26م(. 
املقا�صة  غرف  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
املالية ، ال�صت�صارات املالية، خدمات بطاقات الئتمان ، ا�صدار 
املالية،  املعلومات  املالية،  ال�صتثمارات  الئتمان،  بطاقات 

اخلدمات املالية اللكرتونية.. وامل�صنفة بالفئه )36(

)�صركة مروج للخدمات اللكرتونية( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88209( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/1م(. 
 ، املالية  املقا�صة  غ��رف  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
ال�صت�صارات املالية، خدمات بطاقات الئتمان ، ا�صدار بطاقات 
اخلدمات  املالية،  املعلومات  املالية،  ال�صتثمارات  الئتمان، 

املالية اللكرتونية.. وامل�صنفة بالفئه )36(
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)�����ص����رك����ة اجن��������از ل���ل�������ص���راف���ة 
ناجي  مثنى  )اأح��م��د  والتحويالت 

الوقزه((
وقد مت قبول الطلب برقم)87955( 
وب�����ت�����اري�����خ:)2018/12/12م(. 
التجارية  العالمات  لقانون  وف��ق��ًا 

التاأمني  خدمات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية  واملوؤ�صرات 
العقارية،  وال�صوؤون  املالية  وال�صوؤون  التمويلية  وال�صوؤون 
الأموال،  روؤو�ض  ا�صتثمار  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  خدمات 
ال�����ص��راف��ة، اخل��دم��ات  الئ��ت��م��ان، خ��دم��ات  خ��دم��ات بطاقة 
التمويلية ، خدمات ا�صتثمار الأموال، خدمات حتويل الأموال، 
املالية،  القرو�ض  ال�صياحية، خدمات  ال�صيكات  ا�صدار  خدمات 
خدمات  التوفر،  خدمات  املتقاعدين،  روات��ب  دف��ع  خدمات 
ا�صدار  خدمات  وال�صندات،  املالية  الأوراق  بور�صة  �صم�صرة 
�صندات ذات قيمة، خدمات التقييم املايل، خدمات التحقق مع 
 ، اك�صرب�ض، موين كا�ض  الأموال اجناز  �صبكة حتويل  ال�صيكات 

حتويل فوري.. وامل�صنفة بالفئه )36(

)وكالة اجلزيرة للتجارة( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88498( وب���ت���اري���خ: 
)2019/1/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
اجلغرافية وتو�صع العالمة على: الزيوت وال�صحوم. وامل�صنفة 

بالفئه )4(  

)موؤ�ص�صة الرجوي للتجارة العامة - جمال ح�صني الرجوي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)88212( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/2م(. 
والكاكاو  وال�صاي  ال��ن  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
وال�صكر والأرز والتابيوكا وال�صاجو والن ال�صطناعي، الدقيق 
والب�صكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
الأ�صود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  واحللويات  والفطائر 
وال�صل�صة  والتوابل  البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلمرة، 

واملكرونة ، الثلج.. وامل�صنفة بالفئه )30(  

)حممد حممود ال�صيد الغرباين(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)84817( وب���ت���اري���خ: 
)2018/5/20م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
ورولت  بال�صتيكيه  اكيا�ض  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 
تغليف اطعمة واملطبوعات واملرا�صالت.وامل�صنفة بالفئة )16(
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)�صولن �صيكولته جيدا �صاناي يف تيكاريت انونيم �صركيتي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87455( وبتاريخ: )2018/11/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
احلبوب؛  من  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  وال�صاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  الإ�صطناعي؛  والن  والكاكاو  وال�صاي  الن  على:  العالمة 
)التوابل(؛  وال�صل�صة  اخلل  اخل��ردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�صحوق  اخلمرة  الأ�صود؛  والع�صل  النحل  وع�صل  ال�صكر  والفطائر؛  اخلبز 
والتورتات  بال�صوكولته  احلليب  وخليط  والويفر  اله�ض  الرقيق  والب�صكويت  والب�صكويت  وال�صوكولته  احللويات  الثلج؛  البهارات؛ 
)كيك بالفواكه( والكعك وال�صوكالتة واحللويات مع الكراميل. العلكة. املثلجات واملثلجات ال�صاحلة لالأكل. الوجبات اخلفيفة التي 
ال�صعر  الب�صري،  املعالج لالإ�صتهالك  ال�صوفان املطحون، رقائق الذرة، حبوب الإفطار، القمح  الف�صار )حب الذرة(،  اأ�صا�صها احلبوب، 
بالفئه  وامل�صنفة  الب�صري..  لالإ�صتهالك  املعالج  ال�صعر  حبوب  الب�صري،  لالإ�صتهالك  املعالج  ال�صوفان  الب�صري،  لالإ�صتهالك  املطحون 

)30(

)ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل قاطن(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87351( وبتاريخ: )2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الورق والورق املقوى ، املطبوعات ، مواد من الورق والورق املقوى وبالأخ�ض �صناديق ، حقائب ، مغلفات وحقائب للتغليف 
ورق لف كتابة، حقائب لأدوات الكتابة ، علب لأدوات الكتابة، اأحبار وغياراتها ، اأقالم ر�صا�ض وغيارات اأقالم ر�صا�ض ، اأطقم مكاتب، 
من�صات اأقالم، و�صائد مكاتب ، دفاتر كتابة، تقوميات ، كتب تلوين، دفاتر مالحظات، كرا�صات ، ر�صم ، فهار�ض ، اأغلفة )قرطا�صية(، 
ملفات )لوازم مكتبية(، بطاقات اعالنات )قرطا�صية(، اأوراق كتابة،مغلفات ، بطاقات فهار�ض )قرطا�صية(، بطاقات عمل، و�صائد 
كتابة، اأ�صنة اأقالم، حامالت جوازات ال�صفر، �صواين حفظ م�صتندات ، حامالت وعلب م�صتنددات )قرطا�صية(، البومات، م�صاند كتب، 

م�صابك نقود، علب كتابة)اأطقم( ، �صواين ر�صائل، �صواين اأقالم ، فاحتات ر�صائل، دفاتر تنظيم �صخ�صية.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل قاطن(

 
اجلغرافية  واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/7م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)87335(  الطلب  قبول  مت  وقد 
الفواكه،  وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات   ، الكحولية  غر  امل�صروبات   ، والغازية  املعدنية  املياه  على:  العالمة  وتو�صع 
اأخرى لعمل امل�صروبات ،كوكتيالت ع�صر تفاح ، زجنبيل ، ع�صر العنب ، ماء �صعر، حليب اللوز ،م�صتح�صرات  �صراب وم�صتح�صرات 
لتح�صر املياه املعدنية م�صروبات ع�صر فواكه ،�صراب اللوز ،�صراب ال�صعر ،�صراب الفواكة الفوري ، ع�صر خ�صروات ،ع�صر بندورة 
)م�صروب(،ع�صر خ�صروات)م�صروب( ،ع�صر كوكتيل ، �صراب الزجنبيل ،ع�صر العنب ،اأقرا�ض حماله بامل�صروبات الفوارة ، م�صروب 
م�صل اللن ، م�صروبات لب املاء ، ماء الليثيا، ، م�صروب الطاقة، م�صروبات لب املاجنو، م�صروبات م�صل اللن، ع�صر باحلليب، م�صاحيق 

للم�صروبات غر الفورية، ع�صر فواكه م�صكل، �صراب اللوز.. وامل�صنفة بالفئه )32(
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)عرين اليمن للتجارة ) �صامل حممد عبداهلل (( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87665( وبتاريخ: )2018/11/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
�صابون   ، املنظفات   ، للج�صم  الغل�صرين  زيت   ، اجل�صم  للتبيي�ض  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

لغرا�ض  مراهم   ، الهيدروجني  وبروك�صيد   ، لل�صعر  غ�صولت   ، احلواجب  جتميل  م�صتح�صرات   ، اجل�صم  وتلميع  لتبيي�ض  كرميات   ،
التجميل ، زيت اليا�صمني ، فازلني و�صحم ، مزيالت العرق ، م�صتح�صرات ومواد التجميل ، عبر العطور ، معجون ال�صنان ، م�صتح�صرات 
تبيي�ض بال�صنان ، غ�صولت الفم ، �صمبوهات ، بخور ، ماء الورد ، بل�صم ال�صعر ، كرميات ال�صعر ، فرد ال�صعر ، جل ، بودر ، مثبت �صعر ، 
قناع الوجه ، مكياجات ، لو�صن اجل�صم ، قالمات حواجب و�صفايف ، احمر خدود و�صنفرة الوجه واجل�صم ، مزيل الوان ، م�صقر ج�صم 

، �صبغات �صعر ويد ، خممرية ج�صم ، فر�صات بانواعها للج�صم ، القطن وغزل قطني ، لو�صق تثبيت الرمو�ض .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)عرين اليمن للتجارة ) �صامل حممد عبداهلل ((

 
واملوؤ�صرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/27م(.  وبتاريخ:  برقم)87664(  الطلب  قبول  مت  وقد 
�صابون   ، املنظفات   ، للج�صم  الغل�صرين  زيت   ، اجل�صم  للتبيي�ض  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

لغرا�ض  مراهم   ، الهيدروجني  وبروك�صيد   ، لل�صعر  غ�صولت   ، احلواجب  جتميل  م�صتح�صرات   ، اجل�صم  وتلميع  لتبيي�ض  كرميات   ،
التجميل ، زيت اليا�صمني ، فازلني و�صحم ، مزيالت العرق ، م�صتح�صرات ومواد التجميل ، عبر العطور ، معجون ال�صنان ، م�صتح�صرات 
تبيي�ض بال�صنان ، غ�صولت الفم ، �صمبوهات ، بخور ، ماء الورد ، بل�صم ال�صعر ، كرميات ال�صعر ، فرد ال�صعر ، جل ، بودر ، مثبت �صعر ، 
قناع الوجه ، مكياجات ، لو�صن اجل�صم ، قالمات حواجب و�صفايف ، احمر خدود و�صنفرة الوجه واجل�صم ، مزيل الوان ، م�صقر ج�صم 

، �صبغات �صعر ويد ، خممرية ج�صم ، فر�صات بانواعها للج�صم ، القطن وغزل قطني ، لو�صق تثبيت الرمو�ض .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)احمد علي مثنى �صالح(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87646( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: البطاريات ال�صائلة واجلافة ، لوحات مفاتيح كهربائيه ، ا�صالك كهربائيه وا�صالك تلفونات وا�صالك تلفزيونات ، الواح 
اخلاليا ال�صوئيه ،الواح الطاقة ال�صم�صية ،اجهزة قيا�ض الطاقه ، منظمات الكهرباء ، عدادات كهرباء ، حمولت �صغط باانواعها 
عايل ومنخف�ض ، عدادات مياه ، البطاريات ، اجهزة �صحن البطاريات ، اجهزة انذار كهربائيه ، اقفال كهربائيه ، طابعه ت�صتخدم 
مع اجهزة احلا�صوب ،اجهزة خزن الطاقه الكهربائيه ، التلفونات وم�صتلزماته ، التفزيون وم�صتلزماته ، اجهزة فيديو وم�صتلزماته ، 
الكمبيوترات وم�صتلزماته ، الت حا�صبه ، الر�صيفرات ، امل�صجالت ، كاويات ، قطع غيار ال�صلع املذكوره ، طابعات ت�صتخدم مع اجهزة 

احلا�صوب ، اجهزة حزن الطاقه الكهربائيه ، التلفونات وم�صتلزماته ، كامرات ، طفايات حريق ، نظارات .. وامل�صنفة بالفئه )9(



37

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87984( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات �صيدلنية وبيطرية ، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي واأغذية 
احل�صرات  لإبادة  م�صتح�صرات  مطهرات،  الأ�صنان،  طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات  والأطفال،  للر�صع 
واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية، م�صتح�صرات تلطيف 
اجلو ، �صاي للم�صابني بالربو ، بل�صم لغايات طبية ، م�صتح�صرات اإ�صتحمام طبية ، �صكاكر لغايات طبية ، علكة لغايات طبية ، ل�صقات 
غ�صولت   ، �صحية  �صراويل   ، للحي�ض  �صراويل   ، ال�صخ�صي  لال�صتخدام  ماهو  بخالف  الكريهه  الروائح  مزيالت   ، الب�صيطة  للجروح 
الطبية  طبي،ال�صابون  فازلني   ، طبية  كرميات   ، �صيدلنيه  )لو�صن(  بغ�صولت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، �صيدلنيه  لغايات  )لو�صن( 

وال�صامبو الطبية .. وامل�صنفة بالفئه )5(

)حممد اأحمد علي املح�صار(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87730( وبتاريخ: )2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، ، مزيالت الروائح الكريهة ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، ال�صابون ، البودر، مواد 
جتميل، م�صتح�صرات التجميل ال�صائلة ، حممر الوجه ، طالء الأظافر ال�صفاف وامللون ، �صبغة الأظافر ، م�صتح�صرات ترطيب ب�صرة 
الوجه ، لو�صن )للج�صم(، معاجني اأ�صنان ، �صامبو لل�صعر، ودهانات خا�صة باجل�صم ، الكرميات اخلا�صة بال�صعر ، البخور ، قطرة احلناء 
، زيوت ال�صعر، بل�صم لل�صعر ، مزيالت ال�صعر ، �صبغات ال�صعر ، اأقنعة جتميلية ، م�صادات للعرق، اأحمر ال�صفاه ، جل لل�صعر ، فازلني ، 

منظفات لالإ�صتخدام املنزيل، مطهرات، ماء الورد.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)عرين اليمن للتجارة ) �صامل حممد عبداهلل ((

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87668( وبتاريخ: )2018/11/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات 
�صابون   ، املنظفات   ، للج�صم  الغل�صرين  زيت   ، اجل�صم  للتبيي�ض  م�صتح�صرات  على:  العالمة  وتو�صع  اجلغرافية 

لغرا�ض  مراهم   ، الهيدروجني  وبروك�صيد   ، لل�صعر  غ�صولت   ، احلواجب  جتميل  م�صتح�صرات   ، اجل�صم  وتلميع  لتبيي�ض  كرميات   ،
التجميل ، زيت اليا�صمني ، فازلني و�صحم ، مزيالت العرق ، م�صتح�صرات ومواد التجميل ، عبر العطور ، معجون ال�صنان ، م�صتح�صرات 
تبيي�ض بال�صنان ، غ�صولت الفم ، �صمبوهات ، بخور ، ماء الورد ، بل�صم ال�صعر ، كرميات ال�صعر ، فرد ال�صعر ، جل ، بودر ، مثبت �صعر ، 
قناع الوجه ، مكياجات ، لو�صن اجل�صم ، قالمات حواجب و�صفايف ، احمر خدود و�صنفرة الوجه واجل�صم ، مزيل الوان ، م�صقر ج�صم 

، �صبغات �صعر ويد ، خممرية ج�صم ، فر�صات بانواعها للج�صم ، القطن وغزل قطني ، لو�صق تثبيت الرمو�ض .. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)88005( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�صاجو ،الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر ،ال�صوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود، اخلمرة، 
الذرة(، مايونيز،  ُف�صار )حب  ال�صعرية، علكة )اللبان(،  البفك،  الثلج،  ،املكرونة،  ،ال�صل�صة  ،التوابل  البهارات  امللح ،اخلردل ،اخلل، 
منكهات، رقائق ذرة، رقائق �صوفان، كت�صاب )�صل�صة(، ك�صرتد، توابل �صلطة، دقيق للطعام، منتجات طحن الدقيق، جلوكوز للطعام، 
�صل�صة مرق اللحم، دقيق ذرة، دب�ض للطعام، معجنات، خبز اأفرجني، (، زعفران )توابل(، توابل �صلطة، يان�صون جنمي، ن�صا للطعام، 

فانيال )منكهة(،ال�صطة.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87993( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�صاجو ،الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر ،ال�صوكولته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود، اخلمرة، 
الذرة(، مايونيز،  ُف�صار )حب  ال�صعرية، علكة )اللبان(،  البفك،  الثلج،  ،املكرونة،  ،ال�صل�صة  ،التوابل  البهارات  امللح ،اخلردل ،اخلل، 
منكهات، رقائق ذرة، رقائق �صوفان، كت�صاب )�صل�صة(، ك�صرتد، توابل �صلطة، دقيق للطعام، منتجات طحن الدقيق، جلوكوز للطعام، 
�صل�صة مرق اللحم، دقيق ذرة، دب�ض للطعام، معجنات، خبز اأفرجني، (، زعفران )توابل(، توابل �صلطة، يان�صون جنمي، ن�صا للطعام، 

فانيال )منكهة(،ال�صطة.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87985( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات �صيدلنية وبيطرية ، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي واأغذية 
احل�صرات  لإبادة  م�صتح�صرات  مطهرات،  الأ�صنان،  طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�صو  مواد  �صماد،  ومواد  طبية  ل�صقات  والأطفال،  للر�صع 
واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب، حفاظات ملر�صى �صل�ض البول حفاظات �صحية ن�صائية، م�صتح�صرات تلطيف 
اجلو ، �صاي للم�صابني بالربو ، بل�صم لغايات طبية ، م�صتح�صرات اإ�صتحمام طبية ، �صكاكر لغايات طبية ، علكة لغايات طبية ، ل�صقات 
غ�صولت   ، �صحية  �صراويل   ، للحي�ض  �صراويل   ، ال�صخ�صي  لال�صتخدام  ماهو  بخالف  الكريهه  الروائح  مزيالت   ، الب�صيطة  للجروح 
الطبية  طبي،ال�صابون  فازلني   ، طبية  كرميات   ، �صيدلنيه  )لو�صن(  بغ�صولت  م�صربة  ورقية  مناديل   ، �صيدلنيه  لغايات  )لو�صن( 

وال�صامبو الطبية .. وامل�صنفة بالفئه )5(
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)في�صل ح�صني عي�صه غراب(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)88040( وبتاريخ: )2018/12/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونة ، هالم )جيلي( 
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ،احلليب واللن ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون املعدة لالأكل واملخلالت، زيت الزيتون ، 
زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، ، متور ، هالم)جلي( ، الفواكه ، زبيب ، معجون بندورة، زبدة ، ق�صدة خمفوقة ، فواكه 
مثلجة ، فواكه جممدة ، �صلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، مربيات ، ع�صر ، خ�صروات للطبخ ، حليب ، منتجات احلليب ، مك�صرات 
حم�صرة ، فول �صوداين حم�صر ، مهلبية ، �صوربات ،ع�صر بندورة للطبخ، البقوليات واملعلبات، )فول - فا�صوليا- بزاليا- تونة(، خوخ، 

اأنانا�ض ، حم�ض ، زبادي.. وامل�صنفة بالفئه )29(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  

وقد مت قبول الطلب برقم)87996( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونة، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، احلليب واللن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل، الأغذية 
املحفوظة واملخاللت، زيت الزيتون، رقائق بطاطا، متور، هالم )جلي( الفواكه، َمربيات، زبيب، معجون بندورة، زبدة، جبنة، رقائق 
فواكه، زيت جوز الهند، زيت لفت للطعام، ق�صدة )منتجات األبان(، �صمك معلب، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، فواكه حمفوظة، فواكه 

ر، لب فواكه، �صردين، زيت �صم�صم، �صوربات .. وامل�صنفة بالفئه )29( رات حم�صرة، زيتون حمفوظ، فول �صوداين حُم�صَّ معلبة، ُمَك�صَّ

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87982( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اللحوم والأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونة، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�ض ، احلليب واللن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل، الأغذية 
املحفوظة واملخاللت، زيت الزيتون، رقائق بطاطا، متور، هالم )جلي( الفواكه، َمربيات، زبيب، معجون بندورة، زبدة، جبنة، رقائق 
فواكه، زيت جوز الهند، زيت لفت للطعام، ق�صدة )منتجات األبان(، �صمك معلب، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، فواكه حمفوظة، فواكه 

ر، لب فواكه، �صردين، زيت �صم�صم، �صوربات .. وامل�صنفة بالفئه )29( رات حم�صرة، زيتون حمفوظ، فول �صوداين حُم�صَّ معلبة، ُمَك�صَّ
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)فينيك�ض جلوبال اند�صرتي كو.، ليمتد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87099( وبتاريخ: )2018/10/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة لالإطارات وقطع غيار ال�صيارات وقطع الرتكيب؛ املعاجلة الدارية لأوامر 
البحوث  الت�صويق؛  بحوث  الت�صويق؛  الإعالن؛  وكالت  والدعاية؛  الإعالن  العينات؛  توزيع  والت�صدير؛  ال�صتراد  وكالت  ال�صراء؛ 
توفر  املرتبات؛  عمليات  نقرة؛  كل  عن  الدفع  اعالنات  الأعمال؛  لإدارة  ا�صت�صارية  خدمات  الأعمال؛  اإدارة  ا�صت�صارات  التجارية؛ 
املعلومات التجارية عرب موقع على �صبكة الإنرتنت؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ حتديث و�صيانة البيانات يف قواعد 

بيانات الكمبيوتر؛ وامل�صمولة يف الفئة 35.. وامل�صنفة بالفئه )35(

)ال�صتوم(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)87696( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
�صكك  قاطرات  حديدية؛  �صكك  ومركبات  القيادة  ذاتية  كهربائية  مركبات  حافالت،  با�صات،  ذلك،  يف  مبا  مركبات  على:  العالمة 
�صكك حديدية  الدفع، مركبات  ذاتية  �صكك حديدية  �صحن، عربات قطار، مركبات  القطار، عربات  حديدية، مبا يف ذلك عربات 
�صريعة وفائقة ال�صرعة، قطارات �صكك حديدية تت�صم بتوزيع نظام التحكم يف القدرة بعرباتها اأو املركز يف عربة واحدة، قطارات 
عة؛ عربات  دة بعربات القطار اأو غر مزودة بعربات قطار، قطارات ال�صكك احلديدية املجمعة اأو غر املجمَّ ال�صكك احلديدية املزوَّ
قطار املرتو وقطارات اأخرى خا�صة مبركبات املوا�صالت العامة، �صواء كانت اآلية اأو غر اآلية، اأي مركبات �صكك حديدية بعجالت 
دة بعجالت جمهَّزة باإطارات بال�صغط الهوائي اأو اأنواع و�صالت اأر�صية اأخرى؛ اأوتوبي�صات؛ احلافالت؛ عربات  حديدية اأو مركبات مزوَّ
�صكك حديدية؛ مركبات كهربائية مبا يف ذلك ترام والأوتوبي�صات؛ مركبات القيادة الذاتية؛ حمركات للمركبات الربية املذكورة 
اآنفًا، واأجزاء خا�صة بها؛ اأجزاء امت�صا�ض ال�صدمة تعمل بال�صغط الهوائي للمركبات الربية املذكورة اآنفًا؛ �صيور نقل وترو�ض ذات 
�صلة للمركبات الربية املذكورة اآنفًا؛ م�صخات هوائية )ملحقات مركبة(؛ اأعمدة دوران للمركبات الربية املذكورة اآنفًا؛ اآليات دفع 
للمركبات الربية املذكورة اآنفًا؛ مكابح، بوجيهات، حماور، هياكل العربات؛ العربات؛ اآليات اإقران العربات؛ عربات ب�صهاريج، اأجزاء 
من مركبات برية؛ اأجزاء امت�صا�ض ال�صدمة للقطارات ومركبات ال�صر على الطرق؛ بوجيهات املركبة، حمركات املركبات، اأنظمة جر 

املركبات.. وامل�صنفة بالفئه )12(
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)و�صيم حممد عبده درهم(

  

وقد مت قبول الطلب برقم)87877( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�صور 
الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق امل�صتعملة يف الورق اأو لال�صتعمالت املنزلية ، القرطا�صية)مواد واأدوات الكتابة( ، ومواد 
الفنانني، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التهذيب وتعليم )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�صتيكية)غر 
الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�صيهات)الرا�صمات(، اأدوات الر�صم، منتجات املحو، ملفات لالأوراق، اأقالم حرب، مناديل 

من الورق، حرب ، الت ختم للمكاتب ، ورق تواليت ، دفرت كتابة اأو ر�صم.. وامل�صنفة بالفئه )16(

)�صركة الرنة لال�صتثمار املحدودة(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)88015( وبتاريخ: )2018/12/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اطفال  �صراويل   ، داخليه  �صراويل   ، القدم  لبا�ض   ، والحذية   ، القدم  الب�صة   ، الداخليه  واملالب�ض  اجلاهزة  املالب�ض  على:  العالمة 
والتنانر  واملعاطف  الفوقيه  واملعاطف  البنطلونات واجلاكيتات  بها  واملعنى  املالب�ض   ، م�صدات   ، ، قم�صان  ، احذية  الرا�ض  ، اغطية 
والف�صاتني  والبلوزات  �صرت  وتي  املالب�ض(  من  )اجزاء  اجلاهزة  اجللديه  والبطانات  والقم�صان  وال�صدريات  واجلرازي  والبدلت 
 ، ال�صباحة  وبدلت  ال�صاطى  ومالب�ض  املطر  ومعاطف  ريا�صيه  وبدلت  واجلينز  والبلوفرات  والبيجامات  و�صورتات  برمودا  و�صورت 
املالب�ض الريا�صية )لال�صتخدام احل�صري للريا�صة (،املالب�ض لالطفال الر�صع واملعنى بها القم�صان والبنطلونات واملعاطف والف�صاتني 
، املالب�ض الداخليه واملعنى بها البك�صورات )�صراويل مالكم(، وحمالت ال�صدر و�صراويل حتتانيه وال�صراويل ، جوارب ، لبا�ض القدم 
 ، واملعنى بها الحذيه باا�صتثناء احذية العظام وال�صنادل وابواط �صد املاء واحذية امل�صي وابواط واحذية الريا�صيه و�صبا�صي 
اجزاء الحذيه واملعنى بها قطع كعب ونعال الحذيه والجزاء العلوية لحذية ، اغطية الرا�ض واملعنى بها القبعات وقبعات بحجم 
اجلمجمة وقبعات الريا�صة والطواقي وقبعات البوريه ، قفازات، جوارب طوياه ، احزمة ، القمي�صول ، �صرتات ن�صويه ، عباءات ، 

الز�صحة ، او�صحة الرقبه ، �صالت ، الباقات ، ربطات العنق ، ربطات ، احزمة حماله للجوارب .. وامل�صنفة بالفئه )25(



42

)اأو واى فرمان اأيه بي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87636( وبتاريخ: )2018/11/19م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
لالإ�صتخدام  حمية  اأغذية  طبية؛  لأغرا�ض  �صحية  م�صتح�صرات  بيطرية؛  م�صتح�صرات  �صيدلنية؛  م�صتح�صرات  على:  العالمة 
اأغذية للر�صع والأطفال؛ مكمالت غذائية  الطبي؛ مواد حمية معدة لالإ�صتخدام الطبي؛ مواد حمية معدة لالإ�صتخدام البيطري؛ 
للب�صر؛ مكمالت غذائية للحيوانات؛ م�صتح�صرات فيتامينية؛ مكمالت غذائية؛ مكمالت بروتنية غذائية؛ اإنزميات مكمالت غذائية؛ 
م�صتح�صرات اإنزميات لأغرا�ض طبية؛ م�صروبات حمية معدة لالإ�صتخدام الطبي؛ �صراب طبي؛ ل�صقات؛ مواد ت�صميد؛ مواد لتثبيت 
الأ�صنان؛ �صمع الأ�صنان؛ مطهرات؛ م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحليوانات ال�صارة؛ مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب.. وامل�صنفة 

بالفئه )5(

)�صركة الرنة لال�صتثمار املحدودة(  

وقد مت قبول الطلب برقم)88016( وبتاريخ: )2018/12/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
اطفال  �صراويل   ، داخليه  �صراويل   ، القدم  لبا�ض   ، والحذية   ، القدم  الب�صة   ، الداخليه  واملالب�ض  اجلاهزة  املالب�ض  على:  العالمة 
والتنانر  واملعاطف  الفوقيه  واملعاطف  البنطلونات واجلاكيتات  بها  واملعنى  املالب�ض   ، م�صدات   ، ، قم�صان  ، احذية  الرا�ض  ، اغطية 
والف�صاتني  والبلوزات  �صرت  وتي  املالب�ض(  من  )اجزاء  اجلاهزة  اجللديه  والبطانات  والقم�صان  وال�صدريات  واجلرازي  والبدلت 
 ، ال�صباحة  وبدلت  ال�صاطى  ومالب�ض  املطر  ومعاطف  ريا�صيه  وبدلت  واجلينز  والبلوفرات  والبيجامات  و�صورتات  برمودا  و�صورت 
املالب�ض الريا�صية )لال�صتخدام احل�صري للريا�صة (،املالب�ض لالطفال الر�صع واملعنى بها القم�صان والبنطلونات واملعاطف والف�صاتني 
، املالب�ض الداخليه واملعنى بها البك�صورات )�صراويل مالكم(، وحمالت ال�صدر و�صراويل حتتانيه وال�صراويل ، جوارب ، لبا�ض القدم 
 ، واملعنى بها الحذيه باا�صتثناء احذية العظام وال�صنادل وابواط �صد املاء واحذية امل�صي وابواط واحذية الريا�صيه و�صبا�صي 
اجزاء الحذيه واملعنى بها قطع كعب ونعال الحذيه والجزاء العلوية لحذية ، اغطية الرا�ض واملعنى بها القبعات وقبعات بحجم 
اجلمجمة وقبعات الريا�صة والطواقي وقبعات البوريه ، قفازات، جوارب طوياه ، احزمة ، القمي�صول ، �صرتات ن�صويه ، عباءات ، 

الز�صحة ، او�صحة الرقبه ، �صالت ، الباقات ، ربطات العنق ، ربطات ، احزمة حماله للجوارب .. وامل�صنفة بالفئه )25(
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)ت�صهيل مين لال�صتراد(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87192( وبتاريخ: )2018/10/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: �صابون للج�صم، �صابون بودرة للمالب�ض، �صابون �صائل لالأيدي ،�صابون �صائل للمالب�ض، قطع من ال�صابون، �صابون �صائل 
غ�صيل ال�صحون، �صامبو للج�صم، �صامبو اأطفال، �صامبو ال�صجاد واملوكيت ، �صامبو للعبايات، �صامبو للمالب�ض والأقم�صة ال�صوداء ، �صامبو 
 ، ، فال�ض منظف املرحا�ض  املنزيل  العادية وامللونة وال�صتخدام  للمالب�ض  ، كلور  لل�صعر، منظفات ومطهرات لالأر�صيات وال�صراميك 
مطهرات ومعقمات ، منظفات احلمام، منظفات لال�صخدمت املنزيل واملطبخ، منعم ومعطر اأقم�صة، ملمع ومنظف اأفران، ملمع الأثاث ، 

ملمع �صتيل ، ملمع ومنظف الزجاج ، جل لالأر�صيات، جل معقم لالأيدي ، روائح وبخور .. وامل�صنفة بالفئه )3(

)ال�صتوم(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87695( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: اإن�صاء واإدارة و�صيانة واإ�صالح وجتديد، و�صيانة وتركيب الإن�صاءات؛ معلومات متعلقة ببناء وت�صييد واإ�صالح البنية 
اأعمال  )اإدارة(  الإ�صراف  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  الكهربائية  واملركبات  واحلافالت  والرتام  واملرتو  احلديدية،  لل�صكك  التحتية 
الإن�صاء؛ اإن�صاء البنية التحتية املتعلقة بال�صكك احلديدية؛ اإنتاج الطالءات والق�صبان؛ توفر معلومات متعلقة بعمليات الإ�صالح؛ 
تركيب واإ�صالح الأجهزة التي ت�صجل كافة احلوادث والأحداث املوؤثرة على حركة مرور ال�صكك احلديدية والطرق؛ تركيب و�صيانة 
اإن�صاء ق�صبان ال�صكك احلديدية  واإ�صالح معدات حتكم لإدارة ال�صكك احلديدية وخطوط املوا�صالت العامة؛ �صخ وت�صريف املاء؛ 
وهياكل من خر�صانة اأو من اأي مواد اأخرى بها األواح تدعيم و/اأو نقاط تثبيت من مواد خر�صانية اأو مادة بال�صتيكية؛ كافة اخلدمات 
وعربات  القطار  عربات  ذلك  يف  مبا  ال�صحن،  مركبات  و/اأو  الربي  والنقل  احلديدية  بال�صكك  عامة  )اخلا�صة  بالقاطرات  املتعلقة 
دة مبحركات تت�صم بتوزيع نظام  ال�صرعة، عربات �صكك حديدية مزَوّ �صريعة وفائقة  ال�صكك احلديدية، مركبات �صكك حديدية 
اأو غر ذاتية الدفع، قطارات �صكك  ز بعربة واحدة، مركبات �صكك حديدية ذاتية الدفع  اأو مركَّ التحكم يف القدرة على العربات 
حديدية، مرتو، ترام، حافالت، مركبات كهربائية ومركبات قيادة ذاتية( والبنية التحتية لل�صكك احلديدية، والوتوبي�ض واملركبة 

الكهربائية ومركبة القيادة الذاتية.. وامل�صنفة بالفئه )37(
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)وات�صاب اإنك(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)87291( وبتاريخ: )2018/11/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

العالمة على: خدمات الكمبيوتر، وت�صمل اإن�صاء جمتمعات افرتا�صية للم�صتخدمني للم�صاركة يف احلوارات، واحل�صول على تغذية 

ا�صت�صافة  وت�صمل  الكمبيوتر،  خدمات  واملجتمعية؛  والتجارية  الجتماعية  التوا�صل  �صبكات  يف  والنخراط  نظرائهم،  من  راجعة 

مرافق اإلكرتونية لالآخرين لتنظيم واإجراء حوارات عرب الإنرتنت و�صبكات الت�صالت؛ خدمات الكمبيوتر ، وت�صمل توفر حمركات 

ال�صبكي،  التوا�صل الجتماعي  للتنزيل لغر�ض  البيانات عربالنرتنت و�صبكات الت�صالت؛ برامج غر قابلة  للح�صول على  البحث 

)ASP(؛  التطبيق  خدمة  مزود  خدمات  والبيانات؛  والن�صو�ض  وال�صور  والفيديو  ال�صوت  مقاطع  ونقل  افرتا�صي،  جمتمع  واإن�صاء 

مزود خدمة التطبيقات )ASP( وي�صم برجميات لتمكني اأو تي�صر الن�صاء، والتحرير، والتحميل، والتنزيل، والو�صول، وامل�صاهدة، 

والن�صر، والعر�ض، وو�صع ال�صارات، والتدوين، والبث، والربط، والتعليق، واظهار امل�صاعر، والتعليق، والت�صمني، والإر�صال، وامل�صاركة 

او توفر و�صائل اأو معلومات اإلكرتونية اأخرى عرب النرتنت و�صبكات الت�صالت؛ توفر خدمة �صبكة الإنرتنت التي متكن امل�صتخدمني 

من نقل بيانات الهوية ال�صخ�صية وم�صاركتها مع و يف مرافق متعددة عرب الإنرتنت؛ توفر املعلومات من الفهار�ض وقواعد البيانات 

البيانات والر�صومات  الن�صو�ض وامل�صتندات الإلكرتونية وقواعد  البحث فيها، مبا يف ذلك معلومات  باملعلومات والتي ميكن  اخلا�صة 

والعالم الإلكرتوين وال�صور الفوتوغرافية واملقاطع ال�صوتية ومقاطع الفيديو واملعلومات ال�صمعية-الب�صرية عرب الإنرتنت و�صبكات 
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الت�صالت؛ توفر برامج التجارة الإلكرتونية غر القابلة للتنزيل لل�صماح للم�صتخدمني باإجراء معامالت جتارية اإلكرتونية عرب 

الإلكرتونية  الر�صائل  وا�صتقبال  لإر�صال  برامج  ت�صم  التي   )SAAS( كخدمة  الربجميات  خدمات  الت�صالت؛  و�صبكات  الإنرتنت 

التي   )PAAS( كخدمة  املن�صة  خدمات  الإلكرتونية؛  املدفوعات  ملعاجلة  للتنزيل  قابلة  غر  برامج  والتنبيهات؛  والإ�صعارات 

ت�صم برامج الكمبيوتر لل�صماح للم�صتخدمني باإجراء املعامالت التجارية ومعامالت التجارة الإلكرتونية؛ توفر برامج واجهة برجمة 

التطبيق )API( ل�صتخدامها يف املرا�صالت الإلكرتونية ونقل املقاطع ال�صوتية والفيديو وال�صور والن�صو�ض واملحتوى والبيانات؛ 

اآخرين  م�صتخدمني  مع  الأن�صطة  امل�صتخدمني، وتخطيط  احد  موقع  مل�صاركة وعر�ض  برامج  الإلكرتوين؛ توفر  الرتا�صل  برجميات 

وتقدمي التو�صيات؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( الذي ي�صم برامج لتمكني اأو تي�صر م�صاركة وعر�ض موقع احد امل�صتخدمني، 

وتخطيط الأن�صطة مع م�صتخدمني اخرين وتقدمي التو�صيات؛ توفر برامج لت�صهيل التفاعل والتوا�صل بني الب�صر ومن�صات الذكاء 

 )ASP( ال�صطناعي؛ توفر برامج لت�صهيل التفاعل والتوا�صل بني الب�صر ومن�صات الذكاء ال�صطناعي؛ مزود خدمة التطبيقات

ال�صور  لتعديل  برامج  توفر  ال�صطناعي؛  الذكاء  ومن�صات  الب�صر  بني  والتوا�صل  التفاعل  تي�صر  اأو  لتمكني  برجميات  ي�صم  الذي 

املعزز  الواقع  وموؤثرات  فوتوغرافية  فالتر  مع  �صوتي-مرئي  وحمتوى  فيديو  وحمتوى  ال�صوتي  واملحتوى  وال�صور  الفوتوغرافية 

)AR(، وت�صمل الر�صومات اجلرافيكية والر�صوم املتحركة والن�صو�ض والر�صومات والعالمات اجلغرافية وعالمات البيانات الو�صفية 

والروابط الت�صعبية؛ املن�صة باعتبارها خدمة )PAAS( وت�صم من�صات برامج للتوا�صل الجتماعي ال�صبكي، واإدارة حمتوى �صبكات 

التوا�صل الجتماعي، واإن�صاء جمتمع افرتا�صي، ونقل ال�صور، واملحتوى ال�صمعي-الب�صري وحمتوى الفيديو، وال�صور الفوتوغرافية، 

�صبكات  و  الأنرتنت  عرب  املعلومات  اأو  اللكرتونية  الو�صائل  توفر  اأو  والإعالنات،  والر�صائل،  والن�صو�ض،  والبيانات،  والفيديوهات، 

الر�صائل  وا�صتقبال  لإر�صال  للتنزيل  القابلة  غر  للربجميات  املوؤقت  ال�صتخدام  تت�صمن  الإنرتنت  على  مرافق  توفر  الت�صالت؛ 

الإلكرتونية والر�صائل الفورية وتنبيهات وتذكرات الر�صائل الإلكرتونية وال�صور الفوتوغرافية وال�صور والر�صومات اجلرافيكية 

املوؤقت  ال�صتخدام  توفر  الت�صال؛  و�صبكات  الإنرتنت  عرب  ال�صمعي-الب�صري  واملحتوى  والفيديوهات  ال�صوت  ومقاطع  والبيانات 

واملكاملات   ،)VOIP( الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�صوتية  املكاملات  ت�صهيل  يف  ل�صتخدامها  للتنزيل  القابلة  غر  الكمبيوتر  لربامج 

الهاتفية، ومكاملات الفيديو، والر�صائل الن�صية، والر�صائل الإلكرتونية، والر�صائل الفورية، وخدمات التوا�صل الجتماعي ال�صبكي 

عرب الإنرتنت؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات )ASP( وت�صم برجميات لتمكني اأو تي�صر املكاملات ال�صوتية عرب بروتوكول الإنرتنت 

)VOIP(، واملكاملات الهاتفية، ومكاملات الفيديو، والر�صائل الن�صية، والر�صائل الإلكرتونية، والر�صائل الفورية، وخدمات التوا�صل 

الفوتوغرافية وت�صجيل وحترير مقاطع  ال�صور  التقاط وحترير  الإنرتنت؛ توفر برامج ل�صتخدامها يف  ال�صبكي عرب  الجتماعي 

الفيديو؛ مزود خدمة التطبيقات )ASP( وي�صم برامج لتمكني اأو تي�صر التقاط وحترير ال�صور الفوتوغرافية وت�صجيل وحترير 

مقاطع الفيديو؛ تطوير برامج الكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر، وت�صمل ا�صت�صافة مرافق اإلكرتونية لالآخرين لإجراء حوارات تفاعلية 
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عرب �صبكات الت�صال؛ توفر الربجميات عرب الإنرتنت؛ مزود خدمة التطبيقات، وت�صمل تقدمي وا�صت�صافة واإدارة وتطوير و�صيانة 

التطبيقات والربامج ومواقع الويب وقواعد البيانات يف جمالت الت�صالت الال�صلكية والو�صول اإىل معلومات الهاتف املحمول واإدارة 

البيانات عن ُبعد لت�صليم املحتوى ل�صلكًيا اإىل اأجهزة الكمبيوتر املحمولة واجهزة الالبتوب والأجهزة الإلكرتونية النقالة؛ مزود 

خدمة التطبيقات )ASP(؛ توفر مرافق على الإنرتنت متنح امل�صتخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�صاركة املقاطع ال�صوتية 

والفيديو وال�صور الفوتوغرافية والن�صو�ض والر�صومات والبيانات؛ توفر ا�صتخدام موؤقت للربامج والتطبيقات غر القابلة للتنزيل 

موؤمترات �صوتية؛  فيديو وعقد  موؤمترات  الإنرتنت )VOIP( وعقد  ال�صوت عرب  نقل  الفوري وبروتوكول  للرتا�صل  الإنرتنت  عرب 

خدمات الكمبيوتر، وت�صمل اإن�صاء جمتمع عرب الإنرتنت للم�صتخدمني امل�صجلني لالنخراط يف التوا�صل الجتماعي ال�صبكي؛ خدمات 

عالقات  لإدارة  للتنزيل  قابلة  غر  وتطبيقات  برامج  امل�صرتجعة؛  للبيانات  امل�صفر  الإلكرتوين  والتو�صيل  النقل  البيانات؛  ت�صفر 

من�صة  خدمات  توفر  )CRM(؛  العمالء  عالقات  لإدارة  برجميات  وي�صم   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  )CRM(؛  العمالء 

الربجميات عرب الإنرتنت التي متنح امل�صتخدمني القدرة على ن�صر التقييمات واملراجعات والإحالت والتو�صيات املتعلقة بالأعمال 

التجارية واملطاعم ومقدمي اخلدمات والفعاليات واخلدمات العامة والوكالت احلكومية؛ خدمات الكمبيوتر، وعلى وجه اخل�صو�ض، 

مزود خدمة التطبيقات الذي ي�صم برنامج واجهة برجمة التطبيقات )API( لإدارة عالقات العمالء )CRM(؛ ا�صت�صافة حمتوى 

رقمي على الإنرتنت؛ توفر برامج لت�صهيل وترتيب متويل وتوزيع التربعات واملعونات؛ توفر برامج خلدمات جمع التربعات اخلرية 

عرب الإنرتنت وخدمات التربعات املالية.  .. وامل�صنفة بالفئه )42(

)في�صل عبد اجلبار فارع الأ�صبحي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87970( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على:  اأدوية ، علكة لغايات طبية ، ل�صقات للجروح الب�صيطة ، مزيالت الروائح الكريهة بخالف ما هو لال�صتخدام ال�صخ�صي 
 ، ، غ�صولت ) لو�صن ( لغايات �صيدلنية ، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت ) لو�صن ( �صيدلنية ، م�صتح�صرات �صيدلية وبيطرية 
م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�صتعمال الطبي واغذية الر�صع والطفال ، ل�صقات طبية ومواد �صماد ، مواد 
ح�صو ال�صنان و�صمع طب ال�صنان ، مطهرات ، م�صتح�صرات لبادة احل�صرات واحليوانات ال�صارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اع�صاب 
لغايات طبية ..  �صكاكر   ، ا�صتحمام طبية  ، م�صتح�صرات  لغايات طبية  بل�صم   ، للم�صابني بالربو  �صاي   ، ، م�صتح�صرات تلطيف اجلو 

وامل�صنفة بالفئه )5( 
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)ال�صتوم(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)87702( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

حركة  يف  التحكم  و/اأو  اإدارة،  احلماية،  الإ�صارات،  اإر�صال  للجر،  كهربائية  وعدد  اأجهزة  منتجات  على:  العالمة  وتو�صع 

املرور، ورقابة والتحكم يف معلومات خا�صة بالركاب، الطوارئ )الإنقاذ(، التعليم، القيادة والتحكم؛ اأجهزة حتكم ومراقبة 

حتويل،  لتوزيع،  علمية  وعدد  اأجهزة  الآيل؛  للحا�صب  مادية  مكونات  وعتاد  الإلكرتونية  الكهربائية  والأجهزة  للمحركات 

مراكمة، تنظيم اأو التحكم يف الكهرباء، يتم تغطية كافة ما ُذكر لالأنظمة الثابتة اأو على الق�صبان و/اأو التابلوية لقاطرات 

تت�صم  التي  احلديدية  ال�صكك  لقطارات  الفائقة،  ال�صرعة  وذات  ال�صريعة  احلديدية  ال�صكك  ملركبات  احلديدية،  ال�صكك 

تلك  اأو  الآلية  القيادة  بنظام  املزودة  القطار  لعربات  واحدة،  عربة  يف  املركز  اأو  بعرباتها  القدرة  يف  التحكم  نظام  بتوزيع 

ومركبات  الكهربائية  املركبات  للحافالت،  للرتام،  املجمعة،  غر  اأو  املجمعة  احلديدية  ال�صكك  لقطارات  به،  امل��زودة  غر 

ذاتية القيادة؛ اأجهزة لت�صخي�ض امل�صكالت التي تتعر�ض لها مركبات الطرق وال�صكك احلديدية الثابتة واملتحركة، ت�صتمل 

اإلكرتونية  اأجهزة ليزر حمددة وكامرات مراقبة؛ معدات  البيانات، قيا�ض ومراقبة وحتكم، يف  على معدات �صوئية، عر�ض 

لل�صكك  املرور  حركة  ملراقبة  وكهربائية  اإلكرتونية  واأجهزة  ال�صناعي  القمر  با�صتخدام  موقع  بيانات  ملعاجلة  وكهربائية 
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معدات  والطرق؛  احلديدية  بال�صكك  اخلا�صة  التحتية  والبنية  املعدات  حالة  وت�صخي�ض  لتحليل  نظام  والطرق؛  احلديدية 

بتحويالت  بعد  عن  للتحكم  ديناميكية  كهرو  اأجهزة  والطرق؛  احلديدية  بال�صكك  اخلا�صة  النقل  خطوط  لإدارة  للتحكم 

ق�صبان ال�صكك احلديدية؛ عدد واأجهزة اإنذار؛ اأجهزة اإنذار �صمعية؛ اأجهزة اإر�صال الأوامر، لأنظمة التنبيه؛ اأجهزة اإطفاء 

احلرق؛ اأجهزة حتكم وت�صخي�ض ت�صتمل على معدات �صوئية، وعر�ض البيانات، والقيا�ض واملراقبة والتحكم وبخا�صة اأجهزة 

ملركبات  احلديدية،  ال�صكك  لقاطرات  كهربائية  مو�صالت  البيانات؛  اإر�صال  ومعدات  اأجهزة  مراقبة؛  وكامرات  حمددة  ليزر 

ال�صكك احلديدية ال�صريعة وفائقة ال�صرعة، لقطارات ال�صكك احلديدية التي تت�صم بتوزيع نظام التحكم يف القدرة بعرباتها 

اأو املركز يف عربة واحدة، لقطارات ال�صكك احلديدية ذاتية الدفع اأو غر ذاتية الدفع، لقطارات ال�صكك احلديدية املجمعة 

كابالت  الفرعية؛  واملحطات  للمحطات  القيادة،  ذاتية  ومركبات  الكهربائية  املركبات  للحافالت،  للرتام،  املجمعة،  غر  اأو 

احلديدية  ال�صكك  خطوط  ت�صغيل  لعمليات  بعد  عن  للتحكم  واإلكرتونية  كهربائية  اأنظمة  كهربائية؛  جممعات  كهربائية؛ 

احلديدية  ال�صكك  خطوط  ت�صغيل  لعمليات  الآيل(  باحلا�صب  )جمهَّزة  حتكم  لوحات  )كهربائية(؛  حتكم  لوحات  والطرق؛ 

والطرق؛ اأجهزة حتويل كهربائية؛ بطاريات كهربائية؛ �صواحن كهربائية؛ مراكمات وبطاريات؛ مو�صالت كهربائية من كافة 

املركبات  وللحافالت،  وللرتام،  احلديدية  ال�صكك  ملركبات  ال�صرعة  يف  حتكم  اأجهزة  الكهربائية؛  لالأ�صالك  موا�صر  الأنواع؛ 

الكهربائية ومركبات ذاتية القيادة؛ حوامل بيانات �صوئية ومغناطي�صية؛ مرحالت كهربائية واإلكرتونية؛ موؤ�صرات �صرعة؛ 

ال�صكك احلديدية، خلطوط الرتام واحلافالت؛  اأو غر م�صيئة، �صوئية، ميكانيكية، غر ميكانيكية ملركبات  اإ�صارات م�صيئة 

اإر�صال  اأجهزة  بالإ�صارات؛  بعد  عن  للتحكم  ديناميكي  كهرو  جهاز  لالإ�صاءة؛  طرفية  وحدات  ميكانيكية؛  اأو  م�صيئة  عالمات 

اإ�صارات اإلكرتونية؛ اأجهزة اأمان خا�صة بحركة مرور ال�صكك احلديدية والطرق؛ لوحات ن�صرات اإلكرتونية؛ اأجهزة لت�صجيل 

تابلوية(؛  )حوا�صيب  والطرق  احلديدية  ال�صكك  ملركبات  مالحة  اأجهزة  حمولت؛  كهربائية؛  �صمعية  اإنذار  اأجهزة  الوقت؛ 

قيا�ض  اأجهزة  بيانات؛  معاجلة  اأجهزة  تابلوية(؛  )حوا�صيب  والطرق  احلديدية  ال�صكك  ملركبات  ل�صلكية  مالحة  اأجهزة 

ال�صكك  ملركبات  فولتية  منظمات  للمركبات؛  اآلية  توجيه  اأجهزة  والطرق؛  احلديدية  ال�صكك  ملركبات  امل�صافات  وت�صجيل 

اأجهزة حتكم ومراقبة الإ�صارات ملركبات ال�صكك  احلديدية والطرق؛ برامج برجميات )برامج م�صجلة(؛ برامج مدجمة يف 

اأي برامج توجيه،  اآيل،  القيادة؛ برامج حا�صب  احلديدية، خلطوط الرتام واحلافالت، ومركبات كهربائية ومركبات ذاتية 

بحث عن الطرق ور�صم اخلرائط حلركة املرور لل�صكك احلديدية والطرق؛ طرفيات جوالة لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية 

حلركة املرور لل�صكك احلديدية والطرق؛ برامج برجميات ومعدات حا�صب اآيل لتحليل ومعاجلة البيانات التي يجمعها نظام 

ن من اإدارة �صوؤون حركة املرور لل�صكك احلديدية والطرق على نحو م�صتمر وال�صيانة والتعديل  التحليل والت�صخي�ض، مما ميكِّ
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على نحو مت�صل اأو ب�صكل تنبوؤي حلركة املرور لل�صكك احلديدية والطرق؛ برامج برجميات ومعدات احلا�صب الآيل لنمذجة 

برنامج  من�صة  رقمية،  وحماكاة  لنمذجة  برجميات  برنامج  من�صة  وحت�صينها؛  والطرق  احلديدية  ال�صكك  معدات  وحماكاة 

برجميات لربوتوكولت املحاكاة؛ جهاز مالحة با�صتخدام القمر ال�صناعي؛ معدات معاجلة البيانات وحوا�صيب اآلية لأنظمة 

ال�صرعة،  وفائقة  ال�صريعة  احلديدية  ال�صكك  ملركبات  احلديدية،  ال�صكك  لقاطرات  تابلوية،  و/اأو  ق�صبان  على  مثبتة، 

لقطارات  واح��دة،  عربة  يف  املركز  اأو  بعرباتها  القدرة  يف  التحكم  نظام  بتوزيع  تت�صم  التي  احلديدية  ال�صكك  لقطارات 

اأو غر املجمعة،  اأو غر ذاتية الدفع، لقطارات ال�صكك احلديدية املجمعة  دة مبركبات ذاتية الدفع  ال�صكك احلديدية املزوَّ

اأو  نة  امل�صمَّ ال�صور  اأو  ال�صوت  ن�صخ  واإر�صال،  ت�صجيل،  لنقل،  اأجهزة  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  الكهربائية  املركبات  للحافالت، 

لالت�صالت  اأجهزة  القيادة؛  ذاتية  ومركبات  الكهربائية،  املركبات  احلافالت،  احلديدية،  ال�صكك  مركبات  يف  نة  امل�صمَّ غر 

ال�صلكية والال�صلكية، معدات اإدخال، تخزين، معاجلة بيانات ومعلومات اأو بيانات؛ اأجهزة لإدخال واإح�صاء وجتميع وتخزين 

الال�صلكية،  لالإذاعة  ا�صتقبال  واأجهزة  اإر�صال  اأجهزة  والإ�صارات؛  واملعلومات  البيانات  واإر�صال  واإدخال  ومعاجلة  وحتويل 

اأجهزة  و/اأو  اإر�صال  اأجهزة  الرقمية؛  للبيانات  ا�صتقبال  اأجهزة  و/اأو  اإر�صال  اأجهزة  بعد؛  عن  والإر�صال  بالتليفزيون  البث 

اإر�صال  ووحدات  الآيل،  للحا�صب  طرفيات  البيانات؛  لإر�صال  كهربائية  وكابالت  هوائيات  ال�صناعي؛  القمر  لبيانات  ا�صتقبال 

اأو  اأو املقيد  اإمكانية الو�صول غر حمدود  ومعاجلة البيانات وللتليفون وبخا�صة للو�صول اإىل �صبكات الت�صالت العاملية مع 

ا�صتقبال  اأجهزة  بالإنرتانت(؛  )اخلا�صة  اخلا�ض  اأو  املقيد  اأو  املحدود  غر  الو�صول  واإمكانية  بالإنرتنت(  )اخلا�صة  اخلا�ض 

والأفالم  والأ�صوات  لل�صور  م�صتمر  لبث  برامج  الفيديو،  خوادم  GPS؛  ال�صناعي  القمر  با�صتخدام  مواقع  حتديد  معلومات 

معلومات  واأجهزة  والال�صلكية  ال�صلكية  لالت�صالت  اأجهزة  VOD؛  الطلب  عند  متاحة  وبيانات  معلومات  اأي  والفيديو، 

وترفيه  وتاأمني  لإعالم  والطرق  احلديدية  ال�صكك  اإدارة  باأنظمة  مدجمة  الو�صائط  متعددة  اأنظمة  املحطات؛  يف  الركاب 

ات�صالت ل�صلكية يف  واأجهزة  ر�صد حدوث احلرائق،  اأجهزة  ال�صجائر،  رائحة  من  التخل�ض  اأنظمة  اأثناء رحالتهم؛  الركاب 

احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  حلماية  �صة  خم�صَّ واإلكرتونية  رقمية  معدات  الطوارئ؛  حالت  يف  لال�صتخدام  واملحطات  الأنفاق 

اأحادية  الكهربائية  الدائرة  قاطعات   ،DC �صريعة  الكهربائية  الدائرة  قاطعات  عازلة،  مفاتيح  مالم�صات،  الخرتاق؛  من 

واأنظمة  الوظائف  متعددة  ت�صقيف  ومعدات  كهربائية،  مفاتيح  الأطوار،  ثالثية  خوائية  مفاتيح  خوائية،  مبفاتيح  الطور 

فائقة  وقطارات  املحلية،  والقطارات  والأنفاق،  واحلافالت،  الكهربائية  للمركبات  ملحقة  خارجية  حمولت  الطاقة؛  قيا�ض 

ال�صرعة  فائقة  وقطارات  املحلي،  التنقل  وقطارات  العامة،  املوا�صالت  ملركبات  اجلر  حمولت  القطارات؛  وعربات  ال�صرعة، 

مقومات،  كهربائي؛  حمول  حمطة  الفرعية؛  املحطات  مراقبة  وبرامج  بالطاقة  للتزويد  فرعية  حمطات  القطار؛  وعربات 

�صفحة 3 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87702(
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اأجهزة  الكهربائي؛  الت�صوي�ض  اأو  الزائدة  الفولطيات  من  حماية  اأجهزة  كهربائية؛  ومر�صحات  وحمولت،  عك�صية  ومقومات 

ل�صتخراج الطاقة الكهربائية الناجتة بالتوليد من �صبكة؛ اأجهزة تر�صيح كهربائية ن�صطة للمحطات الفرعية؛ برامج ذات 

بالطرق  اأو  احلديدية  ال�صكك  خطوط  اأ�صفل  مو�صوعة  معدات  فرعية؛  جر  ملحطة  رقمية  وحماية  وتنظيم  بالتحكم  �صلة 

الطاقة من خالل مكونات طاقة كهربائية  بتلك  الإمداد  ويتم  ال�صحن،  و/اأو  الركاب  نقل  ملركبات  بالطاقة  للتزويد  الربية 

اآلية لبتياع التذاكر؛ كافة املنتجات  اأقطاب حاملة للخطوط الكهربائية؛ طرفيات  وحمولت الطاقة الكهربائية؛ كتيفات 

املذكورة متعلقة بقطاعات ال�صكك احلديدية والطرق والركاب و/اأو ال�صحن.  .. وامل�صنفة بالفئه )9(

)وات�صاب اإنك.(

وقد مت قبول الطلب برقم)87288( وبتاريخ: )2018/11/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: خدمات الت�صالت؛ توفر خدمات الو�صول اىل قواعد البيانات اللكرتونية وقواعد بيانات النرتنت والكمبيوتر؛ 
خدمات الت�صالت وتت�صمن النقل اللكرتوين للبيانات والر�صائل والر�صوم اجلرافيكية وال�صور ومقاطع ال�صوت ومقاطع الفيديو 
تنقل  النرتنت  عرب  ات�صالت  روابط  توفر  عام؛  اهتمام  ذات  موا�صيع  حول  للتوا�صل  النرتنت  عرب  منتديات  توفر  واملعلومات؛ 
اخلا�صة  الويب  �صفحات  اىل  الو�صول  تي�صر  اخرى؛  وحملية  عاملية  الكرتونية  مواقع  اىل  والنرتنت  النقالة  الجهزة  م�صتخدمي 
وخدمات  الإنرتنت  عرب  الدرد�صة  غرف  توفر  عاملي؛  دخول  ت�صجيل  طريق  عن  للغر  تابعة  اخر  الكرتوين  حمتوى  اىل  او  بالغر 
الرتا�صل الفوري ولوحات الإعالنات الإلكرتونية؛ خدمات الإذاعة ال�صوتية والن�صية واملرئية عرب الإنرتنت اأو �صبكات الت�صالت 
بيانات  قواعد  اإىل  الو�صول  توفر  الهاتفية؛  الت�صالت  خدمات  )VOIP(؛  الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�صوت  خدمات  الأخرى؛ 
الكمبيوتر يف جمال ال�صبكات الجتماعية؛ خدمات م�صاركة �صور الند للند وم�صاركة الفيديوهات؛ خدمات غرف الدرد�صة للتوا�صل 
الجتماعي؛ عقد املوؤمترات عن بعد؛ خدمات الت�صالت، وت�صمل خدمات اإر�صال وا�صتقبال البيانات عرب �صبكات الت�صالت؛ خدمات 
ات�صالت الهاتف املحمول؛ الرتا�صل العنكبوتي؛ خدمات الرتا�صل الفوري؛ التبادل الإلكرتوين لل�صوت والبيانات واملقاطع ال�صوتية 

والفيديو والن�صو�ض والر�صومات؛ النقل والتو�صيل الإلكرتوين امل�صفر للبيانات امل�صرتجعة. وامل�صنفة بالفئه )38(

�صفحة 4 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87702(
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)وات�صاب اإنك.(

وقد مت قبول الطلب برقم)87286( وبتاريخ: )2018/11/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 

كواجهة  ل�صتخدامها  برامج  الربجميات؛  تطوير  ادوات  الجتماعي؛  للتوا�صل  برامج  الكمبيوتر؛  اجزاء  منتجات  على:  العالمة 

برجمة تطبيق )API(؛ برامج لإن�صاء وادارة والتفاعل مع جمتمع عرب النرتنت؛ برامج لالن�صاء والتحرير والتحميل والتنزيل 

والتعليق  حول  م�صاعر  واظهار  احلوا�صي  على  والتعليق  والربط  والبث  والتدوين  والتلميح  والعر�ض  والن�صر  وامل�صاهدة  والدخول 

على والت�صمني والنقل وامل�صاركة او توفر و�صائط او معلومات الكرتونية اخرى عرب الكمبيوتر و�صبكات الت�صالت؛ برامج لتعديل 

ال�صور الفوتوغرافية وال�صور واملقاطع ال�صوتية والفيديو وحمتوى �صمعي ب�صري مع مر�صحات فوتوغرافية وموؤثرات الواقع املعزز 

الو�صفية،  البيانات  والعالمات اجلغرافية وعالمات  والر�صومات  والن�صو�ض  املتحركة  والر�صوم  ال�صور اجلرافيكية  وت�صمل   )AR(

والروابط الت�صعبية؛ برامج جلمع البيانات واملعلومات وادارتها وحتريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وم�صاركتها وتخزينها؛ برامج 

النرتنت  عرب  الكرتونية  جتارية  �صفقات  لعقد  للم�صتخدمني  لل�صماح  للتنزيل  قابلة  اللكرتونية  بالتجارة  املتعلقة  الكمبيوتر 

و�صبكات الت�صالت؛ برجميات لر�صال وا�صتقبال الر�صائل اللكرتونية، والتنبيهات وال�صعارات والتذكرات؛ برامج حمرك البحث؛ 

برجميات، وت�صمل واجهة تف�صرية لت�صهيل التفاعل بني الب�صر والآلت؛ برامج لن�صاء والو�صول اىل املجموعات داخل املجتمعات 

الفرتا�صية؛ برامج لتي�صر التفاعل والتوا�صل بني الب�صر ومن�صات الذكاء ال�صطناعي؛ برامج للم�صاهدة والتفاعل مع تغذية من 

ال�صور واملقاطع ال�صوتية ومقاطع الفيديو واملحتوى الب�صري واملحتوى ال�صمعي-الب�صري والبيانات والن�صو�ض املرتبطة بها؛ برامج 

الكمبيوتر؛ برامج لر�صال وا�صتقبال الر�صائل اللكرتونية والر�صومات وال�صور واملقاطع ال�صوتية واملحتوى ال�صمعي والب�صري عرب 

ومقاطع  واجلرافيك  ال�صور  ملعاجلة  برامج  SIM؛  الهواتف  �صرائح  نقال؛  تطبيق  هيئة  على  الت�صالت؛برامج  و�صبكات  النرتنت 

ال�صوت والفيديو والن�صو�ض؛ برجميات وت�صمل برامج الرتا�صل الفوري وبرامج م�صاركة امللفات وبرامج الت�صالت لتبادل البيانات 

ومقاطع ال�صوت وال�صور املتحركة والر�صومات اليكرتونيا عرب �صبكات الت�صالت وال�صبكات النقالة والال�صلكية و�صبكات الكمبيوتر؛ 
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التوا�صل الجتماعي والتفاعل مع  البيانات؛ برامج لدارة حمتوى عرب �صبكات  ال�صخ�صية وبرامج مزامنة  املعلومات  برامج لدارة 

جمتمع افرتا�صي ونقل ال�صور ومقاطع ال�صوت وحمتوى مرئي وم�صموع وحمتوى فيديو وال�صور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات 

موقع  وم�صاركة  لعر�ض  برجميات  واملعلومات؛  العالمية  العالنية  والت�صالت  والعالنات  والتعليقات  والر�صائل  والن�صو�ض 

برامج  العمالء )CRM(؛  ادارة عالقات  برامج  واماكن اخرى؛  م�صتخدمني  مع  والتفاعل  والعثور عليه وحتديد موقعه  امل�صتخدم 

الرتا�صل؛ برامج لت�صهيل وترتيب التمويل اخلا�ض باملعونات والتربعات املالية؛ برامج خلدمات جمع التربعات اخلرية عرب النرتنت 

وخدمات التربعات املالية؛ برامج لال�صتخدام يف ت�صهيل املكاملات ال�صوتية عرب بروتوكول النرتنت )VOIP( واملكاملات الهاتفية 

ومكاملات الفيديو والر�صائل الن�صية والر�صائل الفورية وخدمات ال�صبكات الجتماعية عرب النرتنت . وامل�صنفة بالفئه )9(

)ت�صهيل مين لال�صتراد(

 

وقد مت قبول الطلب برقم)87188( وبتاريخ: )2018/10/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، وك�صط  وجلي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات   ، املالب�ض  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  ومواد  القم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على:  العالمة 
�صابون ، �صابون ، �صابون للج�صم ، �صابون بودرة ، �صابون �صائل لاليدي ، �صابون �صائل للممالب�ض ، �صابون طبي ، قطع من ال�صابون ، 
�صابون م�صاد للعرق ، �صابون لزالة الروائح الكريهة ، �صابون لتعرق القدام ، �صابون حالقة ، �صابون �صايل لل�صحون ، �صامبو للج�صم 
، �صامبو اطفال ، �صامبو ال�صجاد واملوكيت ، �صامبو للعبايات ، �صامبو للمالب�ض والقم�صة ال�صوداء ، �صامبو لل�صعر ، �صامبو لل�صيارات ، 
منظفات لالر�صيات وال�صراميك ، �صامبو حمام زيت ، كلور للمالب�ض وال�صتخدام املنزيل ، فال�ض ، منظف مرحا�ض ، مطهرات ومعقمات 
، منظفات احلمامات ، منظفات لال�صتخدام املنزيل واملطبخ ، منعم ومعطر اقم�صمة ، مبي�ض للمالب�ض ، ملمع ومنظف افران ، ملمع اثاث 
، ملمع �صتيل ، ملمع ومنظف الزجاج ، جل لالر�صيات ، جل معقم لاليدي ، عطور ، زيوت عطرية ، زيوت لل�صعر ، بل�صم لل�صعر ، روائح ، 
بخور ، عود الند ، حناء ، قطر احلناء ، غ�صول لو�صن لل�صعر ، لو�صن للج�صم ، كرميات جتميل ، كرميات تبيي�ض الب�صرة ، فازلني ، دهانات 
خا�صة باجل�صم ، م�صتح�صرات جتميل ، طالء وملمع اظافر ، ا�صباغ ال�صعر ، طالء ال�صفاة ، معاجني ا�صنان ، منظفات ا�صنان ، مكياج ، 
م�صاحيق مكياج ، اطقم جتميل ، كرميات ا�صا�ض ، جل لل�صعر ، مثبت �صعر ، مزيالت �صعر ، مزيالت روائح الكريهة، مزيل طالء الظافر 

، م�صتح�صرات ازالة املكياج.. وامل�صنفة بالفئه )3(

�صفحة 2 تابع طلب ت�صجيل العالمة التجارية رقم )87286(
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)وات�صاب اإنك(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87289( وبتاريخ: )2018/11/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
الخرين  وخدمات  ل�صلع  الرتويج  واملعلومات؛  ال�صوق  ابحاث  خدمات  توفر  والرتويج؛  والعالن  الت�صويق  خدمات  على:  العالمة 
عرب النرتنت و�صبكات الت�صالت؛ خدمات االعمال التجارية والعالنات؛ اخلدمات ال�صت�صارية يف جمالت العالن والت�صويق؛ 
و/او  ال�صلع  لبائعي  النرتنت  عرب  ا�صواق  توفر  والت�صالت؛  الكمبيوتر  �صبكات  عرب  الغر  ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  ت�صهيل 
التوظيف  خدمات  التجاري؛  التوا�صل  �صبكات  خدمات  بامل�صرتين؛  البائعني  لتو�صيل  النرتنت  عرب  مرافق  توفر  اخلدمات؛  مقدمي 
والنرتنت؛  العاملية  الكمبيوتر  �صبكة  عرب  مبوبة  اعالنية  م�صاحات  توفر  وت�صمل  املعلومات  وتوزيع  العالن  خدمات  والت�صغيل؛ 
اخلدمات اخلرية، وت�صمل تعزيز الوعي العام حول ان�صطة اخلدمات اخلرية والإن�صانية والتطوعية واخلدمات العامة واملجتمعية 
والإن�صانية؛ توفر معلومات دليل الهاتف عرب النرتنت و�صبكات الت�صالت العاملية؛ خدمات الكتالوج الإلكرتوين؛ ادارة عالقات 
املتعلقة باملنظمات  امل�صتخدمني  التجارية؛ توفر مرافق على النرتنت تت�صمن تعليقات  امل�صاعدات وال�صت�صارات  العمالء؛ خدمات 
التجارية ومقدمي اخلدمات وغرها من املوارد الخرى؛ توفر دليل جتاري عرب النرتنت ي�صم املن�صات واملنتجات واخلدمات اخلا�صة 

بالخرين. وامل�صنفة بالفئه )35(

)عبداهلل حممد علي احلبي�صي(

  

وقد مت قبول الطلب برقم)88125( وبتاريخ: )2018/12/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، التابيوكا ، ال�صاجو ، الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر، ال�صكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود ، اخلمرة، 
 ، ، رقائق ذرة  ، علكة  ال�صعرية، كراميل )حلوى(   ، البفك   ، ،الثلج  املكرونة   ، ال�صل�صة   ، التوابل   ، البهارات   ، ، اخلل  ، اخلردل  امللح 
الأي�صكرمي،   ، ن�صا   ، مطحونة  ذرة   ، ال�صكر  دب�ض   ، كا�صرتد  )بهار(،  كاري   ، مايونيز   ، الكات�صب،   ، �صوفان  رقائق  ال��ذرة(،  ف�صار)حب 
�صوكولته خام ، �صطة، خليط كيك ، مرق دجاج، حلوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، �صكاكر، الويفر، وم�صحوق اخلبيز، م�صحوق 
الكيك، خمائر العجني، ، حم�صن كيك، كا�صرت بودر، �صودا خبازة، بيكربونات ال�صودا )�صودا طهي(، عجينة كعك، �صكاكر.. وامل�صنفة 

بالفئه )30(
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)اأحمد عبداهلل علي اليعربي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87899( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الأدوات والأوعية املنزلية ال�صغرة، ، ال�صحون والط�صوت وجاكات املياه ،الأدوات املنزلية، طناجر ، قدور ال�صغط ، 
ادوات واواين واوعية لال�صتعمال املنزيل ، فرا�صي ، مواد �صنع الفرا�صي ، ادوات تنظيف ، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبة م�صغول ، 
اواين زجاجية واواين خزف �صيني واواين خزفية ، ام�صاط وا�صفنج ، �صلك جلي، اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ 
اأدوات  األفرا�صي،  �صنع  مواد  الدهان(،  اأو  التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي  واإ�صفنج،  اأم�صاط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت 
تنظيف، �صلك جلي، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني 
التي  الأ�صنان  اأ�صنان، فر�صاة  الأ�صنان، فرا�صي  الأ�صنان، عيدان تنظيف  اأخرى، خيوط تنظيف  واأواين خزفية غر واردة يف فئات 
ت�صتخدم بني الأ�صنان، فر�ض خا�صة باأطقم الأ�صنان، فر�ض اأ�صنان كهربائية، م�صائد ح�صرات ، فرا�صي لالأحذية، اخلالطات اليدوية، 
ال�صحون والطو�صات وجكات املياه و�صالت املهمالت ، بانيو اأطفال وق�صرية اأطفال وحمافن واأباريق ، و�صوء و�صناديق �صبك للتعبئة 

و�صناديق قطع غيار ومراكن زراعية وعالقة مالب�ض ومالحات وحلل.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)اأحمد عبداهلل علي اليعربي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87904( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الأدوات والأوعية املنزلية ال�صغرة، ، ال�صحون والط�صوت وجاكات املياه ،الأدوات املنزلية، طناجر ، قدور ال�صغط ، 
ادوات واواين واوعية لال�صتعمال املنزيل ، فرا�صي ، مواد �صنع الفرا�صي ، ادوات تنظيف ، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبة م�صغول ، 
اواين زجاجية واواين خزف �صيني واواين خزفية ، ام�صاط وا�صفنج ، �صلك جلي، اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ 
اأدوات  األفرا�صي،  �صنع  مواد  الدهان(،  اأو  التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي  واإ�صفنج،  اأم�صاط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت 
تنظيف، �صلك جلي، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني 
التي  الأ�صنان  اأ�صنان، فر�صاة  الأ�صنان، فرا�صي  الأ�صنان، عيدان تنظيف  اأخرى، خيوط تنظيف  واأواين خزفية غر واردة يف فئات 
ت�صتخدم بني الأ�صنان، فر�ض خا�صة باأطقم الأ�صنان، فر�ض اأ�صنان كهربائية، م�صائد ح�صرات ، فرا�صي لالأحذية، اخلالطات اليدوية، 
ال�صحون والطو�صات وجكات املياه و�صالت املهمالت ، بانيو اأطفال وق�صرية اأطفال وحمافن واأباريق ، و�صوء و�صناديق �صبك للتعبئة 

و�صناديق قطع غيار ومراكن زراعية وعالقة مالب�ض ومالحات وحلل.. وامل�صنفة بالفئه )21(
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)اأحمد عبداهلل علي اليعربي(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87941( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الأدوات والأوعية املنزلية ال�صغرة، ، ال�صحون والط�صوت وجاكات املياه ،الأدوات املنزلية، طناجر ، قدور ال�صغط ، 
ادوات واواين واوعية لال�صتعمال املنزيل ، فرا�صي ، مواد �صنع الفرا�صي ، ادوات تنظيف ، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبة م�صغول ، 
اواين زجاجية واواين خزف �صيني واواين خزفية ، ام�صاط وا�صفنج ، �صلك جلي، اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ 
اأدوات  األفرا�صي،  �صنع  مواد  الدهان(،  اأو  التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي  واإ�صفنج،  اأم�صاط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت 
تنظيف، �صلك جلي، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني 
التي  الأ�صنان  اأ�صنان، فر�صاة  الأ�صنان، فرا�صي  الأ�صنان، عيدان تنظيف  اأخرى، خيوط تنظيف  واأواين خزفية غر واردة يف فئات 
ت�صتخدم بني الأ�صنان، فر�ض خا�صة باأطقم الأ�صنان، فر�ض اأ�صنان كهربائية، م�صائد ح�صرات ، فرا�صي لالأحذية، اخلالطات اليدوية، 
ال�صحون والطو�صات وجكات املياه و�صالت املهمالت ، بانيو اأطفال وق�صرية اأطفال وحمافن واأباريق ، و�صوء و�صناديق �صبك للتعبئة 

و�صناديق قطع غيار ومراكن زراعية وعالقة مالب�ض ومالحات وحلل.. وامل�صنفة بالفئه )21(

)اأحمد عبداهلل علي اليعربي (

وقد مت قبول الطلب برقم)87948( وبتاريخ: )2018/12/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الأدوات والأوعية املنزلية ال�صغرة، ، ال�صحون والط�صوت وجاكات املياه ،الأدوات املنزلية، طناجر ، قدور ال�صغط ، 
ادوات واواين واوعية لال�صتعمال املنزيل ، فرا�صي ، مواد �صنع الفرا�صي ، ادوات تنظيف ، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبة م�صغول ، 
اواين زجاجية واواين خزف �صيني واواين خزفية ، ام�صاط وا�صفنج ، �صلك جلي، اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ 
اأدوات  األفرا�صي،  �صنع  مواد  الدهان(،  اأو  التلوين  فرا�صي  )عدا  فرا�صي  واإ�صفنج،  اأم�صاط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت 
تنظيف، �صلك جلي، زجاج غر م�صغول وزجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني 
التي  الأ�صنان  اأ�صنان، فر�صاة  الأ�صنان، فرا�صي  الأ�صنان، عيدان تنظيف  اأخرى، خيوط تنظيف  واأواين خزفية غر واردة يف فئات 
ت�صتخدم بني الأ�صنان، فر�ض خا�صة باأطقم الأ�صنان، فر�ض اأ�صنان كهربائية، م�صائد ح�صرات ، فرا�صي لالأحذية، اخلالطات اليدوية، 
ال�صحون والطو�صات وجكات املياه و�صالت املهمالت ، بانيو اأطفال وق�صرية اأطفال وحمافن واأباريق ، و�صوء و�صناديق �صبك للتعبئة 

و�صناديق قطع غيار ومراكن زراعية وعالقة مالب�ض ومالحات وحلل.. وامل�صنفة بالفئه )21(
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)�صركة جلبكو العاملية للتجارة والت�صويق(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87983( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، التابيوكا ، ال�صاجو ، الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر، ال�صكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود ، اخلمرة 
 ، ، رقائق ذرة  ، ال�صعرية ،كراميل )حلوى( ،علكة  ، البفك  ، الثلج  ،املكرونة  ، ال�صل�صة  ، التوابل  ، البهارات  ، اخلل  ، اخلردل  ، امللح 
ف�صار)حب الذرة(، رقائق �صوفان ، الكات�صب، مايونيز ، دب�ض الطعام،املعجنات ،مهلبية ، زعفران )التوابل( ، �صل�صة طماطم، منكهات 
، �صمع نحل، دقيق ال�صعر ، حلوى، ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كاري )بهار(، كا�صرتد ، دب�ض ال�صكر 
، ذرة مطحونة ، ن�صا، ويفر ، الأي�صكرمي، �صوكولته خام ، �صطة، خليط كيك ، مرق دجاج، حلوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، 
�صكاكر، الويفر، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صكولته، ب�صكويت رقيق ه�ض، منتجات مغطى بال�صكولته ، نعنع �صكولته �صائل، مليم فواكه، 

فانيال )منكهة(، جلوكوز للطعام، يان�صون جنمي، �صمع نحل.. وامل�صنفة بالفئه )30(

)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87986( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط، 
م�صتح�صرات  للعرق،  �صاد  مُّ ، �صابون  اأ�صنان  ، منظفات  لل�صعر  م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن(   ، وزيوت عطرية  �صابون، عطور 
جتميلية لالإ�صتحمام، ( ، كرميات لالأحذية، ملمعات لالأحذية، م�صتح�صرات اإزالة الألوان، كرميات لتبيي�ض الب�صرة، مزيالت دهون 
م�صتح�صرات  الكولونيا،  ماء  اأ�صباغ جتميلية،  الأ�صنان،  اأطقم  ملمعات  اأ�صنان،  الت�صنيعية، منظفات  العمليات  امل�صتخدمة يف  بخالف 
�ُصولت )لو�صن(  جتميل احلواجب، اأقالم احلواجب، لوا�صق لتثبيت الرمو�ض امل�صتعارة، م�صتح�صرات جتميل للرمو�ض، اأ�صباغ لل�صعر، غَّ
لل�صعر، م�صتح�صرات اإزالة املكياج، زيوت لأغرا�ض التنظيف، زيوت لأغرا�ض التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيوت لأغرا�ض الزينة، 
م�صتح�صرات اإزالة الدهان، حماليل جلي ، �صامبو، م�صتح�صرات ِحالقة، �صابون ِحالقة، م�صتح�صرات جتميل للعناية بالب�صرة، كرميات 
تبي�ض الب�صرة، �صابون، �صابون م�صاد للعرق، قطع من ال�صابون، �صابون لإزالة الروائح الكريهة، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت 

)لو�صن( جتميلية كولونيا، طالء اأظافر، م�صتح�صرات اإزالة الطالء.. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)�صركة جلب اخوان للتجارة وال�صتثمار(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)87992( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط، 
م�صتح�صرات  للعرق،  �صاد  مُّ ، �صابون  اأ�صنان  ، منظفات  لل�صعر  م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن(   ، وزيوت عطرية  �صابون، عطور 
جتميلية لالإ�صتحمام، ( ، كرميات لالأحذية، ملمعات لالأحذية، م�صتح�صرات اإزالة الألوان، كرميات لتبيي�ض الب�صرة، مزيالت دهون 
م�صتح�صرات  الكولونيا،  ماء  اأ�صباغ جتميلية،  الأ�صنان،  اأطقم  ملمعات  اأ�صنان،  الت�صنيعية، منظفات  العمليات  امل�صتخدمة يف  بخالف 
�ُصولت )لو�صن(  جتميل احلواجب، اأقالم احلواجب، لوا�صق لتثبيت الرمو�ض امل�صتعارة، م�صتح�صرات جتميل للرمو�ض، اأ�صباغ لل�صعر، غَّ
لل�صعر، م�صتح�صرات اإزالة املكياج، زيوت لأغرا�ض التنظيف، زيوت لأغرا�ض التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيوت لأغرا�ض الزينة، 
م�صتح�صرات اإزالة الدهان، حماليل جلي ، �صامبو، م�صتح�صرات ِحالقة، �صابون ِحالقة، م�صتح�صرات جتميل للعناية بالب�صرة، كرميات 
تبي�ض الب�صرة، �صابون، �صابون م�صاد للعرق، قطع من ال�صابون، �صابون لإزالة الروائح الكريهة، مناديل ورقية م�صربة بغ�صولت 

)لو�صن( جتميلية كولونيا، طالء اأظافر، م�صتح�صرات اإزالة الطالء.. وامل�صنفة بالفئه )3(

)�صركة جلبكو العاملية للتجارة والت�صويق(

  
وقد مت قبول الطلب برقم)88000( وبتاريخ: )2018/12/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على: الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، التابيوكا ، ال�صاجو ، الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب 
، اخلبز ، الب�صكويت ، الفطائر، ال�صكولته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�صل النحل والع�صل الأ�صود ، اخلمرة 
 ، ، رقائق ذرة  ، ال�صعرية ،كراميل )حلوى( ،علكة  ، البفك  ، الثلج  ،املكرونة  ، ال�صل�صة  ، التوابل  ، البهارات  ، اخلل  ، اخلردل  ، امللح 
ف�صار)حب الذرة(، رقائق �صوفان ، الكات�صب، ، مايونيز ، دب�ض الطعام،املعجنات ،مهلبية ، زعفران )التوابل( ، �صل�صة طماطم، منكهات 
، �صمع نحل، دقيق ال�صعر ، حلوى، ، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كاري )بهار(، كا�صرتد ، دب�ض ال�صكر 
، ذرة مطحونة ، ن�صا، ويفر ، الأي�صكرمي، �صوكولته خام ، �صطة، خليط كيك ، مرق دجاج، حلوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، كيك ، 
�صكاكر، زيت دوار ال�صم�ض ، الويفر، �صراب فيمتو، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صكولته، ب�صكويت رقيق ه�ض، منتجات مغطى بال�صكولته ، نعنع 

�صكولته �صائل، مليم فواكه، فانيال )منكهة(، جلوكوز للطعام، يان�صون جنمي، مهلبية، �صمع نحل.. وامل�صنفة بالفئه )30(
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)ت�صيت ت�صامنيترا انيت�ض( 

وقد مت قبول الطلب برقم)88010( وبتاريخ: )2018/12/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
لالإ�صتحمام؛  جتميل  م�صتح�صرات  للوجه؛  التجميل  م�صتح�صرات  الكلف؛  كرمية  ال�صباب؛  حب  كرمي  للوجه؛  كرمي  على:  العالمة 
م�صتح�صرات جتميل لال�صتخدام على اجل�صم؛ م�صتح�صرات جتميل لال�صتخدام على اجللد؛ م�صتح�صرات جتميل يف هيئة كرميات؛ 
م�صتح�صرات جتميل يف هيئة جل؛ م�صتح�صرات جتميل يف هيئة غ�صول؛ غ�صول اجل�صم، غ�صول الوجه، غ�صول تنظيف، م�صتح�صرات 
املكياج؛ م�صتح�صرات فرك الوجه؛ م�صتح�صرات فرك اجل�صم؛ م�صتح�صرات فرك القدم؛ قناع الوجه؛ قناع اجل�صم؛ منتجات العنايه 
ت�صمر  منتجات  جتميل(؛  )م�صتح�صرات  التبيي�ض  م�صتح�صرات  التجميل؛  لأغرا�ض  األوان(  )مزيالت  ق�صر  م�صتح�صرات  بالب�صره؛ 
اأمالح لغرا�ض التجميل؛ حليب  الب�صرة )م�صتح�صرات جتميل(؛ م�صتح�صرات جتميل لغر�ض ال�صتحمام يف املياه املعدنية )�صبا(؛ 
عطرية  م�صتح�صرات  التجميل؛  م�صتح�صرات  لإزال��ة  م�صتح�صرات  جتميل(،  )م�صتح�صرات  اجل�صم  مرطبات  التجميل؛  لغرا�ض 
من  م�صتحل�ض  عطري  زيت  الطبيعي؛  العطر  زيت  ال�صخ�صي؛  لال�صتخدام  عطرية  م�صتح�صرات  الطبيعية؛  النباتات  من  م�صتخل�صة 
لأغرا�ض  طبيعية  زيوت  جتميل(؛  )م�صتح�صرات  للب�صرة  زيوت  الطبية؛  غر  التدليك  زيوت  عطرية؛  زيوت  الطبيعية؛  النباتات 
الفرك، �صابون  اليد، �صابون  الوجه، �صابون اجل�صم، �صابون  ال�صائل، �صابون  ال�صابون  ال�صلب،  ال�صابون  ال�صابون، قطع  التجميل؛ 
لال�صتحمام يف املياه املعدنية )�صبا(، �صابون ع�صبي، �صابون اجلمال، ال�صامبو، �صابون تكييف ال�صعر، منتجات العناية بالب�صرة من 
ال�صم�ض )م�صتح�صرات جتميل(، طالء الأظافر )م�صتح�صرات جتميل(، عطور، ماء الكولونيا، مزيالت الروائح الكريهة لالإ�صتخدام 
بال�صعر،  العناية  م�صتح�صرات  ال�صعر،  وتلوين  و�صبغ  �صطف  م�صتح�صرات  الوجه؛  بودرة  العيون،  ظالل  ال�صفاه،  اأحمر  ال�صخ�صي، 
م�صتح�صرات تخمر ال�صعر، مرطبات ال�صعر، زيت تثبيت ال�صعر؛ جل ال�صعر؛ حلوى هالمية لل�صعر؛ زيت لل�صعر؛ رذاذ )�صرباي( لل�صعر؛ 

جل ت�صفيف ال�صعر؛ غ�صول ت�صفيف ال�صعر؛ حلوى هالمية لت�صفيف لل�صعر؛ بخاخ ت�صفيف ال�صعر.. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)ت�صيت ت�صامنيترا انيت�ض(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)88011( وبتاريخ: )2018/12/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
لالإ�صتحمام؛  جتميل  م�صتح�صرات  للوجه؛  التجميل  م�صتح�صرات  الكلف؛  كرمية  ال�صباب؛  حب  كرمي  للوجه؛  كرمي  على:  العالمة 
م�صتح�صرات جتميل لال�صتخدام على اجل�صم؛ م�صتح�صرات جتميل لال�صتخدام على اجللد؛ م�صتح�صرات جتميل يف هيئة كرميات؛ 
م�صتح�صرات جتميل يف هيئة جل؛ م�صتح�صرات جتميل يف هيئة غ�صول؛ غ�صول اجل�صم، غ�صول الوجه، غ�صول تنظيف، م�صتح�صرات 
املكياج؛ م�صتح�صرات فرك الوجه؛ م�صتح�صرات فرك اجل�صم؛ م�صتح�صرات فرك القدم؛ قناع الوجه؛ قناع اجل�صم؛ منتجات العنايه 
ت�صمر  منتجات  جتميل(؛  )م�صتح�صرات  التبيي�ض  م�صتح�صرات  التجميل؛  لأغرا�ض  األوان(  )مزيالت  ق�صر  م�صتح�صرات  بالب�صره؛ 
اأمالح لغرا�ض التجميل؛ حليب  الب�صرة )م�صتح�صرات جتميل(؛ م�صتح�صرات جتميل لغر�ض ال�صتحمام يف املياه املعدنية )�صبا(؛ 
عطرية  م�صتح�صرات  التجميل؛  م�صتح�صرات  لإزال��ة  م�صتح�صرات  جتميل(،  )م�صتح�صرات  اجل�صم  مرطبات  التجميل؛  لغرا�ض 
من  م�صتحل�ض  عطري  زيت  الطبيعي؛  العطر  زيت  ال�صخ�صي؛  لال�صتخدام  عطرية  م�صتح�صرات  الطبيعية؛  النباتات  من  م�صتخل�صة 
لأغرا�ض  طبيعية  زيوت  جتميل(؛  )م�صتح�صرات  للب�صرة  زيوت  الطبية؛  غر  التدليك  زيوت  عطرية؛  زيوت  الطبيعية؛  النباتات 
الفرك، �صابون  اليد، �صابون  الوجه، �صابون اجل�صم، �صابون  ال�صائل، �صابون  ال�صابون  ال�صلب،  ال�صابون  ال�صابون، قطع  التجميل؛ 
لال�صتحمام يف املياه املعدنية )�صبا(، �صابون ع�صبي، �صابون اجلمال، ال�صامبو، �صابون تكييف ال�صعر، منتجات العناية بالب�صرة من 
ال�صم�ض )م�صتح�صرات جتميل(، طالء الأظافر )م�صتح�صرات جتميل(، عطور، ماء الكولونيا، مزيالت الروائح الكريهة لالإ�صتخدام 
بال�صعر،  العناية  م�صتح�صرات  ال�صعر،  وتلوين  و�صبغ  �صطف  م�صتح�صرات  الوجه؛  بودرة  العيون،  ظالل  ال�صفاه،  اأحمر  ال�صخ�صي، 
م�صتح�صرات تخمر ال�صعر، مرطبات ال�صعر، زيت تثبيت ال�صعر؛ جل ال�صعر؛ حلوى هالمية لل�صعر؛ زيت لل�صعر؛ رذاذ )�صرباي( لل�صعر؛ 

جل ت�صفيف ال�صعر؛ غ�صول ت�صفيف ال�صعر؛ حلوى هالمية لت�صفيف لل�صعر؛ بخاخ ت�صفيف ال�صعر. وامل�صنفة بالفئه )3(
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)ال�صتوم( 

وقد مت قبول الطلب برقم)87700( وبتاريخ: )2018/11/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
املتعلقة مبواد ومعدات  والتطوير  والبحث  الت�صميم،  اأعمال  تن�صيق  مواد ومعدات جديدة؛  العالمة على: ت�صميم، وبحث وتطوير 
جديدة؛ تخطيط امل�صروعات، اإعداد تقارير علمية وتكنولوجية، خدمات البحوث والتحليل والبحوث ال�صناعية يقدمها املهند�صون 
و/اأو اخلرباء؛ تقدمي ن�صائح متعلقة بتوفر الطاقة؛ مراقبة اجلودة؛ خربات )متعلقة باأعمال جمال الت�صميمات(؛ اختبار املواد؛ 
متعلقة  ا�صت�صارات  الهند�صة؛  تقنية؛  م�صروعات  درا�صة  تقنية؛  بجوث  لآخرين؛  جديدة  منتجات  وتطوير  بحث  ميكانيكي؛  بحث 
بالإن�صاءات؛ اختبارات �صناعية؛ ت�صميم، تطوير، �صيانة، حتديث وتنزيل اأنظمة وبرامج احلا�صب الآيل؛ تخطيط املدن؛ بحوث يف 
جمال احلماية البيئية؛ خدمات التحكم للبنية التحتية لل�صكك احلديدية والطرق؛ ا�صت�صارات الربامج؛ برنامج كخدمة )SaaS(؛ 
بحوث علمية وت�صاميم النماذج )ا�صتاتيكية اأو ديناميكية( وتطبيق تلك النماذج يف جمال ال�صكك احلديدية والطرق )الهند�صة(؛ 
خدمات هند�صية؛ خدمات تقدمي ا�صت�صارات تقنية لت�صغيل والإ�صراف على احلا�صب الآيل والبث بالتليفزيون؛ خدمات ا�صت�صارية 
البيانات  ملعاجلة  برامج  ت�صميم  بالتليفزيون؛  والبث  والال�صلكية  ال�صلكية  والت�صالت  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف  تقنية 
ون�صائح  ا�صت�صارات  بالتليفزيون؛  والبث  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  تقنية يف جمال  ا�صت�صارات وبحوث  لل�صركات؛  والن�صو�ض 
و�صائط  على  برامج  تاأجر  الآلية؛  باحلوا�صيب  متعلقة  ا�صت�صارات  واحلو�صبة؛  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  جمال  يف  تقنية 
احلا�صب الآيل والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية؛ ت�صميم )تطوير( اأنظمة احلا�صب الآيل واأنظمة الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية 
والبث بالتليفزيون؛ درا�صات واأبحاث مل�صروعات تقنية يف جمال ال�صيانة )�صيانة وتركيب واإ�صالح( عتاد احلا�صب الآيل، والت�صالت 
بني  ال�صيغ  وحتويل  الت�صفر  خدمات  الآيل؛  باحلا�صب  متعلقة  تقنية  ا�صت�صارية  خدمات  بالتليفزيون؛  والبث  والال�صلكية  ال�صلكية 
واإعداد  اإن�صاء  ل�صبكات احلا�صب الآيل؛  الو�صول  اإمكانية  الن�صو�ض؛ تاأجر زمن و�صول ل�صرفر قواعد بيانات؛ توفر  اأنواع  خمتلف 
�صفحة ويب؛ ت�صميم واإدارة مواقع الويب؛ ت�صميم وتنزيل اأو �صيانة اأو حتديث اأو تاأجر برامج، وقواعد البيانات؛ خدمات مراقبة 
)التحكم ورقابة( �صبكات احلا�صب الآيل لالأمن الرقمي اخلا�ض بعمليات ت�صغيل مت�صلة بال�صكك احلديدية والطرق؛ ت�صميم وتطوير 
لغات احلا�صب الآيل للنمذجة واملحاكاة؛ ت�صميم اأنظمة احلا�صب الآيل والأنظمة امل�صمنة؛ توفر برامج حا�صب اآيل لر�صم اخلرائط 
والطرق والتوجيه عرب �صبكة ات�صالت؛ كافة اخلدمات املذكورة املتعلقة بال�صكك احلديدية والطرق واملوا�صالت العامة للركاب و/

اأو ال�صلع.. وامل�صنفة بالفئه )42(  
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)عمر ح�صني عقيل اجلحدري– ابو احل�صني التجارية(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79142( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على املواطر واملولدات الكهربائية وما يتعلق 
بها – امل�صخات الزراعية العمودية والفقية وما يتعلق بها – 
املحركات الزراعية وما يتعلق بها – طواحني احلبوب وما يتعلق 
...البقيه  عدا   ( ومكائن  – حمركات  اآليه  وعدد  – اآلت  بها 

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

)جمال �صالح �صالح جوبح( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79275( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على رقائق البطاطا .وامل�صنفة بالفئة )29(

)حممد اأحمد اأحمد العن�صي( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79963( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على الأحجار. وامل�صنفة بالفئة )19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81267( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأخ�صاب واأبلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(
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)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81268( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأخ�صاب واأبلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81276( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأخ�صاب واأبلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81278( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأخ�صاب واأبلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81279( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأخ�صاب واأبلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(



63

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81286( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأخ�صاب واأبلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81551( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخل�صب والبالكا�ض .. وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81552( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخل�صب والبالكا�ض ... وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81553( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(
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)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81554( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81556( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81557( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81558( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(



65

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81560( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)علي احمد �صالح دحبيل (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81561( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الخ�صاب والبالكا�ض  . وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81610( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اخ�صاب وابلكا�ض وامل�صنفة بالفئة )19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81611( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخ�صاب وابلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(
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)�صعيد علي حممد عبده اخلامري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81612( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخ�صاب وابلكا�ض . وامل�صنفة بالفئة )19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81614( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخ�صاب وابالكا�ض .... وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81615( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخ�صاب وابالكا�ض .... وامل�صنفة بالفئة 

)19(

)�صعيد علي حممد عبده اخلامري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81616( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اخ�صاب وابلكا�ض .وامل�صنفة بالفئة )19(
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)عبيد هادي عبداهلل ال�صوملي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81766( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

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

)فهد هادي علي �صريان (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81767( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الن وبدائل الن ،الكاكاو، ال�صاي ، ،ال�صكر 
، الدقيق ورقائق احلبوب ،اخلبز ،الفطائر والكعك والب�صكويت 
 ، العلكة   ، احللويات  وم�صتح�صرات  احللويات  وال�صوكولته، 
ال�صكاكر، الأرز، الع�صل ،اخلمرة، امللح ،اخلل، ...البقيه ح�صب 

ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)�صركة جمموعة عبداملح�صن احلكر لل�صياحة والتنمية( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82448( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على خدمات حدائق املالهي، خدمات الت�صلية، 
للتعليم  املناف�صات  تنظيم  املو�صيقية،  احلفالت  واإدارة  تنظيم 
عن  املعلومات  تزويد  خدمات  الرتفيه،  خدمات  الرتفيه،  اأو 
الرتفيه، تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية اأو تعليمية، ...البقيه 

ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )41(

)اأ�ض �صي اأيه هايجني ماليزيا اأ�ض دي اأن. بي اأت�ض دي.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83100( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وخ�صو�صا  بالب�صرة،  العناية  منتجات  على  العالمة  وتو�صع 
كرمي الغ�صل، رغوة غ�صل، كرمي مطهر، مرطبات، غ�صول اجللد، 
العناية  زي��ت  ال�صائل،  ال�صابون  ال��زن��ك،  ك��رمي  واق��ي،  ك��رمي 
بال�صعر،  خا�صة  ورغوه  بل�صم  ال�صامبو،  احلمام،  زيت  بالب�صرة، 
قطن �صويف، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة 

)3(
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)اأ�ض �صي اأيه هايجني ماليزيا اأ�ض دي اأن. بي اأت�ض دي.(  

وقد مت الت�صجيل برقم )83102( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
والقطن  واح��دة،  ملرة  لالإ�صتعمال  امل�صرب  الورق  على  العالمة 
للر�صاعة؛  ح�صوات  ال�صحي؛  والأغرا�ض  التنظيف  لأغرا�ض 
وغرها  )املنا�صف(  �صحية  ومناديل  قطنية،  �صدادات  بطانة؛ 
م�صتح�صرات  امل��راه��م،  �صحية؛  لأغ��را���ض  املا�صة  امل���واد  م��ن 
ت�صخي�ض ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )5(

)حممد عبده حممود ال�صجاع (  

وقد مت الت�صجيل برقم )83376( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
وخ�صروات  فواكه   ، الفراولة   ، جيلي   ، مربيات  على  العالمة 
، هالم ) جيلي ( ومربيات وفواكه  التونة   ، وجمففة ومطهوة 
واللبان  ومنتجاتها  احلليب   ، البي�ض   ، بال�صكر  مطبوخة 
ومنتجاتها ، الزيوت والدهون املعدة لالكل ، اللحوم ...البقيه 

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

)حممد عبده حممود ال�صجاع (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83378( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، الرز   ، ال�صكر   ، الكاكاو   ، ال�صاي   ، الن  على  العالمة  وتو�صع 
اادقيق ورقائق احلبوب والذرة وال�صوفان ، املكرونة وال�صعرية 
، الكعك والكيك ، الطحينية ، كرمي كراميل والكراميل ال�صائلة 
ن�صر  ح�صب  ...البقيه   ، ال�صوكالتة   ، املحلبية   ، بودر  باكينج   ،

الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)عبداهلل عبداملجيد حممد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83457( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 .. كربيت   ، تبغ   ، �صجائر   ، مع�صالت  على  العالمة  وتو�صع 

وامل�صنفة بالفئة )34(



69

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

  
وقد مت الت�صجيل برقم )83568( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على القهوة، القهوه املثلجة. .. وامل�صنفة بالفئة )30(

)�صركة توب فوود للتجارة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83956( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
م�صروبات   ، والغازية  املعدنية  املياة  على  العالمة  وتو�صع 
م�صتخل�صة من الفواكة ، ع�صائر الفواكة ، م�صروبات وا�صربة 

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

)ها�صم عبد اأحمد قايد اجلربي( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84027( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على املك�صرات . وامل�صنفة بالفئة )30(

)�صركة اإكاف العربية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84116( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ومنتجات  الزراعية  واملنتجات  الِغالل  على  العالمة  وتو�صع 
الطازجة  واخل�صروات  الفواكه  احلية،  احليوانات  الب�صاتني، 
الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور   ، وم�صتقاتها  التمور  و 
وخا�صًة النباتات احلية والأزهار، الزهور والأع�صاب اجلافة، 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )31(
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احلبي�صي  ع���ادل   ( احلبي�صي  علي  ع��ب��داهلل  ح��م��ود  )ع���ادل 
لل�صرافة والتحويالت ( (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84225( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
التاأمني  خدمات   ، وحتويالت  �صرافة  على  العالمة  وتو�صع 
 . العقارية  وال�صوؤون  املالية  وال�صوؤون  التمويلية  وال�صوؤون 

وامل�صنفة بالفئة )36(

)�صيخ الع�صل لال�صتراد والت�صدير (  

رقم  للقانون  .وف��ق��ًا   )84275( ب��رق��م  الت�صجيل  مت  وق��د 
وامل��وؤ���ص��رات  التجارية  ال��ع��الم��ات  ب�صاأن  2010م  ل�صنة   23
اجل��غ��راف��ي��ة وت��و���ص��ع ال��ع��الم��ة على ال��ن ،ال�����ص��اي ،ال��ك��اك��او 
الدقيق  ال�صطناعي،  ،التابيوكا،ال�صاجو،الن  ،الأرز  ،ال�صكر 
،الب�صكويت  ،اخل��ب��ز  احل��ب��وب  م��ن  امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات 
اخلمرة،  املثلجة،  ،احللويات  ،الفطائر،ال�صوكولته،احللويات 
امللح ،اخلردل ،اخلل، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )30(

)حممد احمد با�صليم(  

وقد مت الت�صجيل برقم )84572( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على مكثفات هوائية، رافعات زراعيه، معدات زراعية 
كهربائيه  خالطات  الق�ض،  قطاعات  �صرات  باليد،  مايدار  عدا 
الآت  الغبار،  لت�صريف  نفخ  الآت  نفخ،  مكائن  منزلية،  لغايات 
نفخ ل�صغط وت�صريف ونقل الغازات، مكائن للقوارب، ...البقيه 

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

)علي ح�صني احمد اليازيل .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84653( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ، كرميات 
 ، وال�صعر  والوجه  الب�صرة  وجتميل  العناية  وم�صتح�صرات 
 ، ا�صباغ جتميلية  ، كرميات  الب�صرة  املكياج وتبيي�ض  م�صاحيق 
اقنعة جتميلية ، زيوت عطرية ، كرميات وم�صتح�صرات جتعيد 
، �صابون ، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(
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)�صركة اخوان �صرب للتجارة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84801( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على البطاريات .....وامل�صنفة بالفئة )9(

)ذي بروكرت اآند جامبل كومبني(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84868( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الأخ��رى  وامل��واد  الغ�صيل  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
والتطهر  والتلميع،  والتنظيف،  املالب�ض؛  لغ�صيل  امل�صتخدمة 
وم�صتح�صرات الك�صط؛ م�صتح�صرات لعناية ومعاجلة وجتميل 
الأن�صجة؛ ملينات الن�صيج، مقويات الن�صيج؛ ال�صابون لالأغرا�ض 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(

)ذي بروكرت اآند جامبل كومبني(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84869( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الأخ��رى  وامل��واد  الغ�صيل  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
والتطهر  والتلميع،  والتنظيف،  املالب�ض؛  لغ�صيل  امل�صتخدمة 
وم�صتح�صرات الك�صط؛ م�صتح�صرات لعناية ومعاجلة وجتميل 
الأن�صجة؛ ملينات الن�صيج، مقويات الن�صيج؛ ال�صابون لالأغرا�ض 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(

)�صركة ايقونات للتجارة املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84950( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الن -ال�صاي - الكاكاو - ال�صكر - الأرز- 
التابيوكا - ال�صاجو - الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات 
الفطائر-   - الب�صكويت   - اخلبز   - احل��ب��وب  م��ن  امل�صنوعة 
ال�صكولته - احللويات - احللويات املثلجة - حالوة ...البقيه 

ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(
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)حممد اأحمد با�صليم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84965( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
لالأر�صيات،  الواح  مرمري،  زجاج  مرمر،  على  العالمة  وتو�صع 
موا�صر متفرعة غر معدنية، طوب، هياكل غر معدنية للبناء، 
حجر للبناء، ورق مقوى للبناء، طالءات )مواد بناء(، موا�صر 
ت�صريف غر معدنية، ار�صيات من الواح غر معدنية، ...البقيه 

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

)حممد اأحمد با�صليم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84966( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
احلنفيات،  م��اء  لإنتثار  مانعه  فوهات  على  العالمة  وتو�صع 
حمام  من�صاآت  حمام،  من�صاآت  للحمام،  �صاخن  ه��واء  معدات 
)بانيو(،  ا�صتحمام  احوا�ض  احلمام،  موا�صر  مثبتات  ال�صاونا، 
�صخانات حمام، موا�صر )انابيب( حجرات )مق�صورات( حلمام 
الد�ض، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )11(

)حممد اأحمد با�صليم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84967( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
مياه  وت�صريف  حلب�ض  بال�صتيكيه  قطع  على  العالمة  وتو�صع 
مرايا،  زي��ن��ه(،  )م��راي��ا  ي��دوي��ة  م��راي��ا  )�صمامات(،  امل��ج��اري 
�صدادات غر معدنية، حنفيات غر معدنية للرباميل، �صمامات 

من البال�صتيك ملوا�صر املياه. .. وامل�صنفة بالفئة )20(

)حممد اأحمد با�صليم(

  
وقد مت الت�صجيل برقم )84968( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
م�صاده  زيوت  املنيوم،  دهانات  للدهانات،  مثبتات  على  العالمة 
ا�صباغ  ق��اري،  ورني�ض  للدهانات،  مثبته  م�صتح�صرات  لل�صدا، 
�صوداء)ملونات او دهانات( ، طالءات )دهانات(، طالءات للباد 
الت�صقيف )دهانات(، ملونات، طالء ماين طبا�صري، ...البقيه 

ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )2(
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)حممد اأحمد با�صليم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84969( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
خزف  �صخانات،  فرا�صي،  �صابون،  علب  على  العالمة  وتو�صع 
)ماعدا  كهربائية  فرا�صي  املنزلية،  الأغرا�ض  فى  لالإ�صتخدام 
اجزاء الآلت(، حامالت ورق تواليت، بخاخات عطور، اوعيه 
�صخ ال�صابون، حامالت �صابون، فرا�صي تواليت، حقائب تواليت، 
اإ�صفنج ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )21(

)�صركة �صويد واأولده لل�صرافة - لطف علي علي �صويد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84981( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على خدمات مالية. ..وامل�صنفة بالفئة )36(

لإ�صتراد  القد�صي  ر�صاد   - القد�صي  عبداهلل  مهيوب  )ر�صاد 
املالب�ض والأحذية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85022( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الأحذية واملالب�ض. .. وامل�صنفة بالفئة 

)25(

)جمموعة بن مياين الإ�صتثمارية القاب�صة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85032( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
للبناء،  خ�صب  للبناء،  قارية  منتجات  على  العالمة  وتو�صع 
زفت،  للت�صكيل،  قابل  خ�صب  من�صور،  خ�صب  األواح  للبناء،  لباد 
خ�صبية  األواح  )اأبلكاج(،  رقائقي  خ�صب  للبناء،  خ�صبية  األواح 
للبناء،  خ�صب  قطران،  )للنجارة(،  خ�صبية  قطع  للت�صقيف، 
خ�صب م�صنع، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة 

)19(



74

)جمموعة بن مياين الإ�صتثمارية القاب�صة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85033( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
لربط  معدنية  اأح��زم��ة  زاوي،  حديد  على  العالمة  وتو�صع 
بناء  مواد  معدنية،  بناء  هياكل  معدنية،  بناء  األواح  الأمتعة، 
اأ�صالك  معدنية،  بناء  �صقالت  معدنية،  بناء  هياكل  معدنية، 
لالأبواب،  حديدية  م�صنوعات  ح��دادة،  م�صنوعات  حديدية، 
م�صنوعات حديدية ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )6(

)جمموعة الأهرام لنظم الأمان( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85035( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على مرابط معدنية لل�صناديق، �صناديق حفظ 
اأقفال لالأبواب  ورق النقد، �صناديق معدنية، مزاليج لالأبواب، 
)غر كهربائية(، جتهيزات معدنية لالأبواب، مقاب�ض معدنية 
معدنية  م�صدات  كهربائية(،  )غر  لالأبواب  نواب�ض  لالأبواب، 

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

)كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85036( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الأكادمييات )للرتبية والتعليم(، تنظيم 
تنظيم  الندوات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�صية،  احللقات  واإدارة 
واإدارة ور�صات العمل، التدريب، تنظيم واإدارة حلقات درا�صية، 
...البقيه  احللقات  واإدارة  تنظيم  باملرا�صلة،  درا�صية  دورات 

ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )41(

)جمموعة اخلطوط اجلوية القطرية )�ض.م.ق.م((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85039( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على النقل اجلوي للركاب والطرود واملرا�صالت 
مت  متخ�ص�صة  جوية  خطوط  خدمات  ؛  وال�صحن  والب�صائع 
الذين  ال��ط��ران  �صركات  لركاب  برنامج  من  كجزء  تقدميها 
ي�صافرون ب�صكل م�صتمر خا�صة ال�صفر اجلوي املجاين وترقيات 
وامل�صنفة   . الإي��داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  وت�صجيل  املقاعد 

بالفئة )39(
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)جمموعة اخلطوط اجلوية القطرية )�ض.م.ق.م((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85040( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
فيها  مبا  والع���الن  الدعاية  خدمات  على  العالمة  وتو�صع 
برامج  الزبائن،  على  وال�صراف  والتنظيم  والت�صغيل  الدارة 
ال�صرتاك  خدمات  والأعمال،  لل�صركات  واحلوافز  اخل�صومات 
عن  لالآخرين  واخلدمات  لل�صلع  الرتويج  النوادي،  بع�صويات 

طريق ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )35(

)جمال علي نا�صر الورد (  

وقد مت الت�صجيل برقم )85045( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  الن  على  العالمة 
ال�صاجو، الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر، ال�صوكولته، احللويات ، 
ح�صب  ...البقيه  ع�صل   ، الطحينية  حالوة  املثلجة،  احللويات 

ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)جمال علي نا�صر الورد ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85048( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
،الفطائر،  ،اخل��ب��ز  اخلبيز  م�صحوق  على  العالمة  وتو�صع 
م�صحوق   ، الكيك  م�صحوق   ، بودر  ،الباكنج  ،اخلمرة  احللويات 
 ، الن   ، ب��ودر  كا�صرت   ، كيك  حم�صن   ، العجني  خمائر   ، الكيك 
التوابل   ، البهارات   ، الدقيق   ، ، الرز  ال�صكر   ، الكاكاو   ، ال�صاي 

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

)عبدالوهاب عبداللطيف را�صد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85083( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الب�صاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العالمة  وتو�صع 
احليوانات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غر  والغالل  والغابات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�صروات  الفواكه   ، احلية 
 ، باحليوانات  اخلا�صة  الغذائية  امل��واد   ، الطبيعية  والزهور 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )31(
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)عبداهلل حممد ح�صني احمد الديح (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85085( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
�صواحن،  خازنات،  تو�صيالت،  تلفونات،  على  العالمة  وتو�صع 
قطع غيار تلفونات، اك�ص�صوارات تلفونات، بطاريات، �صماعات. 

وامل�صنفة بالفئة )9(

)عبدالوهاب عبداللطيف را�صد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85086( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  التونة،  ومطهوة، 
الزيوت  الألبان،  ومنتجات  واللن   ، احلليب   ، البي�ض  بال�صكر، 
وامل�صنفة   . الإي���داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  املعدة  وال��ده��ون 

بالفئة )29(

)�صركة ايقونات للتجارة املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85096( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الن -ال�صاي - الكاكاو - ال�صكر - الأرز- 
التابيوكا - ال�صاجو - الن ال�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات 
الفطائر-   - الب�صكويت   - اخلبز   - احل��ب��وب  م��ن  امل�صنوعة 
ال�صكولته - احللويات - احللويات املثلجة - حالوة ...البقيه 

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

)حممد ردمان قا�صم احلمادي(

  
رقم  للقانون  .وف��ق��ًا   )85118( ب��رق��م  الت�صجيل  مت  وق��د 
وامل��وؤ���ص��رات  التجارية  ال��ع��الم��ات  ب�صاأن  2010م  ل�صنة   23
اجلغرافية وتو�صع العالمة على اقنعة جتميل، �صابون طبي، 
العطور،  م�صك  العطور،  نعناع  عطري،  زيت  للتنظيف،  حليب 
م�صتح�صرات للعناية بالأظافر، طالء اظافر، اظافر �صناعية، 
زيت لأغرا�ض التجميل، زيوت للعطور والروائح، اقالم جتميل، 
اقالم حواجب، مواد ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )3(
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)جمال علي نا�صر الورد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85128( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
وال�����ص��ي��د، خ��ال���ص��ات ال��ل��ح��م، ف��واك��ه وخ�����ص��روات حمفوظة 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم   ، التونة  ومطهوة،  وجمففة 
الألبان  ومنتجات  واللن  ،احلليب  البي�ض  بال�صكر،  مطبوخة 
 . الإي���داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  املعدة  وال��ده��ون  ،ال��زي��وت 

وامل�صنفة بالفئة )29(

)التوكل ل�صتراد املعدات الزراعية - حممد حممد همالن( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85147( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
والنابيب  البال�صتيكية  املواد   ، املطاط  على  العالمة  وتو�صع 
اخلا�صة  واللت  معدنية  غر  مرنة  وموا�صر  البال�صتيكية 

بر�ض املواد الزراعية . ....وامل�صنفة بالفئة )17(

)موؤ�ص�صة حممد �صعيد عبدالرحمن بن �صعيد للتجارة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85175( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
غيارها.  وقطع  الهيدروليكية  الك�صارات  على  العالمة  وتو�صع 

... وامل�صنفة بالفئة )7(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85193( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معطرات وملطفات جو ومعطرات املفار�ض 

وال�صتائر واملكاتب. ... وامل�صنفة بالفئة )5(
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)بيومريوك�ض (  

وقد مت الت�صجيل برقم )85202( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العلوم  قطاعات  يف  والتطوير  البحث  خدمات  على  العالمة 
قطاع  ويف  واملختربية،  الت�صخي�صية  والتقنيات  والتكنولوجيا 
قطاعات  يف  ال�صت�صارية  اخلدمات  البيانات؛  ومعاجلة  بحوث 
واملختربية؛  الت�صخي�صية  والتقنيات  والتكنولوجيا  العلوم 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )42(

)بيومريوك�ض (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85203( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على خدمات تركيب و�صيانة واإ�صالح وحتديث 
العلمية والت�صخي�صية واملختربية.  وامل�صنفة بالفئة  املُِعدات 

)37(

)بيومريوك�ض (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85205( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
يف  وال�صت�صارات  التو�صيات  تقدمي  على  العالمة  وتو�صع 
الأمور الطبية والبيطرية؛ اخلدمات الطبية للمخترب ومركز 
ال�صحة؛ تقدمي ال�صت�صارات الطبية والدعم للعمالء م�صرتي 
الأجهزة والأدوات العلمية اأو التكنولوجية اأو الت�صخي�صية اأو 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )44(

)بيومريوك�ض (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85206( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الطبي  للت�صخي�ض  والو�صائط  الكوا�صف  على  العالمة  وتو�صع 
ال�صيدلنية  ل��الأغ��را���ض  الت�صخي�ض  منتجات  والبيطري، 
والطبية والبيطرية. امل�صتح�صرات الكيميائية والبيوكيميائية 
والطبية  ال�صيدلنية  املجالت  يف  لال�صتخدام  والبيولوجية 

والبيطرية. وامل�صنفة بالفئة )5(
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)بيومريوك�ض (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85208( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الطبية  والأدوات  والأج��ه��زة  املُ��ع��دات  على  العالمة  وتو�صع 
والبيطري.  الطبي  الت�صخي�ض  واأدوات  اأجهزة  والبيطرية. 

وامل�صنفة بالفئة )10(

)بيومريوك�ض (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85209( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على امل�صتح�صرات الكيميائية والبيوكيميائية 
والعلوم  ال�صناعة  جم���الت  يف  لال�صتخدام  والبيولوجية 
يف  ل�صتخدامها  املخترب  يف  الت�صخي�ض  كوا�صف  والأب��ح��اث؛ 
والو�صائط  الكوا�صف  والأبحاث؛  والعلوم  ال�صناعة  جمالت 
للتحقق من والك�صف ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة 

بالفئة )1(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85211( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معطرات وملطفات جو ومعطرات املفار�ض 

وال�صتائر واملكاتب. ... وامل�صنفة بالفئة )5(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85212( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معطرات وملطفات جو ومعطرات املفار�ض 

وال�صتائر واملكاتب. ... وامل�صنفة بالفئة )5(
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)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85213( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معطرات وملطفات جو ومعطرات املفار�ض 

وال�صتائر واملكاتب. ... وامل�صنفة بالفئة )5(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85214( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معطرات وملطفات جو ومعطرات املفار�ض 

وال�صتائر واملكاتب. ... وامل�صنفة بالفئة )5(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85215( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على معطرات وملطفات جو ومعطرات املفار�ض 

وال�صتائر واملكاتب. ... وامل�صنفة بالفئة )5(

)بيومريوك�ض (  

وقد مت الت�صجيل برقم )85219( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
القيا�ض؛  اأجهزة  العلمية.  والأدوات  الأجهزة  على  العالمة 
اأجهزة املراقبة. الأجهزة والأدوات املُعدة لال�صتخدام املعملي 
لفح�ض  املُعدة  العلمية  والأدوات  الأجهزة  العلمي.  والبحث 
ال�صناعة  جمال  يف  امللوثات  وحتليل  وت�صخي�ض  عن  والك�صف 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )9(
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)ال�صركة الوطنيه للتجاره )ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85234( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�صع 
وال�صيد، خال�صات اللحم، فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  التونة،  ومطهوة، 
الزيوت  الألبان،  ومنتجات  واللن   ، احلليب   ، البي�ض  بال�صكر، 
وامل�صنفة   . الإي���داع  ن�صر  ح�صب  ...البقيه  املعدة  وال��ده��ون 

بالفئة )29(

)بيومريوك�ض (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85242( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
البيانات  جتميع  البيانات.  قواعد  اإدارة  على  العالمة  وتو�صع 
ومعاجلتها، حتديًدا جتميع وتنظيم البيانات والوثائق العلمية 
والتقنية يف قواعد بيانات حا�صوب؛ حتديث وت�صحيح البيانات 
والوثائق العلمية والتقنية؛ تخزين البيانات ...البقيه ح�صب 

ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )35(

)احمد عبد الرزاق عبداهلل ال�صنحاين .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85260( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ....  . والح��ذي��ة  اجل��اه��زة  املالب�ض  على  العالمة  وتو�صع 

وامل�صنفة بالفئة )25(

)احمد عبد الرزاق عبداهلل ال�صنحاين .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85261( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وامل�صنفة  والحذية.  اجلاهزة  املالب�ض  على  العالمة  وتو�صع 

بالفئة )25(
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)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

وقد مت الت�صجيل برقم )85274( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  العالمة على اجهزة النارة 
والرتكيبات  املياه  وت��وزي��ع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد 

ال�صحية . .....وامل�صنفة بالفئة )11(

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

وقد مت الت�صجيل برقم )85289( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغرها من امل�صروبات غر 
الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه، 
الكحولية.  غر  امل�صروبات  لعمل  اأخرى  وم�صتح�صرات  �صراب 

..... وامل�صنفة بالفئة )32(

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85292( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على عدد واأدوات يدوية )تدار باليد(، اأدوات 
اأدوات  بي�صاء،  اأ�صلحة  واملالعق(،  وال�صكاكني  )ال�صوك  قطع 
ومكائن حالقة، اأموا�ض حالقة،فتاحات علب غر كهربائية. . 

وامل�صنفة بالفئة )8(

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

وقد مت الت�صجيل برقم )85293( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على احلا�صالت الزراعية ومنتجات الب�صاتني والغابات 
والغالل غر الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفواكه 
الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�صروات 
ن�صر  ح�صب  ...البقيه  باحليوانات،  اخلا�صة  الغذائية  امل��واد 

الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )31(
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)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85294( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  على  العالمة  وتو�صع 
وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي 
والأجهزة والأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض 
اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ���ص��راف(  واملراقبة  والإ���ص��ارة 

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

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85295( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة 
مواد  املطبوعات،  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغر  امل��واد  هذه  من 
جتليد الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق 
...البقيه  ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة 

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

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85296( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
اجلراحة  يف  ت�صتخدم  واأدوات  اأجهزة  على  العالمة  وتو�صع 
والطب الب�صري وطب الأ�صنان والطب البيطري، اأطراف وعيون 
 . اجل��روح.  خياطة  مواد  جتبر،  اأدوات  ا�صطناعية،  واأ�صنان 

وامل�صنفة بالفئة )10(

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85297( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل 
اأم�صاط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�صة  معادن  من  )لي�صت  وللمطبخ 
اأو الدهان(، مواد �صنع  واإ�صفنج، فرا�صي )عدا فرا�صي التلوين 
األفرا�صي، اأدوات تنظيف، �صلك جلي، زجاج غر م�صغول وزجاج 

�صبه ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )21(
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)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85299( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا 
نقل  وعنا�صر  اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما 
احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية 
)عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�ض البي�ض اأجهزة وماكينات 

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

)ال�صركة الوطنية للتجارة)ناتكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85301( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على زيوت و�صحوم �صناعية، مزلقات، مركبات 
امت�صا�ض وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )مبا يف ذلك الزيوت 
املعدنية اخلا�صة بادارة املحركات(، مواد اإ�صاءة، �صموع وفتائل 

لالإ�صاءة. ..... وامل�صنفة بالفئة )4(

)اكرم �صالح علي �صالح القو�صي(  

وقد مت الت�صجيل برقم )85306( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
 ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�صكر  ،الكاكاو  ،ال�صاي  الن  على  العالمة 
امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  ال�صطناعي،  الن  ال�صاجو، 
من احلبوب ،اخلبز ،الب�صكويت ،الفطائر،ال�صوكولته،احللويات 
ح�صب  ...البقيه  ع�صل  املثلجة،  ،احللويات  ال�صكاكر   ، العلك   ،

ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(

)اكرم �صالح علي �صالح القو�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85307( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
البيطرية،  اخلدمات  الطبية،  اخلدمات  على  العالمة  وتو�صع 
خدمات  اجلمال،  على  واملحافظة  ال�صحية  العناية  خدمات 
احلالقة.   �صالونات  خدمات  والغابات،  والب�صتنة  ال��زراع��ة 

وامل�صنفة بالفئة )44(
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)اكرم �صالح علي �صالح القو�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85308( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا 
نقل  وعنا�صر  اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما 
احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية 
)عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�ض البي�ض اأجهزة وماكينات 

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

)�صركة نور اليمن الدولية للتجارة والتوكيالت املحدودة( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85342( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على ال�صكر والأرز ، الدقيق ، البهارات ، ع�صل 
النحل ، اخلمرة، ال�صل�صة واملكرونة.  وامل�صنفة بالفئة )30(

)عبد احلكيم حممد احمد من�صر احمد (  

وقد مت الت�صجيل برقم )85351( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على الرز - ال�صكر - املكرونة بانواعها - ال�صعرية - 
الدقيق - دقيق ال�صعر - دقيق الذرة - منتجات احلبوب - ذرة 
التابيوكا  دقيق   - ال�صود  النحل  ع�صل   - اخلمرة   - مطحونة 
...البقيه  طحينية  حالوة   - حمم�صة  ذرة   - فو�صار   - -ن�صاء 

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

)مطهر عي�صة احمد خمتار - امل�صت�صفى ال�صت�صاري اليمني(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85354( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وامل�صنفة  وال�صحيه.   الطبيه  اخلدمات  على  العالمة  وتو�صع 

بالفئة )44(
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)ماهر كمال احمد ر�صام(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85369( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
لغطية  اقم�صة   ، الن�صيج  من  مطرزات  على  العالمة  وتو�صع 
الفرا�ض ، بطانيات ، خممل ، قما�ض �صويف ، اغطية للمخدات ، 
اكيا�ض للمخدات ، مفار�ض مو�صعيه ، حلف ، مالءات ، نامو�صيات 
، بطانيات لال�صره ، اغطية من الورق لال�صره ، بيا�صات اغطية 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )24(

)حممد عبده قا�صم خالد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85370( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على قطع غيار ال�صيارات. . وامل�صنفة بالفئة 

)12(

)حممد عبده قا�صم خالد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85371( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على قطع غيار ال�صيارات. . وامل�صنفة بالفئة 

)12(

)عبده قا�صم خالد فرحان(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85372( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على قطع غيار ال�صيارات. . وامل�صنفة بالفئة 

)12(
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)ماهر كمال احمد ر�صام (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85373( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
لغطية  اقم�صة   ، الن�صيج  من  مطرزات  على  العالمة  وتو�صع 
الفرا�ض ، بطانيات ، خممل ، قما�ض �صويف ، اغطية للمخدات ، 
اكيا�ض للمخدات ، مفار�ض مو�صعية ، حلف ، مالءات ، نامو�صيات 
، بطانيات لال�صرة ، لوازم لال�صرة ، اغطية من الورق لال�صرة ، 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )24(

املحدودة - حممد  الأتظمة  )�صركة كواليتي كونكت خلدمات 
عبداهلل يحي الأكوع(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85380( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وامل�صنفة   ... وم�صرفية.  مالية  العالمة على خدمات  وتو�صع 

بالفئة )36(

)ال�صركة اليمنية لالإ�صتثمارات ال�صناعية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85382( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، حلوى 
التابيوكا و حلوى ال�صاغو ،الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
واحللويات  واحللويات  وال�صوكالته  املعجنات  واخلبز  احلبوب 
...البقيه  اخلبيز،  وم�صحوق  ،اخلمرة  النحل  ع�صل  املثلجة، 

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

)ال�صركة اليمنية لالإ�صتثمارات ال�صناعية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85386( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، حلوى 
التابيوكا و حلوى ال�صاغو ،الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
واحللويات  واحللويات  وال�صوكالته  املعجنات  واخلبز  احلبوب 
...البقيه  اخلبيز،  وم�صحوق  ،اخلمرة  النحل  ع�صل  املثلجة، 

ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )30(
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)ال�صركة اليمنية لالإ�صتثمارات ال�صناعية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85388( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على الن ،ال�صاي ،الكاكاو ،ال�صكر ،الأرز، حلوى 
التابيوكا و حلوى ال�صاغو ،الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
واحللويات  واحللويات  وال�صوكالته  املعجنات  واخلبز  احلبوب 
...البقيه  اخلبيز،  وم�صحوق  ،اخلمرة  النحل  ع�صل  املثلجة، 

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

)بكيل علي علي باكر العنجري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85394( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
والبطاريات  وال�صواحن  التلفونات  على  العالمة  وتو�صع 

واخلوازن واك�ص�صوارات التلفونات.  وامل�صنفة بالفئة )9(

)احمد علي فرحان القا�صمي .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85403( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
– اأكيا�ض من  – مناديل ورقية  وتو�صع العالمة على حفاظات 
 – وال�صليلوز  الورق  من  لالأطفال  مناديل   – البال�صتيك  الورق 

اأقالم – دفاتر –حرب اأقالم. .وامل�صنفة بالفئة )16(

)حممد قا�صم حممد �صعيد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85412( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على روائح غرف ومعطرات جو ، م�صتح�صرات 
الغر  لال�صتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، اجل��و  تلطيف 
ال�صخ�صي ، ومزيالت الروائح الكريهة للمالب�ض واملن�صوجات . . 

وامل�صنفة بالفئة )5(



89

)حممد قا�صم حممد �صعيد (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85413( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على روائح غرف ومعطرات جو ، م�صتح�صرات 
الغر  لال�صتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، اجل��و  تلطيف 
ال�صخ�صي ، ومزيالت الروائح الكريهة للمالب�ض واملن�صوجات . . 

وامل�صنفة بالفئة )5(

)حممد قا�صم حممد �صعيد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85416( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على روائح غرف ومعطرات جو ، م�صتح�صرات 
الغر  لال�صتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، اجل��و  تلطيف 
ال�صخ�صي ، ومزيالت الروائح الكريهة للمالب�ض واملن�صوجات . . 

وامل�صنفة بالفئة )5(

)علي اأحمد عبداهلل املليكي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85425( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

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

)علي اأحمد عبداهلل املليكي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85426( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على الع�صل . .وامل�صنفة بالفئة )30(
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)حممد قا�صم حممد �صعيد ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85427( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على روائح غرف ومعطرات جو ، م�صتح�صرات 
الغر  لال�صتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، اجل��و  تلطيف 
ال�صخ�صي ، ومزيالت الروائح الكريهة للمالب�ض واملن�صوجات . . 

وامل�صنفة بالفئة )5(

)حممد قا�صم حممد �صعيد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85428( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على روائح غرف ومعطرات جو ، م�صتح�صرات 
الغر  لال�صتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، اجل��و  تلطيف 
ال�صخ�صي ، ومزيالت الروائح الكريهة للمالب�ض واملن�صوجات . . 

وامل�صنفة بالفئة )5(

)�صركة غالنبيا نيوتري�صنلز )اآيرلند( ليمتد(  

وقد مت الت�صجيل برقم )85434( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
احلمية؛  بنظام  واخلا�صة  الغذائية  املكمالت  على  العالمة 
املكمالت الغذائية اخلا�صة بنظام احلمية؛ املكمالت الغذائية 
واخلا�صة بنظام احلمية على �صكل حبوب وكب�صولت؛ املكمالت 
م�صروبات  �صكل  على  احلمية  بنظام  واخل��ا���ص��ة  الغذائية 

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

)حممد قا�صم حممد �صعيد (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85436( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على عطور وزيوت عطرية ، كولونيا ، والعودة 
والبخور وامل�صك ، عود الند ، معطر للج�صم ، مزيل عرق ، زيوت 
ودهان لل�صعر ، كرمي دهان لل�صعر ، حمام زيت لل�صعر ، �صامبو ، 
 ، ، مثبت �صعر  لل�صعر  ، غ�صول ) لو�صون (  م�صتح�صرات جتميل 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(
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)فوؤاد حمود عبداهلل العنرتي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85479( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على �صماعات اذن طبية. ... وامل�صنفة بالفئة 

)10(

)�صركة �صمر لل�صياحة وال�صفريات (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85514( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 .  . وال�صياحة  والنقل  ال�صفر  خدمات  على  العالمة  وتو�صع 

وامل�صنفة بالفئة )39(

)اجمد امني �صيف ال�صروري (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85525( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، منها  خليط  وك��ل  نفي�صة  غر  معادن  على  العالمة  وتو�صع 
، مباين  ، ا�صرطة معدنية لغرا�ض الربط  مواد بناء معدنية 
متنقلة معدنية ، ا�صالك �صائكة ، مواد معدنية خلطوط ال�صكك 
غر  معادن  من  كهربائية  غر  واأ���ص��الك  ،كبالت  احلديدية 

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

)حممد نعمان عبده احلاج(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85541( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
ومواد  الأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات  على  العالمة  وتو�صع 
تنظيف  م�صتح�صرات   ، املالب�ض  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخرى 
زي���وت عطرية،  ، ع��ط��ور،  ���ص��اب��ون   ، وك�����ص��ط  و���ص��ق��ل وج��ل��ي 
 . اأ�صنان.  معاجني  لل�صعر،  لو�صن  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات 

وامل�صنفة بالفئة )3(
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)ال�صرق الأو�صط للمدخالت الزراعية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85555( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على اأ�صمدة زراعية. .وامل�صنفة بالفئة )1(

)ال�صهاب تك لاللكرتونيات )عبدامللك فرحان �صالح �صيف (( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )85577( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ر�صيفرات - �صا�صات - الواح �صم�صية - بطاريات . . 

وامل�صنفة بالفئة )9(

)موؤ�ص�صة املنظفات ال�صاملة التجارية(  

وقد مت الت�صجيل برقم )85593( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على �صابون غ�صيل املالب�ض - �صابون غ�صيل اجل�صم - 
جتميلية  م�صتح�صرات   - للعرق  م�صاد  �صابون   - لو�صن  غ�صول 
للحمام - م�صتح�صرات تنظيف - م�صتح�صرات تنظيف انابيب 
ال�صرف -م�صتح�صرات اإزالة الألوان - منظفات اأ�صنان - �صابون 

مطهر - ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(

)اأكرم �صالح علي �صالح القو�صي(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85610( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
�صناعية(.  اأو  )طبيعية  الأ���ص��م��دة  على  العالمة  وتو�صع 

وامل�صنفة بالفئة )1(
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)اأكرم �صالح علي �صالح القو�صي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85616( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على مبيدات زراعية. وامل�صنفة بالفئة )5(

)علي عبداهلل �صالح الكميم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85639( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على خدمات تقدمي املاكولت وامل�صروبات. .. 

وامل�صنفة بالفئة )43(

)ال�صهاب تك لاللكرتونيات )عبدامللك فرحان �صالح �صيف (( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )85642( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على ر�صيفرات - �صا�صات - الواح �صم�صية - بطاريات.  

وامل�صنفة بالفئة )9(

)ماجد اأحمد عبده ال�صبيبي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85644( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
 ، اآلية  وعدد  اآلت   ، كهربائية  مولدات  على  العالمة  وتو�صع 
قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  ماكان  حمركات ومكائن)عدا 
اآلية وعنا�صر نقل احلركة )عدا ماكان منه للمركبات الربية(، 
 ، البي�ض  اأجهزة تفقي�ض  باليد(،  مايدار  زراعية )عدا  معدات 

...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )7(
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التوكيالت  وخ��دم��ات  والت�صدير  لالإ�صتراد  تهامة  )ل��وؤل��وؤة 
التجارية(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85672( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 

وتو�صع العالمة على بذور زراعية. ..وامل�صنفة بالفئة )31(

)ب�صر عبداهلل مقبل العليمي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85687( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وتو�صع العالمة على اغطية الطارات ) طاوات ( . وامل�صنفة 

بالفئة )12(

)ب�صر عبداهلل مقبل العليمي( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )85688( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
العالمة على زيوت ال�صيارات وزيوت املركبات واملحركات، زيوت 
ال�صحوم  الأوتوماتيكية،  املحركات  ناقالت  زيوت   ، الإن��زلق 

ال�صناعية. .....وامل�صنفة بالفئة )4(

)�صركة عمران للتبغ املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85690( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
وامل�صنفة   . والكربيت.  وال�صجائر  التبغ  على  العالمة  وتو�صع 

بالفئة )34(
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)نبيل عبده حممد ال�صامعي ( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )85707( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
م�صتح�صرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �صابون،  على  العالمة 
تبيي�ض  كرميات   ، لال�صتحمام  جتميليه  م�صتح�صرات   ، جتميل 
حناء   ، حناء   ، الب�صرة  لتبيي�ض  كرميات   ، جتميل  كرميات   ،
 ، ، زيوت عطريه من الليمون  ، البخور  ، مزيالت ال�صعر  ع�صبي 

مكياج ، ...البقيه ح�صب ن�صر الإيداع . وامل�صنفة بالفئة )3(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85743( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الإ�صتخدام  لغر  الكريهة  الروائح  العالمة على مزيل  وتو�صع 
الكريهة  الروائح  مزيل  جو(،  )معطر  غرف  روائح   ، ال�صخ�صي 
للمالب�ض واملفرو�صات والأر�صيات ، املطهرات ، كرميات ودهانات 
والوجه  باجل�صم  للعناية  �صحية  م�صتح�صرات  طبية،  وزيوت 

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

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )85744( برقم  الت�صجيل  مت  وق��د 
ل�صنة 2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
الإ�صتخدام  لغر  الكريهة  الروائح  العالمة على مزيل  وتو�صع 
الكريهة  الروائح  مزيل  جو(،  )معطر  غرف  روائح   ، ال�صخ�صي 
للمالب�ض واملفرو�صات والأر�صيات ، املطهرات ، كرميات ودهانات 
والوجه  باجل�صم  للعناية  �صحية  م�صتح�صرات  طبية،  وزيوت 

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

اأن )عادل علي حممداجلرادي( 

 
وقد مت الت�صجيل برقم )70958( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�صنة 
2010م ب�صاأن العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية وتو�صع 
واجهزة  كهربائية،بطاريات  وافيا�ض  مفاتيح  على  العالمة 
وم�صتلزمات  ادوات  وم�صتلزمات   ، وتكثيف  وحتكم  تخزين 

الكمبيوتر. وامل�صنفة بالفئة )9(
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)موؤ�ص�صة القناعة التجارية( وجن�صيته )ال�صعودية( حتت رقم 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وبتاريخ)1998/11/15    )10496(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2018/11/15م

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

)ال�صركة املتحدة ل�صناعة اللبان والغذية املحدودة( وجن�صيته 
)اليمن( حتت رقم )10842(  وبتاريخ)1998/3/17م( بالفئة 
)29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات 

اأخرى تبداأ من  2018/3/17م

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

امل��ح��دودة(  والغ��ذي��ة  الل��ب��ان  ل�صناعة  املتحدة  )ال�صركة 
وجن�صيته )اليمن( حتت رقم )10844(  وبتاريخ)1998/5/7م( 
بالفئة )29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2018/5/7م

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

حتت  )اليمن(  وجن�صيته  اهلل(  فتح  ح�صن  حممد  )ابراهيم 
رقم )32467(  وبتاريخ)2007/6/13م( بالفئة )8(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2017/6/13م

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



97

)ال�������ص���رك���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل�����ص��ن��اع��ة امل��ن��ظ��ف��ات وال�����ص��اب��ون 
  )10901( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  امل����ح����دودة.( 
جتديد  مت  ق��د    )3( بالفئة  وب����ت����اري����خ)1998/10/13م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2018/10/13م

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

)ال�صركة العامة للبال�صتيك املحدودة( وجن�صيته )اليمن( حتت 
رقم )2080(  وبتاريخ)1991/12/24 م( بالفئة )25(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2011/12/24م

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

)�صركة البحر الحمر للمنظفات املحدودة( وجن�صيته )اليمن( 
حتت رقم )2638(  وبتاريخ)1988/7/16 م( بالفئة )3(  قد 
مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ 

من  2018/7/16م

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

حتت  )اليمن(  وجن�صيته  اهلل(  فتح  ح�صن  حممد  )ابراهيم 
رقم )32468(  وبتاريخ)2007/6/13م( بالفئة )8(  قد مت 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2017/6/13م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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)موؤ�ص�صة يا�صني عبده عبداهلل( وجن�صيته )اليمن( حتت رقم 
مت  قد    )9( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)2007/5/20    )34412(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من 

 2017/5/20م

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

)حمالت جماهر لتجارة الإلكرتونيات وال�صتراد( وجن�صيته 
)اليمن( حتت رقم )35529(  وبتاريخ)2008/2/16 م( بالفئة 
)11(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات 

اأخرى تبداأ من  2018/2/16م

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

وجن�صيته  وال�صتراد(  الكرتونيات  لتجارة  جماهر  )حمالت 
)اليمن( حتت رقم )35530(  وبتاريخ)2008/1/30 م( بالفئة 
)7(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات 

اأخرى تبداأ من  2018/1/30م

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

غيار  قطع  لتجارة  الو�صابي   - حممد  عبداهلل  على  )احمد 
  )36005( رقم  حتت  )اليمن(  وجن�صيته  النارية(  الدراجات 
جتديد  مت  ق��د    )12( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2008/6/30 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2018/6/30م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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)دكتور تار�صا تارمي �صاناي يف تيكاريت انونيم �صركيتي( وجن�صيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2008/12/22   )36096( رق��م  حتت  )تركيا( 
بالفئة )1(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2018/12/22م

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

)دكتور تار�صا تارمي �صاناي يف تيكاريت انونيم �صركيتي( وجن�صيته 
م(  وب��ت��اري��خ)2008/12/22    )36107( رقم  حتت  )تركيا( 
بالفئة )1(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2018/12/22م

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

)عبداللطيف احمد ح�صني العزاين )مركز العزاين التجاري(( 
وجن�صيته )اليمن( حتت رقم )36125(  وبتاريخ)2009/1/5م( 
بالفئة )35(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/1/5م

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

)عبداللطيف احمد ح�صني العزاين )مركز العزاين التجاري(( 
وجن�صيته )اليمن( حتت رقم )36138(  وبتاريخ)2009/1/5م( 
بالفئة )25(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2019/1/5م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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)ارامك�ض انرتنا�صيونال ليمتد( وجن�صيته )برمودا( حتت رقم 
مت  قد    )39( بالفئة  م(  وبتاريخ)2008/12/30    )36301(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2018/12/30م

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

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����ص��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )37459( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2009/5/30م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/5/30م

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

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����ص��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )37460( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2009/5/30م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/5/30م

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

)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����ص��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )37461( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2009/5/30م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/5/30م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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)ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اح��م��د ح�����ص��ني ال���ع���زاين )م���رك���ز ال��ع��زاين 
  )37462( رق���م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  ال���ت���ج���اري(( 
جتديد  مت  ق��د    )25( بالفئة  وب����ت����اري����خ)2009/5/30م( 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/5/30م

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

غيار  قطع  لتجارة  الو�صابي   - حممد  اهلل  عبد  علي  )احمد 
  )38642( رقم  حتت  )اليمن(  وجن�صيته  النارية(  الدرجات 
جتديد  مت  ق��د    )12( بالفئة  م(  وب���ت���اري���خ)2009/12/26 
من   تبداأ  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  لها  امل��ق��رره  احلمايه  م��دة 

2019/12/26م

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

حتت  )اليمن(  وجن�صيته  اهلل(  فتح  ح�صن  حممد  )ابراهيم 
مت  قد    )8( بالفئة  م(  وبتاريخ)2008/3/9    )34030( رقم 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2018/3/9م

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

حتت  )اليمن(  وجن�صيته  اهلل(  فتح  ح�صن  حممد  )ابراهيم 
مت  قد    )8( بالفئة  م(  وبتاريخ)2008/3/9    )34031( رقم 
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2018/3/9م

وفقًا لأحكام قانون العالمات التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية 
رقم 23 ل�صنة 2010م 
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رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  امل��ج��ه��ل��ي(  اح��م��د  )حم��م��د 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)1999/8/1    )13811(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2019/8/1م

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

رق��م  حت��ت  )ال��ي��م��ن(  وجن�صيته  امل��ج��ه��ل��ي(  اح��م��د  )حم��م��د 
مت  قد    )30( بالفئة  م(  وب��ت��اري��خ)1999/8/1    )13812(
جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات اأخرى تبداأ من  

2019/8/1م

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

وجن�صيته  ����ض.م.ل(  والتموين  لالأغذية  املتحدة  )ال�صركة 
م(  وبتاريخ)2008/6/21    )37027( رقم  حتت  )ال�صعودية( 
بالفئة )35(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر 

�صنوات اأخرى تبداأ من  2018/6/21م

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

وجن�صيته  ا���ض.اي��ه(   ، اك�صبورتادور  انرتن�صيونال  )اوليفار 
)ا�صبانيا( حتت رقم )34459(  وبتاريخ)2008/1/6 م( بالفئة 
)29(  قد مت جتديد مدة احلمايه املقرره لها ملدة ع�صر �صنوات 

اأخرى تبداأ من  2018/1/6م

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


