











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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)حممد عبداهلل علي ج�سار(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)80947( وب���ت���اري���خ: 
)2017/8/16م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة  الأرز.  ال�سكر،  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )30(

)�سايف علي عبداهلل الهاجري )اخوان �سايف للتجاره(( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)81201( وب���ت���اري���خ: 
)2017/9/18م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة   . �سلك   - �سمغ  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

بالفئه )1(

)حممد علي �سالح ال�سيد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85181( وب���ت���اري���خ: 
)2018/6/11م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
�سناعية،  و�سحوم  زي��وت  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ص  مركبات  مزلقات، 
)مبا يف ذلك الزيوت املعدنية اخلا�سة بادارة املحركات(، مواد 

اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.. وامل�سنفة بالفئه )4(

�سالح  حممد  حممد   - الزراعية  املعدات  ل�سترياد  )التوكيل 
همالن( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85668( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وقطع  الزراعية  املعدات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الية  وع��دد  الكهربائية  امل��ول��داات  الزراعية،  املعدات  غيار 

زراعية.. وامل�سنفة بالفئه )7(
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)عبدالوهاب جماهد اأحمد جميدة( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85703( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  طبلونات الطاقه ال�سم�سية 

والبطاريات.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)اأحمد عبداهلل ناجي امل�سعبي( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86399( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/9/3م(. 
وال��ط��الء..  ال��ده��ان��ات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )2(

)جمموعة الكبو�ص للتجارة و ال�ستثمار )موؤ�س�سة حممد ح�سن 
الكبو�ص واأولدة(( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86420( وب���ت���اري���خ: 
)2018/9/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
لالأطفال..  حفا�سات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )16(

)جمموعة الكبو�ص للتجارة و ال�ستثمار )موؤ�س�سة حممد ح�سن 
الكبو�ص واأولدة(( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86421( وب���ت���اري���خ: 
)2018/9/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
لالأطفال..  حفا�سات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )16(
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)احمد عبداهلل ناجي امل�سعبي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86434( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/9/2م(. 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  دهانات.. وامل�سنفة بالفئه 

)2(

)احمد عبداهلل ناجي امل�سعبي( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86435( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/9/2م(. 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  دهانات.. وامل�سنفة بالفئه 

)2(

)احمد عبداهلل ناجي امل�سعبي( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86436( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/9/2م(. 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  دهانات.. وامل�سنفة بالفئه 

)2(

)عبده قا�سم خالد فرحان( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86706( وب���ت���اري���خ: 
)2018/9/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 .  . ال�سيارات  غيار  قطع  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )12(
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)حممد احمد علي العزب )العزب للتربيد والتكييف(( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86871( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وقطع  وتكييف  تربيد  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
غيارها ، كمربو�سرات ، فريون ، تربيد مركزي ، غرف وخمازن 

تربيد. . وامل�سنفة بالفئه )11(

)طاهر حممد علي را�سد احلرت�سي( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86884( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  م�ستح�سرات ومزيالت لل�سعر 
وزيوت  و�سابون  و�سامبو   ، ومكياجات  جتميل  م�ستح�سرات   ،
ومنظفات  ادوات   ، �سعر  و�سبغة   ، جتميلية  اق��الم   ، وعطور 

ت�ستخدم لال�سنان ، كرميات للجلد . . وامل�سنفة بالفئه )3(

اليمني  الع�سل  ع��امل   - ال���س��م��وري  حممد  �سالح  )حم��م��د 
للت�سدير( 

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86892( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/6م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  الع�سل ومنتجات الع�سل . . 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)عبداهلل حممد اأحمد اإ�سماعيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86920( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/13م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص 
عطور،  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ،
لل�سعر،  ، غ�سول )لو�سن(  ، م�ستح�سرات جتميل  زيوت عطرية 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(



9

)عبداهلل حممد اأحمد اإ�سماعيل( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86925( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/13م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص 
عطور،  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ،
لل�سعر،  ، غ�سول )لو�سن(  ، م�ستح�سرات جتميل  زيوت عطرية 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)عبداهلل حممد اأحمد اإ�سماعيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86930( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/13م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص 
عطور،  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات   ،
لل�سعر،  ، غ�سول )لو�سن(  ، م�ستح�سرات جتميل  زيوت عطرية 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)اأكرم علي نا�سر الورد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87097( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/16م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  اللحوم والأ�سماك 
وخ�سروات  فواكه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الدواجن  وحلوم 
وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة 
،الزيوت  الألبان  ومنتجات  واللنب  ،البي�ص  بال�سكر  مطبوخة 
وامل��خ��ل��الت..  املحفوظة  الأغ��ذي��ة  ل��الأك��ل،  امل��ع��دة  وال��ده��ون 

وامل�سنفة بالفئه )29(

)���س��رك��ة ���س��ال��ح ع��ج��الن واإخ���وان���ه ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��وك��ي��الت 
املحدودة( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87152( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
ادوات   ، التبغ  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

املدخنني ، الثقاب .. وامل�سنفة بالفئه )34(
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)�سركة �سالح عجالن واإخوانه للتجارة والتوكيالت املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87153( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
ادوات   ، التبغ  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

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

)عبد الباقي عبداهلل الذبحاين( 

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87154( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
واأواين  اأدوات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة 
اأو مطلية بها(، اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي،  �سلك  تنظيف،  اأدوات  األفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية 

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

)معاذ حمزة عبداهلل غالب العمري(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87156( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
 .. ، غراء  �سلك  العالمة على:   واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

وامل�سنفة بالفئه )1(

)دماج اأحمد اأحمد قايد الكي�ص(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87168( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
اأدوي���ة..  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

وامل�سنفة بالفئه )5(



11

)علي احمد ح�سني(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87234( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وال�ساعات  الك�س�سوارات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
من  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفي�سة  ،املعادن 
 ، اخ��رى  فئات  يف  ال��واردة  غري   ، بها  املطلية  او  نفي�سة  معادن 
العدد  من  وغريها  ،ال�ساعات  الكرمية  والحجار  املجوهرات 

اخلا�سة بقيا�ص الوقت.. وامل�سنفة بالفئه )14(

)عبداهلل علي عبداهلل فا�سل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87240( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
تبيي�ص  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
املالب�ص،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأق��م�����س��ة 
 ، عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
لل�سعر،  ، غ�سول )لو�سن(  ، م�ستح�سرات جتميل  زيوت عطرية 

معاجني اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)امني عبداهلل عبداهلل اللوزي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87247( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/30م(. 
تلفزيونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
التلفونات والبطاريات ومعدات واجهزة  وتلفونات وقطع غيار 

احلا�سب اليل . . وامل�سنفة بالفئه )9(

)عبداهلل �سالح حممد عبداجلبار(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87251( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ديامن، غطا�سات ، م�سخات، 

مواطري ومولدات .. وامل�سنفة بالفئه )7(
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)ويرن للتجارة وخدمات متثيل ال�سركات( 

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87255( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
�سيدلنية  م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
غ�سول   ، املطهرات   ، طبية  ل�سقات   ، �سحية  ن�سائية  ف��وط   ،
 ، ور�سع  اطفال  اغذية   ، ر�ساعات  �سمادات   ، طبي  )لو�سن( 
مكمالت غذائية ، فازلني ، كرميات ودهانات طبية ، مراهم طبي 
، مناديل ورقية م�سربة بالغ�سولت ، حليب اطفال ، حفاظات 
مزيل   ، طبية  ا�ستحمام  م�ستح�سرات   ، ذباب  لوا�سق   ، �سحية 

روائح كريهة لالر�سيات ، قما�سات . . وامل�سنفة بالفئه )5(

)�سركة ازاتكو لل�سناعه والتجارة املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87260( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/31م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
تبيي�ص الأقم�سة و غ�سل املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط، �سابون، م�ستح�سرات جتميل.. وامل�سنفة بالفئه 

)3(

)�سركة ازاتكو لل�سناعه والتجارة املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87261( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/31م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
تبيي�ص الأقم�سة و غ�سل املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط، �سابون، م�ستح�سرات جتميل.. وامل�سنفة بالفئه 

)3(

)�سادق علي م�سعد عيده(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87271( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 . وم�ستلزماتها.  اجلوالت  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )9(



13

)حامت اأحمد ح�سني الهما�سي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87272( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، دري���الت   ، دينموهات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

جلوخات ، معدات الور�ص.. وامل�سنفة بالفئه )7(

)جممع ربوع ال�سعيدة لل�سناعة والتجارة املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87273( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
والغازية  املعدنية  املياه  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية،  غري  امل�سروبات  من  وغريها 
اخرى  وم�ستح�سرات  اأ�سربه  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من 
فواكه،  ع�سائر  تفاخ،  ع�سري   ، كوكتيالت  امل�سروبات،  لتح�سري 

زجنبيل ، ع�سري العنب. . وامل�سنفة بالفئه )32(

)جمال قا�سم عبده حممد ال�سوخي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87275( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، �سعر  مثبت   ، �سعر  زيت  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�ستح�سرات   ، و�سعر  وب�سرة  ا�سا�ص  ك��رمي   ، �سفائف  حمرة 
عطور   ، �سابون   ، تنظيف  م�ستح�سرات   ، القم�سه  تبيي�ص 
غ�سول   ، الكرميات   ، جتميل  م�ستح�سرات   ، عطريه  وزي��وت 

)لو�سن( لل�سعر . . وامل�سنفة بالفئه )3(

)حمالت عادل عبدالوهاب القارح التجارية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87277( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال���ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، 
لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  املطبوعات، 
فئات  يف  ال��واردة  )غري  البال�ستيكية  التغليف  م��واد  منزلية، 

اأخرى(.. وامل�سنفة بالفئه )16(
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)عمر عبداهلل ابو بكر مهدمي ل�سترياد املواد الغذائيه(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87281( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  فواكه وخ�سروات 
 ، املعدة لالأكل  الزيوت والدهون   ، حمفوظة وجمففة ومطهوة 

منتجات اللبان .. وامل�سنفة بالفئه )29(

)عمر عبداهلل ابو بكر مهدمي ل�سترياد املواد الغذائيه(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87282( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
ال�سكر   ، الرز  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
من  املعدة  وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�ساي   ، النب   ، البهارات   ،

احلبوب والع�سل واملكرونة. وامل�سنفة بالفئه )30(

)عمر عبداهلل ابو بكر مهدمي ل�سترياد املواد الغذائيه(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87283( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
ال�سكر   ، الرز  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
من  املعدة  وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�ساي   ، النب   ، البهارات   ،

احلبوب والع�سل واملكرونة. وامل�سنفة بالفئه )30(

)عمر عبداهلل ابو بكر مهدمي ل�سترياد املواد الغذائيه(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87284( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  فواكه وخ�سروات 
 ، املعدة لالأكل  الزيوت والدهون   ، حمفوظة وجمففة ومطهوة 

منتجات اللبان .. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)�سركة نور اليمن الدولية للتجارة والتوكيالت املحدودة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87299( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/4م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  بطاريات كهربائية ، بطاريات 
كهربائية للمركبات ، اجهزة قيا�ص حم�ص البطاريات ، اجرا�ص 
انذار كهربائية ، اجهزة انذار �سد احلريق ، بطاريات لال�سائة 
، الواح �سم�سية ، كبائن ملكربات ال�سوت ، الت ت�سجيل النقد ، 
، ملفات كهربائية ، اجهزة كهربائية  مفاتيح خاليا كهربائية 
 ،  ) )م�سجلة  حا�سوبية  برجميات   ، الكهربائي  التيار  لتبديل 
اجهزة حا�سوب ، مو�سالت كهربائية ، لوحات حتكم ، عدادات . 

. وامل�سنفة بالفئه )9(

)�سركة ال�سموع ليت لتجارة الكهربائيات(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87315( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
لالنارة  اجهزة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
والتربيد ، م�سابيح كهربائية ، ) لوازم ملبات ( ، م�سابيح قو�سية 
القو�سية ا�سواء  ، اعمدة كربون للم�سابيح  لل�سيارات  ، ا�سواء 
لل�سيارات ، ا�سواء �سقف ، ا�سواء �سحرية للتزين يف العرا�ص ، 
مراوح كهربائية ، مراوح ) لتكييف الهواء ( ، فتائل للم�سابيح 
، اناابيب  ، عاك�سات �سوء امل�سابيح ، اجهزة ومن�ساآت لال�سائة 
م�سيئة لال�سائة ، م�سابيح زينة ، جممعات �سم�سية ، م�سابيح 

لل�سوارع ، �سخانات . . وامل�سنفة بالفئه )11(

)�سعيد قائد حيدر ح�سان(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87322( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  الأدوات اجلراحية والطبية 
الأط��راف  واأدوات  اأجهزة  البيطري،  والطب  الأ�سنان  وطب 
ال�سناعية والعيون والأ�سنان ومواد العظام ومواد اخلياطة.. 

وامل�سنفة بالفئه )10(

)�سعيد قائد حيدر ح�سان(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87329( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  الأدوات اجلراحية والطبية 
الأط��راف  واأدوات  اأجهزة  البيطري،  والطب  الأ�سنان  وطب 
ال�سناعية والعيون والأ�سنان ومواد العظام ومواد اخلياطة.. 

وامل�سنفة بالفئه )10(
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)جمعية البيوت اخل�سراء التعاونية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87332( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  بذور ومواد زراعية ومنتجات 
الطازجة  واخل�سروات  والفواكه  والغالل  والغابات  الب�ساتني 
والبذور واملواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات وال�سعري والقمح 

. . وامل�سنفة بالفئه )31(

)�سعيد قائد حيدر ح�سان(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87336( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  الأدوات اجلراحية والطبية 
الأط��راف  واأدوات  اأجهزة  البيطري،  والطب  الأ�سنان  وطب 
ال�سناعية والعيون والأ�سنان ومواد العظام ومواد اخلياطة.. 

وامل�سنفة بالفئه )10(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87373( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  �سلك وغراء ، غراء املوا�سري 

البال�ستيكيه.. وامل�سنفة بالفئه )1(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87374( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
)البويات(  ال��ده��ان��ات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
جميعها  بكونها  التلوين  مواد   ، املرققات  والالكيه،  والورني�ص 
م�سافة اىل الدهانات والورني�ص او الالكيه ، مواد الوقاية من 
ا�سا�سها  م�ستح�سرات  التلف،  من  اخل�سب  حفظ  ومواد  ال�سداأ 
الدهان )على �سكل دهانات( ، �سبغات اخل�سب ، مثبتات الدهانات 
تا�سي�سيه  وطالئات  الورني�ص   ، خام  طبيعي  راتنج  و  ،البويات 
لهياكل املركبات ، معادن يف �سكل رقائق م�سحوق لال�ستخدام يف 
الدهان والتزيني والطباعه والفن ، معاجني )حرب( للطابعات، 

حرب للطباعه. . وامل�سنفة بالفئه )2(
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)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87375( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
ورني�ص  دهانات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
ل�سقة،  مواد   ، رولت   ، �سراميك  غرى   ، ال�سداأ  �سد  دهانات   ،

اأ�سباغ ملونة.. وامل�سنفة بالفئه )2(

)عبداهلل عاي�ص من�سر القلي�سي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87376( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
القطنية  امل�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ولغايات  التنظيف  لغايات  الطبي  باللو�سن  امل�سبعة  والورقية 
والطبية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات   ، الغرف  روائ��ح   ، �سحية 
معدة  حمية  ،م���واد  طبية  لغايات  �سحية  وم�ستح�سرات   ،
لال�ستعمال الطبي ، ملطفات اجلو ، اأغذية للر�سع والطفال ، 
ل�سقات طبية ، مكمالت غذائية للمر�سى والطفال ، ادوية ، 

مبيدات . . وامل�سنفة بالفئه )5(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87377( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
مواد  طالءات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
، موا�سري ماء غري  ، موا�سري ت�سريف غري معدنية، زفت  البناء 
وغري  معدنية،  غري  �سمامات  معدنية،  غري  خزانات  معدنية، 

بال�ستيكية ملوا�سري املاء.. وامل�سنفة بالفئه )19(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87380( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
الأبواب  اأقفال  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
، موا�سري ت�سريف معدنية، و�سالت مرفقية للموا�سري ،م�سامري 
املاء..  ملوا�سري  معدنية  �سمامات  للبناء،  معدنية  ت�سليح  مواد   ،

وامل�سنفة بالفئه )6(



18

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87382( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
الأبواب  اأقفال  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
، موا�سري ت�سريف معدنية، و�سالت مرفقية للموا�سري ،م�سامري 
املاء..  ملوا�سري  معدنية  �سمامات  للبناء،  معدنية  ت�سليح  مواد   ،

وامل�سنفة بالفئه )6(

)بنك الت�سامن (

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87383( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خدمات مالية وم�سرفية.. 

وامل�سنفة بالفئه )36(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87392( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
الأبواب  اأقفال  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
، موا�سري ت�سريف معدنية، و�سالت مرفقية للموا�سري ،م�سامري 
املاء..  ملوا�سري  معدنية  �سمامات  للبناء،  معدنية  ت�سليح  مواد   ،

وامل�سنفة بالفئه )6(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87402( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
مواد  طالءات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
، موا�سري ماء غري  ، موا�سري ت�سريف غري معدنية، زفت  البناء 
وغري  معدنية،  غري  �سمامات  معدنية،  غري  خزانات  معدنية، 

بال�ستيكية ملوا�سري املاء.. وامل�سنفة بالفئه )19(
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)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87405( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
ورني�ص  دهانات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
ل�سقة،  مواد   ، رولت   ، �سراميك  غرى   ، ال�سداأ  �سد  دهانات   ،

اأ�سباغ ملونة.. وامل�سنفة بالفئه )2(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87407( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
ورني�ص  دهانات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
ل�سقة،  مواد   ، رولت   ، �سراميك  غرى   ، ال�سداأ  �سد  دهانات   ،

اأ�سباغ ملونة.. وامل�سنفة بالفئه )2(

)�سايكو للتجارة العامة والت�سويق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87408( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الكحولية  غري  امل�سروبات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
ع�سائر  ال��ف��واك��ه،  م�سروبات   ، وال��غ��ازي��ة  املعدنية  امل��ي��اه   -
الفواكه، ، مركزات م�سروب الفواكه، م�سروب الطاقة، اأ�سربة 
بالفئه  وامل�سنفة  امل�سروبات..  لتح�سري  اخرى  وم�ستح�سرات 

)32(

)بنك الت�سامن (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87419( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خدمات مالية وم�سرفية.. 

وامل�سنفة بالفئه )36(
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)بنك الت�سامن(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87421( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خدمات مالية وم�سرفية.. 

وامل�سنفة بالفئه )36(

)جمال �سامل �سعيد باعبود(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87423( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
مواد  طالءات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
، موا�سري ماء غري  ، موا�سري ت�سريف غري معدنية، زفت  البناء 
وغري  معدنية،  غري  �سمامات  معدنية،  غري  خزانات  معدنية، 

بال�ستيكية ملوا�سري املاء.. وامل�سنفة بالفئه )19(

)عبداجلليل قائد حيدر ح�سان(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87427( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/11م(. 
الأدوات  ع��ل��ى:   ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
اأجهزة  البيطري،  والطب  الأ�سنان  وطب  والطبية  اجلراحية 
العظام  ومواد  والأ�سنان  والعيون  ال�سناعية  الأطراف  واأدوات 

ومواد اخلياطة. . وامل�سنفة بالفئه )10(

)�سركة الفجيحي للتجارة والتموينات املحدودة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87432( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/12م(. 
املعدنية  املياه  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
من  م�ستخل�سة  م�سروبات   ، امل�سروبات  من  وغريها  والغازية 
لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه 
امل�سروبات، م�ستح�سرات لتح�سري املياة املعدنية ، رحائق فواكة 
غري  فواكة  ع�سري  م�سروب   ، كحولية  غري  فواكة  خال�سات   ،
ماء   ، الليتيا  ماء   ، ،ع�سائر خ�سروات  كحولية، ع�سري بندورة 

معدين فوار ، م�سروب الطاقة.. وامل�سنفة بالفئه )32(
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)احمد عبداهلل علي اليعربي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87444( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/13م(. 
واأواين  اأدوات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة 
اأو مطلية بها(، اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي،  �سلك  تنظيف،  اأدوات  األفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
واأواين  �سيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين  امل��ب��اين(،  يف 
 ، ال�سغط  قدور   ، اأخرى.طناجر  فئات  يف  واردة  غري  خزفية 
ادوات واواين واوعية لال�ستعمال املنزيل ، فرا�سي ، مواد �سنع 
�سبه  وزج��اج  م�سغول  غري  زج��اج   ، تنظيف  ادوات   ، الفرا�سي 
خزفية  واواين  �سيني  خزف  واواين  زجاجية  اواين   ، م�سغول 

. . وامل�سنفة بالفئه )21(

)حممد علي �سالح ال�سول)ما�ص الدولية لال�سرياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87445( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق البطاطا . 

. وامل�سنفة بالفئه )29(

)حممد علي �سالح ال�سول)ما�ص الدولية لال�سرياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87446( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق البطاطا . 

. وامل�سنفة بالفئه )29(

)حممد علي �سالح ال�سول)ما�ص الدولية لال�سرياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87447( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق البطاطا . 

. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)حممد علي �سالح ال�سول)ما�ص الدولية لال�سرياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87448( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق البطاطا . 

. وامل�سنفة بالفئه )29(

)حممد �سوقي حممد عمار(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87488( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/13م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  اللحوم والأ�سماك 
وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  اللحوم،  وم�ستح�سرات 
ومطهوة، هالميات ، ومربيات �سل�سة الفواكة ، البي�ص ، احلليب 
، احلليب املجففف ، منتجات احلليب ، الزيوت وال�سحوم املعدة 

لالأكل.. وامل�سنفة بالفئه )29(

)عبداهلل علي ح�سني ابو هادي ) النجم ابو هادي للتجارة((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87493( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/14م(. 
 .  . �سل�سة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)عبداهلل علي ح�سني ابو هادي ) النجم ابو هادي للتجارة( (

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87494( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/14م(. 
 .  . �سل�سة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

وامل�سنفة بالفئه )30(



23

)ربوع حم�سن ربوع حيدر(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87498( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/17م(. 
و�سحوم  زيوت  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
�سناعية مزلقات ، مركبات امت�سا�ص وترطيب وتثبيت الغبار ، 
وقود ) مبا يف ذلك الزيوت املعدنية اخلا�سة بادارة املحركات( 

، مواد ا�ساءة . . وامل�سنفة بالفئه )4(

)حم�سن عبد اهلل حم�سن الناهي ) الناهي ل�سترياد قطع غيار 
ال�سيارات((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87508( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/14م(. 
غيار  قطع  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
ال�سيارات واملركبات والدراجات باانواعها .. وامل�سنفة بالفئه 

)5(

�سالح  حممد  حممد   - الزراعيه  املعدات  ل�سترياد  )التوكل 
همالن(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87515( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/13م(. 
غيار  قطع  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

الدراجات الناريه .. وامل�سنفة بالفئه )12(

�سالح  حممد  حممد   - الزراعيه  املعدات  ل�سترياد  )التوكل 
همالن(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87516( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/13م(. 
غيار  قطع  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

الدراجات الناريه .. وامل�سنفة بالفئه )12(
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)حممد هزاع العوا�سي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87520( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/18م(. 
 .. حفاظات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

وامل�سنفة بالفئه )16(

)�سوقي م�سطفى احمد غامن(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87521( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/18م(. 
، عطور  �سابون  العالمة على:   وتو�سع  واملوؤ�سرات اجلغرافية 

، زيوت عطرية .. وامل�سنفة بالفئه )3(

)حممد علي �سالح ال�سول(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87523( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/19م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق 

البطاطا . . وامل�سنفة بالفئه )29(

)حممد علي �سالح ال�سول)ما�ص الدولية لال�سرياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87526( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/19م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق 

البطاطا . . وامل�سنفة بالفئه )29(
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)حممد علي �سالح ال�سول)ما�ص الدولية لال�سرياد((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87527( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/19م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق 

البطاطا . . وامل�سنفة بالفئه )29(

)حممد علي �سالح ال�سول(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87528( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/19م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ال�سيب�ص ، رقائق 

البطاطا . . وامل�سنفة بالفئه )29(

)جميل حم�سن حم�سن الهما�سي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87533( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/17م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  اأحذية جلدية.. 

وامل�سنفة بالفئه )25(

)حممد �سالح عبداهلل الب�سريي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87534( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/18م(. 
اأدوات الت�سوير  واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  
الفوتوغرايف والأجهزة والأدوات الب�سرية واأجهزة التلفونات، 
وحامالت  ال�سورة  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  واإر�سال  ت�سجيل  اأجهزة 
بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل، ماكينات بيع الية، الت 
تلفزيونبة  �سا�سات   ، اليل  احلا�سب  واأجهزة  معدات  حا�سبة، 

وقطع غيار تلفونات.. وامل�سنفة بالفئه )9(
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)عبداهلل م�سفر اأحمد حا�سد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87538( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/17م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، والغازية  املعدنية  املياه  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
�سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات ، كوكتيالت، ع�سري تفاح 
، ع�سري فواكه ، زجنبيل ، ع�سري العنب ، ماء �سعري، حليب اللوز 
فواكه  ع�سري  م�سروبات  املعدنية  املياه  لتح�سري  ،م�ستح�سرات 
الفواكة  �سراب  الطاقة  ،�سراب  ال�سعري  ،�سراب  اللوز  ،�سراب 
)م�سروب(،ع�سري  بندورة  ،ع�سري  خ�سروات  ع�سري   ، الفوري 
خ�سروات)م�سروب( ،ع�سري كوكتيل ، �سراب الزجنبيل ،ع�سري 
العنب ،اأقرا�ص حماله بامل�سروبات الفوارة ، م�سروب م�سل اللنب 

، م�سروبات لب املاجنو.. وامل�سنفة بالفئه )32(

)ربوع حم�سن ربوع حيدر(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87561( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/21م(. 
غيار  قطع  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
نقل  وو�سائل  مركبات   ، ثقيلة  ومعدات   ) حراثات   ( ج��رارات 
برية وبحرية وجوية وقطع غيارها والطارات . . وامل�سنفة 

بالفئه )12(

)عبداهلل عبده حممد عرمي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87580( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/31م(. 
نارية  دراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
غيار  قطع   - وهوائية  نارية  دراج��ات  غيار  قطع   - وهوائية 
�سيارات و�ساحنات - اطارات وتيوبات دراجات نارية وهوائية - 
اطارات وتيوبات �سيارات و�ساحنات . . وامل�سنفة بالفئه )12(

)عبداهلل عبده حممد عرمي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87581( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/31م(. 
نارية  دراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
غيار  قطع   - وهوائية  نارية  دراج��ات  غيار  قطع   - وهوائية 
�سيارات و�ساحنات - اطارات وتيوبات دراجات نارية وهوائية - 
اطارات وتيوبات �سيارات و�ساحنات . . وامل�سنفة بالفئه )12(
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)�سركة اأثمار املتحدة للتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87583( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/11م(. 
وعدد  اآلت  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  )عدا  ومكائن  حمركات  اآلية، 
قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات 
الربية(، معدات زراعية وم�سخات)عدا ما يدار باليد(، اأجهزة 

تفقي�ص البي�ص.. وامل�سنفة بالفئه )7(

)عبداهلل عبده حممد عرمي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87619( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/25م(. 
نارية  دراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
غيار  قطع   - وهوائية  نارية  دراج��ات  غيار  قطع   - وهوائية 
�سيارات و�ساحنات - اطارات وتيوبات دراجات نارية وهوائية - 

اطارات وتيوبات �سيارات و�ساحنات .. وامل�سنفة بالفئه )12(

)فايز �سغري علي الكاهلي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87620( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/26م(. 
واأواين  اأدوات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة 
اأو مطلية بها(، اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي،  �سلك  تنظيف،  اأدوات  األفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية 

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

)فايز �سغري علي الكاهلي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87621( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/26م(. 
واأواين  اأدوات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة 
اأو مطلية بها(، اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي،  �سلك  تنظيف،  اأدوات  األفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية 

غري واردة يف فئات اأخرى. . وامل�سنفة بالفئه )21(
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)احمد عبداهلل علي اليعربي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87623( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/13م(. 
واأواين  اأدوات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة 
اأو مطلية بها(، اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي،  �سلك  تنظيف،  اأدوات  األفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
واأواين  �سيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين  امل��ب��اين(،  يف 
 ، ال�سغط  قدور   ، طناجر  اأخ��رى.  فئات  يف  واردة  غري  خزفية 
ادوات واواين واوعية لال�ستعمال املنزيل ، فرا�سي ، مواد �سنع 
�سبه  وزج��اج   ، م�سغول  غري  زجاج   ، تنظيف  ادوات   ، الفرا�سي 
خزفية  واواين  �سيني  خزف  واواين  زجاجية  اواين   ، م�سغول 

. . وامل�سنفة بالفئه )21(

)احمد عبداهلل علي اليعربي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87624( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/13م(. 
واأواين  اأدوات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة 
اأو مطلية بها(، اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي،  �سلك  تنظيف،  اأدوات  األفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو 
زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل 
واأواين  �سيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين  امل��ب��اين(،  يف 
 ، ال�سغط  قدور   ، طناجر  اأخ��رى.  فئات  يف  واردة  غري  خزفية 
ادوات واواين واوعية لال�ستعمال املنزيل ، فرا�سي ، مواد �سنع 
�سبه  وزج��اج   ، م�سغول  غري  زجاج   ، تنظيف  ادوات   ، الفرا�سي 
خزفية  واواين  �سيني  خزف  واواين  زجاجية  اواين   ، م�سغول 

. . وامل�سنفة بالفئه )21(

)طالل عبدالوهاب �سعيد عثمان )احل�سني ميديكال ل�سترياد 
امل�ستلزمات الطبية((

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87660( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/28م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  �سماعات بوقية 
لالأذن ، اأجهزة واأدوات ت�ستخدم يف اجلراحة والطب الب�سري 
واأ�سنان  وع��ي��ون  اأط���راف  البيطري،  وال��ط��ب  الأ���س��ن��ان  وط��ب 
ا�سطناعية، اأدوات جتبري، مواد خياطة اجلروح، احزمة بطن 
فح�ص  �سرائح   ، ا�سنان  فر�سات   ، ال��دم  �سغط  قيا�ص  اجهزة   ،
الدم ، ق�ساطر ، ابر جقن اجل�سم بال�سوائل ، عكاكيز ، عيدان 
خيوط   ، حراريه  كمادات   ، ر�ساعات  حلمات   ، ر�ساعات   ، اذن 

جراحيه.. وامل�سنفة بالفئه )10(

)علي يحي حممد ال�سيفي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85676( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
،الكاكاو  ،ال�ساي  ال��نب  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الدقيق  ال�سطناعي،  النب  ال�ساجو،   ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�سكر 
 ، ،الب�سكويت  ،اخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
ع�سل  املثلجة،  احللويات  و  احللويات   ، ال�سوكولته  الفطائر، 
النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، امللح ، الفلفل ، اخلردل ،اخلل، 
وامل�سنفة   .  . الثلج  ،املكرونة،  ،ال�سل�سة  ،التوابل  البهارات 

بالفئه )30(
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)علي يحي حممد ال�سيفي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85677( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
،الكاكاو  ،ال�ساي  ال��نب  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
الدقيق  ال�سطناعي،  النب  ال�ساجو،   ، ،التابيوكا  ،الأرز  ،ال�سكر 
 ، ،الب�سكويت  ،اخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
ع�سل  املثلجة،  احللويات  و  احللويات   ، ال�سوكولته  الفطائر، 
النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، امللح ، الفلفل ، اخلردل ،اخلل، 
البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج .. وامل�سنفة بالفئه 

)30(

)علي يحي حممد ال�سيفي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85678( وب���ت���اري���خ: 
)2018/7/25م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
املقوى  وال���ورق  ال���ورق  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
فئات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�سنوعة  واملنتجات 
اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، 
لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  القرطا�سية، 
الآلت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  وم��واد  منزلية، 
التوجيه  م��واد  الأث����اث(،  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة 
البال�ستيكية  التغليف  م��واد  الأج��ه��زة(،  )ع��دا  والتدري�ص 
الكلي�سيهات  الطباعة،  حروف  اأخرى(،  فئات  يف  الواردة  )غري 
من  امل�سنوعة  الأطفال  اللعب،حفا�سات  ورق   ، )الرا�سمات( 

الورق وال�سليوز، اأكيا�ص املهمالت . وامل�سنفة بالفئه )16(

)م�ست�سفى العلياء الدويل - عادل من�سور �سالح حاجب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)85834( وب���ت���اري���خ: 
واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/8/4م(. 
وامل�سنفة  العالمة على:  خدمات طبية..  اجلغرافية وتو�سع 

بالفئه )44(

)ال�سركة الدولية لل�سناعات الغذائية(

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86842( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحلوم  والأ�سماك  اللحوم  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
وخ�سروات  ف��واك��ه  ال��ل��ح��وم؛  خال�سات  وال�سيد؛  ال��دواج��ن 
ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة؛  وجمففة  حمفوظة 
وفواكه مطبوخة بال�سكر؛ البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب؛ 

الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.. وامل�سنفة بالفئه )29(
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بي  ام  جي  نا�سف.  بالمر  هان�ص  مد.  دكتور  )فور�سنت-ريفورم 
ات�ص & كو. كيه جي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86856( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  الع�سل؛ الفطائر وال�سل�سة 
اأغذية  الع�سل؛  على  حتتوي  التي  للدهن  القابله  والغذيه 
احلمية بخالف امل�ستخدم لالأغرا�ص الطبية وخ�سو�سًا الهالم 
امللكي املمزوج مع الع�سل؛ �سراب القيقب؛ ع�سل ال�سمار؛ �سراب 

ال�سبار.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)كان�ساي بينت كو.، ليمتد(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86858( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
)البويات(،  الدهانات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
حفظ  وم��واد  ال�سداأ  من  الوقاية  م��واد  الالكيه،  الورني�ص، 
للطباعة  اأح��ب��ار  اأ�سباغ،  التلوين،  م��واد  التلف،  من  اخل�سب 
والو�سم والنق�ص، راتنج طبيعي خام، معادن يف �سكل رقائق او 
الديكور وعمال الطباعة  الدهانني وفنيي  م�سحوق لإ�ستخدام 

والفنانني.. وامل�سنفة بالفئه )2(

)دكتور/ تار�سا تارمي �سان يف تيك اأ�ص(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86864( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
زراعية.  اأ�سمدة  منتجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )1(

)دكتور/ تار�سا تارمي �سان يف تيك اأ�ص(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86865( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
زراعية.  اأ�سمدة  منتجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )1(
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)دكتور/ تار�سا تارمي �سان يف تيك اأ�ص(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86866( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
زراعية.  اأ�سمدة  منتجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )1(

)دكتور/ تار�سا تارمي �سان يف تيك اأ�ص(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86868( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
زراعية.  اأ�سمدة  منتجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

وامل�سنفة بالفئه )1(

)فهيم جميل اأحمد �سيف(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86869( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  مبيدات زراعية. وامل�سنفة 

بالفئه )5(

)من�سور علي يحي البحري(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86894( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
)البويات(  ال��ده��ان��ات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
حفظ  وم��واد  ال�سداأ  من  الوقاية  م��واد  والالكيه،  والورني�ص 
راتنج  الأل��وان،  تثبيت  مواد  التلوين،  مواد  التلف،  من  اخل�سب 
ل�ستخدام  م�سحوق  اأو  رقائق  �سكل  يف  معادن  خ��ام،  طبيعي 
وال��ف��ن��ان��ني..  الطباعة  وع��م��ال  ال��دي��ك��ور  وفنيي  ال��ده��ان��ني 

وامل�سنفة بالفئه )2(
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)�سركة �ساغليكلي للمواد الغذائية ال�سحية 
وال�سناعة والتجارة امل�ساهمة(

 
وق���د مت ق��ب��ول ال��ط��ل��ب ب����رق����م)86914( 

وبتاريخ: )2018/10/13م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
غازية،  مياه  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
ع�سائر  كحويل،  غري  تفاح  ع�سري  كحولية،  غري  م�سروبات 
لتح�سري  م�ستح�سرات  ليمونا�سة،  تواترية،  م�سروبات  فواكه، 
)م�سروبات(،  �سربات  حكولية،  غري  م�سروبات  املعدنية،  املياة 
ع�سري  امل�سروبات،  لعمل  مركز  فاكهة  ع�سري  ال�����س��ودا،  م��اء 
م�سروبات  ال�سحية،  ال�سرب  مياه  خ�سروات،  ع�سري  طماطم، 

الطاقة. . وامل�سنفة بالفئه )32(

)اإبراهيم ح�سني حممد ال�سديق(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86986( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/13م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خدمات الدعاية 
الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  اإدارة  وخدمات  والإع��الن 

املكتبي.. وامل�سنفة بالفئه )35(

)علي  الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87061( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87062( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(
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علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87063( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87066( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87067( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87068( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(
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علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87069( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87070( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87071( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87072( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(
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علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87074( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87075( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87076( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87077( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(
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علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87078( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

علي   ( الزراعية  ال�سمدة  لنتاج  كيميكال  )بيوتكنولوجي 
حممد احلاج ((

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87079( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/20م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

. . وامل�سنفة بالفئه )1(

)اياد علي اأحمد مقبل قا�سم بن مقيبيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87108( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/23م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
�سابون،  غ�سيل،  م�سحوق  املالب�ص(،  )لغ�سيل  الأقم�سة  ق�سر 
م�ستح�سرات  الكريهة،  الروائح  لإزالة  �سابون  مطهر،  �سابون 
العمليات  يف  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات  اجل��اف،  التنظيف 
وامل�سنفة  تنظيف..  م�ستح�سرات  طبية،  ولغايات  الت�سنيعية 

بالفئه )3(

)اياد علي اأحمد مقبل قا�سم بن مقيبيل(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87110( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/23م(. 
م�ستح�سرات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
�سابون،  غ�سيل،  م�سحوق  املالب�ص(،  )لغ�سيل  الأقم�سة  ق�سر 
م�ستح�سرات  الكريهة،  الروائح  لإزالة  �سابون  مطهر،  �سابون 
العمليات  يف  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات  اجل��اف،  التنظيف 
وامل�سنفة  تنظيف..  م�ستح�سرات  طبية،  ولغايات  الت�سنيعية 

بالفئه )3(
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)موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87130( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/27م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ب�سكويت ، كيك ، 
حلوى ، كراميل حلوى ، �سوكولتة ، منتجات كاكاو ، كعك حملى 

، حلويات ال�سكر، العلكة.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87133( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/27م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ب�سكويت ، كيك ، 
حلوى ، كراميل حلوى ، �سوكولتة ، منتجات كاكاو ، كعك حملى 

، حلويات ال�سكر، العلكة.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87135( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/27م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ب�سكويت ، كيك ، 
حلوى ، كراميل حلوى ، �سوكولتة ، منتجات كاكاو ، كعك حملى 

، حلويات ال�سكر، العلكة.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)موؤ�س�سة مها اأحمد اجلفايل لت�سويق املواد الغذائية(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87138( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/27م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  ب�سكويت ، كيك ، 
حلوى ، كراميل حلوى ، �سوكولتة ، منتجات كاكاو ، كعك حملى 

، حلويات ال�سكر، العلكة.. وامل�سنفة بالفئه )30(



38

والتوكيالت  وال�سترياد  للتجارة  غراب  ح�سني  ابن  )موؤ�س�سة 
التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87230( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/3م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  التبغ اخلام وامل�سنع وادوات 

املدخنني والكربيت ) الثقاب (. . وامل�سنفة بالفئه )34(

)موؤ�س�سة خمول لل�سناعة والتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87441( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  كرمية �سانتيللي 

)كرمية خمفوقة(. . وامل�سنفة بالفئه )29(

)موؤ�س�سة خمول لل�سناعة والتجارة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87443( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/10م(. 
ل�سنع  م�ساحيق  العالمة على:   وتو�سع  واملوؤ�سرات اجلغرافية 

الع�سائر. . وامل�سنفة بالفئه )32(

)النخيل ال�سعيدة للتجارة العامة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87509( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
زراعية  اأ�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

.. وامل�سنفة بالفئه )1(



39

)احمد �سالح حم�سن ال�ساو�ص(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86453( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/15م(. 
العطورات،  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 
اأدوات جتميل،  الكرميات،  ال�سامبو،  للعرق،  ال�سابون، م�سادات 
ماء معطر، عود الند، البخور، قطر احلناء، ماء الورد، معاجني 
للعناية باجل�سم وال�سعر، م�ستح�سرات  اأ�سنان، منظفات، زيوت 
البخور،  عود  زيت،  حمام  تبخري�،  م�ستح�سرات  اجلو،  تعطري 
م�سك ل�سناعة العطور، خ�سب معطر، معطر ج�سم، مزيل للعرق، 
زيوت عطريه، مزيالت الروائح الكريهة، احلناء، نقو�ص حناء، 

�سبغة حناء اخلا�سة بال�سعر.  .  .. وامل�سنفة بالفئه )3(

)النخيل ال�سعيدة للتجارة العامة(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87537( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/10/29م(. 
زراعية  ا�سمدة  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

.. وامل�سنفة بالفئه )1(

والتوكيالت  وال�سترياد  للتجارة  غراب  ح�سني  ابن  )موؤ�س�سة 
التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87563( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/21م(. 
اخلام  التبغ  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة   .  .  ) الثقاب   ( والكربيت  املدخنني  وادوات  وامل�سنع 

بالفئه )34(

والتوكيالت  وال�سترياد  للتجارة  غراب  ح�سني  ابن  )موؤ�س�سة 
التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87569( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/21م(. 
اخلام  التبغ  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة   .  .  ) الثقاب   ( والكربيت  املدخنني  وادوات  وامل�سنع 

بالفئه )34(
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والتوكيالت  وال�سترياد  للتجارة  غراب  ح�سني  ابن  )موؤ�س�سة 
التجارية(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87570( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/21م(. 
اخلام  التبغ  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
وامل�سنفة   .  .  ) الثقاب   ( والكربيت  املدخنني  وادوات  وامل�سنع 

بالفئه )34(

)نا�سر نا�سر يحي الأ�سول(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87595( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/24م(. 
 . طحينية.  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 

وامل�سنفة بالفئه )30(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87627( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87629( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(
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)تقي م�سعود مهدي ابو �ست(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87630( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/26م(. 
نارية  دراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
غيار  قطع   - وهوائية  نارية  دراج��ات  غيار  قطع   - وهوائية 
�سيارات و�ساحنات - اطارات وتيوبات دراجات نارية وهوائية - 

اطارات وتيوبات �سيارات و�ساحنات .. وامل�سنفة بالفئه )12(

)امري �سالم حممد ناجي �سعد اليو�سفي(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87631( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/26م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خيوط جراحية 
- مبازل - اوعية للتبول - اوعية للف�سالت الطبية - م�سارط 
- مالءات ومفار�ص طبية - مالءات معقمة جراحية - �سماعات 
ادوات   - طبية  حماقن   - جراحية  معقمة  اغطية   - لالطباء 
 - طبية  لفيات  تبخري  اجهزة   - جب�سية  �سمادات   - متري�ص 
 - العمليات  لغرف  مالب�ص   - مر�سى  تواليت  كرا�سي   - ق�ساطر 
مطاطية  اربطة   - تخدير  اقنعة   - جراحية  قطع   - عكازات 

- اثاث طبي . . وامل�سنفة بالفئه )10(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87632( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)ح�سني علي حممد بيله(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87642( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/25م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خوازن جوالت 
، �سواحن جوالت ، �سماعات اجلوال، بطاريات اجلوال، و�سالت 
اجلوال ، قطع غيار اجلوال ، م�ستلزمات اجلوال ، ذواكر اجلوال 
 .. الذواكر  بيت   ، اجل��وال  �سا�سات   ، ثري  بي  ام   ، اجل��والت   ،

وامل�سنفة بالفئه )9(
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)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87644( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87647( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87650( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
 ، م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87654( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(
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)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87655( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87656( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87657( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87659( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة ، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(
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)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87662( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)عمار مف�سل اأحمد الواحدي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87669( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/27م(. 
حفاظات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

الطفال .. وامل�سنفة بالفئه )16(

)عبدالكرمي حممد حممد العيني(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87671( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
وحممولة  ثابتة  تلفونات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
م�سجالت   ، كمبيوترات   ، ر�سيفرات   ، تلفزيونات  �سا�سات   ،
،بطاريات بجميع اأنواعها �سائلة وجافة ، الواح �سم�سية والواح 
�سوئية ، منظمات طاقة، حمولت وخوازن �سحن اأجهزة �سحن 
البطاريات ، اأ�سالك وكابالت ، مو�سالت كهربائية، اأجهزة والت 
احلا�سب الآيل، الت حا�سبة، هوائيات ، كامريات فوتوغرافية 
وكامريات مراقبة، اآلت ت�سوير ، مكاوي كهربائية. . وامل�سنفة 

بالفئه )9(

)لوؤي حممد غامن را�سد الهاليل(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87685( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/27م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  مالب�ص متنوعه 

.. وامل�سنفة بالفئه )25(
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)عامر حممد احمد جميده(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87718( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/27م(. 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  خالطات ، فرامات 
، اآلت وعدد اآلية ، ع�سارات ، حمركات ومكائن ، قارئات اآالية 
وعنا�سر نقل احلركة ، معدات زراعية ، غ�سالت، ديامن توليد 
كهرباء ، م�سخات مياه ، مكائن والت �سخ املياه ، مكائن والت 
�سفط املياه ، مببات مياه ، غطا�سات م�سخات حمركات ومكائن 
اأجهزة  باليد(،  يدار  ما  )عدا  زراعية  معدات   ، اآلية  قارئات   ،
تفقي�ص البي�ص اأجهزة عنا�سر نقل احلركة.. وامل�سنفة بالفئه 

)7(

)عامر حممد احمد جميده(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87721( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/27م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
 ، الكهربائية  امل��واط��ري  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
املحركات واملعدات الزراعيه ، ع�سارات ، الغطا�سات ، امل�سخات ، 

الفلرتات ، مطاحن كهربائية .. وامل�سنفة بالفئه )7(

)عامر حممد احمد جميده(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87722( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/11/27م(. 
طاقة  ال��واح  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
م�ستلزمات   ، غيارها  وقطع  و�سائله  جافة  بطاريات   ، �سم�سيه 
 ، وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والدوات  الجهزه   ، الطاقة 
فلرتات وعواك�ص الطاقة ، اجهزة اخلزن والو�سل والقطع للتيار 
الكهربائي ، ر�سيفرات ، اجهزة احلا�سوب ومعاجلتها والكيمرات 
بالفئه  وامل�سنفة   .  . التلفزيون  �سا�سة   ، واملنظمات  واخلوازن 

)9(

)امين عبده حممد القباطي(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87739( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/2م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  الأدوية.. وامل�سنفة بالفئه 

)5(
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)عبدالوا�سع عبدالويل قا�سم العامري(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87801( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/8م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
تبيي�ص  م�ستح�سرات  ع��ل��ى:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
املالب�ص،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأق��م�����س��ة 
 ، عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل وغ�سول ومكياج )حماليل 

لل�سعر(.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)خالد عبداهلل احمد �سامل جميدة(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87848( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/12م(. 
الغطا�سات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  وامل��وؤ���س��رات 

وامل�سخات .. وامل�سنفة بالفئه )7(

)في�سل ح�سني عي�سه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87886( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بكافة  النارية  الدراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

انواعها وقطع غيارها .. وامل�سنفة بالفئه )12(

)في�سل ح�سني عي�سه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87887( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بكافة  النارية  الدراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

انواعها وقطع غيارها .. وامل�سنفة بالفئه )12(
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)في�سل ح�سني عي�سه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87888( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بكافة  النارية  الدراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

انواعها وقطع غيارها .. وامل�سنفة بالفئه )12(

)في�سل ح�سني عي�سه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87890( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بكافة  النارية  الدراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

انواعها وقطع غيارها .. وامل�سنفة بالفئه )12(

)في�سل ح�سني عي�سه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87891( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بكافة  النارية  الدراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

انواعها وقطع غيارها .. وامل�سنفة بالفئه )12(

)في�سل ح�سني عي�سه غراب(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87892( وب���ت���اري���خ: 
)2018/12/5م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
بكافة  النارية  الدراجات  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 

انواعها وقطع غيارها .. وامل�سنفة بالفئه )12(
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)الفار�ص الذهبي لال�سترياد(

  
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87898( وب���ت���اري���خ: 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ًا  )2018/12/15م(. 
املعدنية  املياه  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
م�سروبات  الكحولية،  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات 
اأخرى لعمل امل�سروبات غري الكحولية - م�سروبات م�ستخل�سة 
املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات   - الفواكه  وع�سائر  الفواكه  من 
غري  م�سروبات   – كحويل(  )غ��ري  فواكه  رحائق   - املعدنية 
ع�سري  م�سروبات   – كحولية  غري  فواكه  خال�سات   - كحولية 
ع�سائر   - )م�سروب(  ب��ن��دورة  ع�سري   - كحولية  غري  فواكه 
 - ف��وار  معدين  م��اء   - الليثيا  م��اء   - )م�سروبات(  خ�سروات 

م�سروب الطاقة.. وامل�سنفة بالفئه )32(

)حممد اأحمد علي العزب(

 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87417( وب���ت���اري���خ: 
)2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
الت   ، الية  وع��دد  الت  على:   العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
حمركات   ، ال�سخور  ح��ف��ارات   ، كهربائية  منا�سري   ، جن��ارة 
الية  قارئات  الربية(،  للمركبات  منها  ماكان  )عدا   ، ومكائن 
الربية(،  للمركبات  منها  ماكان  )عدا  احلركة،  نقل  وعنا�سر 
 ، البي�ص  اأجهزة تفقي�ص   ، باليد(  مايدار  زراعية)عدا  معدات 
وفرامات  خالطات  كهرباء،  مولدات  غ�سيل،  وماكينات  اأجهزة 
ماكينات  املنزيل،  لال�ستعمال  كهربائية  ومطاحن  وع�سارات 

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

)احمد �سالح حم�سن ال�ساو�ص(

 
وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)87011( وب���ت���اري���خ: 
)2018/10/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على:  كرمي اإزالة ال�سعر )معطر(، 
العطورات، ال�سابون، م�سادات للعرق، ال�سامبو، الكرميات، كرمي 
البخور،  الند،  عود  معطر،  ماء  جتميل،  اأدوات  ال�سعر،  اإزال��ة 
زي��وت  منظفات،  اأ���س��ن��ان،  معاجني  ال���ورد،  م��اء  احل��ن��اء،  قطر 
للعناية باجل�سم وال�سعر، م�ستح�سرات تعطري جو، م�ستح�سرات 
تبخري�، حمام زيت، عود البخور، م�سك ل�سناعة العطور، خ�سب 
معطر، معطر ج�سم، مزيل للعرق، ، مزيل ال�سعر، زيوت عطريه، 
�سبغة حناء  نقو�ص حناء،  الكريهة، احلناء،  الروائح  مزيالت 

اخلا�سة بال�سعر، دهانات، فازلني.  .. وامل�سنفة بالفئه )3(

طه  )معاذ  والتوكيالت  الغذائية  املواد  لتجارة  مافكو  )�سركة 
و�سريكه( 

وق����د مت ق���ب���ول ال��ط��ل��ب ب������رق������م)86766( وب���ت���اري���خ: 
)2018/8/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: �سراب ال�سعري ، املياه املعدنية 
الكحولية وع�سائر  امل�سروبات غري  ، وغريها من  ال�سرب  ومياه 
وامل�سنفة  كحولية..  غري  فواكه  ع�سري  وم�سروبات  الفواكه 

بالفئه )32(
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)تياجنني واند تاير جروب كومبني ليمتد(  

وقد مت الت�سجيل برقم )75382( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
 ، ومقا�ساتها  وا�سكالها  انواعها  بجميع  الطارات  على  العالمة 
الناريه  الدراجات   ، و�ستلزماتها  وادواتها  الهوائية  الدراجات 
وادواتها وم�ستلزماتها ، عربات اطفال وم�ستلزماتها ، م�سخات 
الدراجات الهوائيه ، م�سخات نفخ الطارات ، �سال�سل ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )12(

)�سركة اخوان ال�سفاء للتجارة العامة املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )77602( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
التقليدية  واملجوهرات  الك�س�سوارات  على  العالمة  وتو�سع 

والخرا�ص .وامل�سنفة بالفئة )14(

)ماجد علي �سامر �سايع(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )77762( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
.وامل�سنفة  وفطريه  ح�سريه  مبيدات  على  العالمة  وتو�سع 

بالفئة )5(

)عمر ح�سني عقيل اجلحدري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )78371( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
حفر  وادوات  وكمربي�سرانات  مولدات  على  العالمة  وتو�سع 

ال�سخور ....وامل�سنفة بالفئة )7(
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)حممد علي را�سد الهما�سي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )78500( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
منها  خليط  وك��ل  النفي�سة  امل��ع��ادن  على  ال��ع��الم��ة  وت��و���س��ع 
غري   ، بها  املطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة  واملنتجات 
والأحجار  املجوهرات   ، اك�س�سوارات   ، اأخرى  فئات  يف  الواردة 
الكرمية � اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )14(

)�سركة املجهلي للتجارة املحدودة (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )78540( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ر�سمي  ال��ورق  على  مطبوعات   ، ختم  على  العالمة  وتو�سع 
، التقاومي . وامل�سنفة  املرا�سالت والوراق املطبوعة والكروت 

بالفئة )16(

)عبداهلل علي ح�سني اأبو هادي )النجم اأبو هادي للتجارة((

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79078( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
،النب  ،الأرز  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  وتو�سع العالمة على النب 
احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعي، 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر،ال�سوكولته،احللويات و احللويات 
املثلجة، احللويات املثلجة وم�ستح�سرات احللويات، ...البقيه 

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

)هائل قائد قا�سم زيد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79705( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على البالط .وامل�سنفة بالفئة )19(
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)من�سور حممد عبداهلل ظافر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79911( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�ستخدام  لغري  الكريهة  الروائح  العالمة على مزيل  وتو�سع 
ال�سخ�سي - مزيل روائح لل�سجاد واملفرو�سات. وامل�سنفة بالفئة 

)5(

)من�سور حممد عبداهلل ظافر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )79914( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على مزيل الروائح الكهريهة لغري ال�ستخدام 
ال�سخ�سي - مزيل روائح لل�سجاد واملفرو�سات. وامل�سنفة بالفئة 

)5(

)�سركة هايل �سعيد انعم و�سركاه - م�ساهم مقفلة (  

وقد مت الت�سجيل برقم )80244( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات 
والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى،ال�سعري ’ احليوانات احلية، 
والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات  الفواكه 
ن�سر  ح�سب  ...البقيه  اخلا�سة  الغذائية  امل��واد  الطبيعية، 

الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )31(

)ابراهيم عبد الواحد احمد قائد املجيدي(  

وقد مت الت�سجيل برقم )80788( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على النظارات، علب النظارات، عد�سات ل�سقة، اوعية 

للعد�سات الال�سقة ..وامل�سنفة بالفئة )9(
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)�سركة جلب ال�سناعية املحدوده(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81084( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على امل�ستح�سرات القطنية والورقية امل�سبعة 
باللو�سن الطبي لغايات التنظيف ولغايات �سحية، امل�ستح�سرات 
ال�سيدلنية والطبية م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد 
والطفال،  للر�سع  واغذية  الطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية 
ل�سقات طبية ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة 

)5(

)ابراهيم حممد حممد الثور(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81254( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وم�ستح�سرات  ادوات   - �سعر  مثبت  على  العالمة  وتو�سع 
وامل�سنفة   . والكرميات  والعطور  ال�سعر  م�ستلزمات   - التجميل 

بالفئة )3(

)موؤ�س�سة بحيج للتجارة العامة - عرفات قا�سم احمد بحيج (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81305( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على ال�سل�سة ، البفك ، كيك ، الويفر ، عجينة 
اللوز ، خليط الكيك ،مرق دجاج ، البوظة ، م�سروبات ا�سا�سها 
�سوكالتة ، ب�سكويت رقيق ه�ص ، رقائق �سوفان ، كرمي كراميل ، 
املحلبية ، املك�سرات اململحة ، وغري اململحة ، معلبات ...البقيه 

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

)�سوقي م�سطفى احمد غامن(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81629( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على �ساعات ..وامل�سنفة بالفئة )14(
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)ويرن للتجارة وخدمات متثيل ال�سركات ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81747( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على زيت ال�سم�سم طبي ، وال�سمغ العربي طبي 

.....وامل�سنفة بالفئة )5(

)ويرن للتجارة وخدمات متثيل ال�سركات (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81753( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على احلا�سالت الزراعية ومنتجات الب�ساتني 
والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى ،نبات الكركديه 
اخل�سروات   ، الذكر  واللبان  العربي  ال�سمغ   ، والقرقديب 
وامل�سنفة   . الكركديه  زهرة   ، الطبيعية  والزهور  والنباتات 

بالفئة )31(

للتجارة  انرتنا�سيونال  - تر�سيد  اأحمد حممد احل�سرة  )نا�سر 
واخلدمات(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81797( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة 
مواد  املطبوعات،  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغري  امل��واد  هذه  من 
جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق 
...البقيه  ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 

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

)عيدرو�ص ثابت علي القر�سي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81880( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على اجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او 
تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية او الطاقة 
ال�سوئية ، التلفونات ، مفاتيح كهربائية ، ا�سالك كهرباء ، الواح 
...البقيه  اجهزة   ، ال�سم�سية  الطاقة  الواح  ال�سوئية  اخلاليا 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(
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)عيدرو�ص ثابت علي القر�سي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81881( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
منا�سري  جنارة،  ادوات  اآلية،  وعدد  اآلت  على  العالمة  وتو�سع 
كان  ما  )عدا  ومكائن  حمركات  ال�سخور  وحفارات  كهربائية 
احلركة  نقل  وعنا�سر  اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية )عدا ما 

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

)عيدرو�ص ثابت علي القر�سي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81882( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية 
وا�سالك  حبال   ، احلديدية  ال�سكك  خلطوط  معدنية  موادد   ،
 ، ح��دادة  م�سنوعات   ، نفي�سة  غري  معادن  من  كهربائية  غري 
خزائن   ، معدنية  وانابيب  موا�سري   ، �سغرية  معدنية  خ��ردوات 

حفظ ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )6(

)�سركة ثالجات املنجم(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81921( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
طبيعية  مياه  والغازية،  املعدنية  املياه  على  العالمة  وتو�سع 
كحولية،  غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات  ال�سودا،  ماء  ف��وارة، 
م�ستخل�سة  م�سروبات  الينابيع(،  )ماء  ال�سحية  ال�سرب  مياه 
كحولية،  غري  فواكه  خال�سات  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من 
بالفئة  وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  م�سروبات 

)32(

بي  يو  )بي  اأيه  �سي  اأ�ص  اأكتيبولجيت  �سيليولو�سا  )�سفين�سكا 
األ((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )81931( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
مبا  اللوج�ستي  والنقل  النقل؛  خدمات  على  العالمة  وتو�سع 
خدمات  ال�سحن،  وكالت  وخدمات  والتفريغ؛  ال�سحن  ذلك  يف 
ب��الإج��راءات  املتعلقة  وامل�����س��ورة  املعلومات  مت�سمنة  النقل 
وخدمات  الب�سائع؛  وت�سدير  با�سترياد  واخلا�سة  اجلمركية 
وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  البحري؛  ال�سحن 

بالفئة )39(
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بي  يو  )بي  اأيه  �سي  اأ�ص  اأكتيبولجيت  �سيليولو�سا  )�سفين�سكا 
األ((  

وقد مت الت�سجيل برقم )81938( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
البيانات،  جمع  اأدوات  خ��وادم،  حا�سوب،  اأجهزة  على  العالمة 
وحدات وبرجميات الإت�سالت، تطبيقات للتموين والتح�سيل 
والتخطيط والتحليل وحت�سني نوعية النقل، التوزيع والإمداد 
وحتديد  وامل�سارات  والتو�سيل  والطلبات  بالت�سنيف  املتعلق 

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

)حفظ اهلل ح�سن للتجارة وال�سترياد (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82006( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وال�سل�سة  والرز  وال�سكر  وال�ساي  النب  على  العالمة  وتو�سع 
وال�سل�سة  واحل��ل��وي��ات  وامل��ل��ح  وال�سوكالتة  النحل  وع�سل 
......وامل�سنفة  والبهارات  واملكرونة  النحل  وع�سل  واخلمرية 

بالفئة )30(

)ال�سركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة(

  
وقد مت الت�سجيل برقم )82014( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات 
مزخرفة  لالأ�سرة  اأغطية  واملوائد،  الفرا�ص  اأغطية  اأخ��رى، 
ال�ستخدام،  قيد  تكون  ل  عندما  الأ�سرة  لتغطية  ت�ستخدم 
لالأ�سّرة،  الورق  من  اأغطية  ف،  حُلُ )�سرا�سف(،  لالأ�سّرة  اأغطية 

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

)حممد طاهر قحطان امل�سري(  

وقد مت الت�سجيل برقم )82304( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ص  م�ستح�سرات  على  العالمة 
و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ص،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل 
م�ستح�سرات  عطرية،  زيوت  عطور،   ، �سابون   ، وك�سط،  وجلي 
م�ساد  ،�سابون  اأ�سنان  منظفات  لل�سعر،  لو�سن  غ�سول  جتميل، 
للعرق ، م�ستح�سرات ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )3(
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)كامل اخوان للتوكيالت والتجارة العامة (  

وقد مت الت�سجيل برقم )82393( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا و 
ال�ساجو و النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
واحل��ل��وي��ات  وال��ف��ط��ائ��ر  والب�سكويت  واخل��ب��ز  احل��ب��وب  م��ن 
اخلمرية،  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  ،واحللويات 

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

)اأوب�ست�سي�ستفو ا�ص اوجرانيت�سينوي اوتفي�ستفنو�ستيو (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82443( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على ال�ساي ...وامل�سنفة بالفئة )30(

)اأوب�ست�سي�ستفو ا�ص اوجرانيت�سينوي اوتفي�ستفنو�ستيو (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82446( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على ال�ساي ...وامل�سنفة بالفئة )30(

)�سركة املراعي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82450( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
م�سروبات  احلليب،  منتجات  حليب،  على  العالمة  وتو�سع 
املخمر  احلليب  احل��ل��ي��ب(،  )خم��ف��وق  �سيك  ميلك  احل��ل��ي��ب، 
�سمك،  دواج��ن،  زب��ادي،  ق�سدة،  جنب،  زبدة،  الطهي،  لغرا�ص 
حلم )لي�ص حي(، فواكه حمفوظة، فواكه جممدة، متر، بي�ص، 
خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع 

. وامل�سنفة بالفئة )29(
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)�سركة ال�سرق الو�سط للتجارة - م�ساهمة مينية مقفلة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )82522( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
بطاريات   - ا�ساءة  م�سابيح   - �سم�سية  طاقة  على  العالمة 
 - لل�سوء  كهربائية  منظمات   - �سم�سية  بطاريات   - كهربائية 
تلفزيون  اجهزة   - كهربائية  تنظيم  اجهزة   - عر�ص  �سا�سات 
 - الكهربائية  البطاريات  �سحن  اجهزة   - كهربائية  ا�سالك   -

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

)�سركة ال�سرق الو�سط للتجارة- م�ساهمة مينية مقفلة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )82523( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على اأجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والتربيد 
والتجفيف والتهوية وتوريد املياه والغرا�ص ال�سحية ،اأفران 
- �سوايات - �سخانات للحمام - اواين طهي كهربائية - مقايل 
كهربائية - دفايات - م�سابيح كهربائية - ثالجات - ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )11(

)عبد اهلل حممد غالب ال�سرعبي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82610( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  على  العالمة  وتو�سع 
واملحمولة  ال�سخ�سية  الكمبيوترات  واأجهزة  وم�ستلزماتها 
ال�سم�سية  الطاقة  والواح  وم�ستلزماتها  الكمبيوترات  واأجهزة 
 . ال�سوت  مكربات   ، الألكرتونيات   ، والبطاريات  وم�ستلزماتها 

وامل�سنفة بالفئة )9(

)اأحمد مقبل عائ�ص الأ�سول(

  
وقد مت الت�سجيل برقم )82771( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
�سم�سيه  طاقة  وملبات   ، كهربائيه  اإ�ساءة  ملبات  على  العالمة 
والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة   ،
والرتكيبات  ولالأغرا�ص  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف 
ال�سحية ، بوجتازات ، ومواقد غاز ، افران ، خالطات ...البقيه 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )11(
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)كو- رو ايه/ا�ص(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82842( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على امل�سروبات غري الكحولية؛ املياه املعدنية 
والغازية؛ م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه؛ ع�سائر الفواكه؛ 
مركزات م�سروب الفواكه؛ ا�سربة وم�ستح�سرات اخرى لتح�سري 

امل�سروبات. وامل�سنفة بالفئة )32(

)علي حميد ح�سني الكبو�ص( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82885( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، املكرونه   ، ،ال�سكر   ، الدقيق  الأرز،  على  العالمة  وتو�سع 
 ، ،الفطائر،احللويات  الب�سكويت   ، الع�سل   ، ،التوابل  البهارات 
رقائق ذرة ، رقائق �سوفان ، العلكة ، اخلمرية ، كعك ، اقرا�ص 
ارز ، النب ،ال�ساي ، مهلبية ، �سعريية ، مثلجات �ساحلة ...البقيه 

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

)هانكوك تاير وورلدوايد كو.، ليمتد.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82897( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وال��وح��دات  اخلاليا  اجل��اف��ة؛  اخلاليا  على  العالمة  وتو�سع 
وحدات  البطاريات؛  الليثيوم؛  بطاريات  ال�سوئية؛  الفولتية 
امل��راك��م��ات  للمركبات؛  ب��ط��اري��ات  ال��ب��ط��اري��ات؛  جم��م��وع��ات 
بطاريات  ال�سائلة؛  الطاقة  خاليا  للمركبات؛  الكهربائية 
الأقطاب ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(

)هانكوك تاير وورلدوايد كو.، ليمتد.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82917( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
لعجالت  الداخلية  الإطارات  الإطارات؛  على  العالمة  وتو�سع 
املحركات  ال�سيارات؛  واإك�س�سوارات  قطع  ال�سيارات؛  املركبات؛ 
الربية؛  للمركبات  واملكابح  املطاطيه  والحزمه  واملوتورات 
�سدمات  ممت�سات  الهوائية؛  ال��دراج��ات  ال��ربي��ة؛  املركبات 
لأنظمة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )12(
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)هانكوك تاير وورلدوايد كو.، ليمتد.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82923( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
قطع  تقدم  التي  باجلملة  البيع  خدمات  على  العالمة  وتو�سع 
بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  لل�سيارات؛  واإك�س�سوارات 
الو�ساطة  خدمات  ال�سيارات؛  واإك�س�سوارات  قطع  تت�سمن  التي 
التجارية يف جمال قطع واإك�س�سوارات ال�سيارات؛ خدمات البيع 
باجلملة التي ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة 

)35(

)باك�سو اند�سرتيال جروب (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82924( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على معجون اأ�سنان لالأطفال؛ �سامبو لل�سجاد؛ 

منظفات �سنبور املياه؛ معطر الفم.  وامل�سنفة بالفئة )3(

)حميد حم�سن ربوع حيدر (

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82947( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيارات  غيار  وقطع  نارية  دراج��ات  على  العالمة  وتو�سع 

واطارات. وامل�سنفة بالفئة )12(

)قا�سم حممد علي العزي )موؤ�س�سة قا�سم العزي للتجارة ((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82975( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على اأجبان ..وامل�سنفة بالفئة )29(
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)�سركة املجهلي للتجارة املحدودة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )82982( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ر�سمي  ال��ورق  على  مطبوعات   ، ختم  على  العالمة  وتو�سع 
 ، ناعمة  مناديل   ، وال��ك��روت  املطبوعة  والوراق  املرا�سالت 
مناديل ورقية ، مناديل مبللة ، حفاظات الطفال ، حفا�سات 
اأطفال من الورق وال�سليلوز )ت�ستخدم مرة واحدة( ، حفا�سات 
بالفئة  وامل�سنفة   . الإيداع  ن�سر  ...البقيه ح�سب  اأطفال على 

)16(

)اآرل فودز اآمبا(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83086( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
والتي  والر�سع  لالأطفال  الغذائية  املواد  على  العالمة  وتو�سع 
تكون على �سكل م�سحوق، بدائل حليب الأم. وامل�سنفة بالفئة 

)5(

)جامعة تونتك الدولية.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83226( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
واكادميية.وامل�سنفة  تعليمية  خدمات  على  العالمة  وتو�سع 

بالفئة )41(

)هاين ح�سني مقبل �سران (  

وقد مت الت�سجيل برقم )83246( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
م�ستح�سرات   ، الأقم�سة  تبيي�ص  م�ستح�سرات  على  العالمة 
تنظيف ، �سابون ، عطور ، ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل 
، كرميات ، زيت ال�سعر ، ملمعات ، �سامبو ، مزيالت ال�سعر ، طالء 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  ،غ�سول  ا�سنان  منظفات   ، اظافر 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(
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)كات�سان غيدا �ساناي يف تيجارت ليمتد �سريكتي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83267( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على قهوة، كاكاو، بن ا�سطناعي، موكا )قهوة(، 
القهوة  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  ال�سطناعي،  النب  بدائل 
اأو الكاكاو، تبيوكا و�ساغو �سباغيتي )معكرونة رفيعة(، با�ستا، 
...البقيه  الرقيق  والب�سكويت  والرقائق  رافيويل،الب�سكويت 

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

)كات�سان غيدا �ساناي يف تيجارت ليمتد �سريكتي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83270( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على قهوة، كاكاو، بن ا�سطناعي، موكا )قهوة(، 
القهوة  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  ال�سطناعي،  النب  بدائل 
اأو الكاكاو، تبيوكا و�ساغو �سباغيتي )معكرونة رفيعة(، با�ستا، 
...البقيه  الرقيق  والب�سكويت  والرقائق  رافيويل،الب�سكويت 

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

)اأحمد �سالح حم�سن (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83409( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�ستخدام  لغري  الكريهه  الروائح  مزيل  على  العالمة  وتو�سع 
ال�سخ�سي ، )روائح غرف(، معطرات جو ، مزيل الروائح الكريهه 
للمالب�ص ،م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة 
لال�ستعمال الطبي واغذية للر�سع والطفال ، ل�سقات طبية ، 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سايكو للتجارة العامة والت�سويق (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83613( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
املعدنية  املياه   ، الكحلية  غري  امل�سروبات  على  العالمة  وتو�سع 
مركزات   ، الفواكه  ع�سائر   ، الفواكه  م�سروبات   ، والغازية 
وم�ستح�سرات  اأ�سربة   ، الطاقة  م�سروب   ، الفواكه  م�سروب 

اأخرى لتح�سري امل�سروبات . وامل�سنفة بالفئة )32(
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)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83728( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيدلنيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

والطبية ...وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83730( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيدلنيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

والطبية ...وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83733( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيدلنيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

والطبية ...وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83735( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيدلنيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

والطبية ...وامل�سنفة بالفئة )5(
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)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83736( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيدلنيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

والطبية ...وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83737( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سيدلنيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

والطبية ...وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83738( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على الدويه وامل�ستح�سرات الطبيه وال�سيدلنيه ....

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(

  
وقد مت الت�سجيل برقم )83739( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على الدويه وامل�ستح�سرات الطبيه وال�سيدلنيه ....

وامل�سنفة بالفئة )5(
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)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83746( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على الدوية وامل�ستح�سرات الطبية وال�سيدلنيه ....

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة �سباأ فارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83747( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة �سباأ فارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83748( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة �سباأ فارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83749( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(
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)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83773( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة �سباأ فارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83774( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

وامل�سنفة بالفئة )5(

) �سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83786( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على الدوية وامل�ستح�سرات الطبية وال�سيدلنيه ....

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83823( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(
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)�سركة �سباأ فارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83824( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83826( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة �سباأ فارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83827( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83830( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(



67

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83831( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83836( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سباأفارما ل�سناعة الأدوية املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83840( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
وال�سيدلنيه  الطبية  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة 

..وامل�سنفة بالفئة )5(

)هي��رو اإيه جي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83884( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
واملجّمدة  املحفوظة  والفواكه  اخل�سار  على  العالمة  وتو�سع 
واملجففة واملطبوخة؛ الأطعمة واألواح الوجبات اخلفيفة التي 
اأ�سا�سها الفواكه واخل�سار؛ األواح املك�سرات؛ الألواح التي اأ�سا�سها 
رة ؛ الفطر املجفف ...البقيه ح�سب  املك�سرات؛ املك�سرات املح�سّ

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(
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)هي��رو اإيه جي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83885( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
م�سروبات  الر�سع؛  الط��ف��ال  اغذية  على  العالمة  وتو�سع 
ال��ولدة؛  حلديثي  وامل�سروبات  الأطعمة  الر�سع؛  الأط��ف��ال 
حديثي  الأطفال  حليب  ال��ولدة؛  حلديثي  الغذائية  املكمالت 
الولدة؛ حليب الأطفال ال�سغار؛ حليب لالأطفال؛ بدائل حليب 
الأم؛ بدائل ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة 

)5(

)هي��رو اإيه جي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83887( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الإفطار؛  حبوب  احلبوب؛  م�ستح�سرات  على  العالمة  وتو�سع 
املح�سوة  العجينة  احلبوب؛  األ��واح  والفواكه؛  احلبوب  مزيج 
النوكي؛  الريزوتو؛  اأرز  الأرز؛  املعكرونة؛  واللحم؛  باجلبنة 
ع�سيدة من دقيق الذرة؛ الوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها الأرز 

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

)�سركة امل حممود ورائد خليل(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83900( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
م�ستح�سرات  عطرية(،  )زي��وت  عطرية  م��واد  على  العالمة 
�سابون  تنظيف،  م�ستح�سرات  املالب�ص(،  )لغ�سيل  تبيي�ص 
امل�سارف  ت�سريف  )م�ستح�سرات  ت�سريف  م�ستح�سرات  مطهر، 
املغلقة(، م�ستح�سرات تلميع، م�ستح�سرات للغ�سيل، مواد تلميع 
الأثاث والأر�سيات، ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة 

بالفئة )3(

)عبد العزيز اأحمد �سالح حم�سن (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83910( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سابون،  على  العالمة  وتو�سع 
العطور ، م�سادات للعرق، ال�سامبو ، الكرميات ، ادوات التجميل ، 
ماء معطر ، عود الند، البخور، قطر احلناء، ماء الورد ، معاجني 
وامل�سنفة   . وال�سعر  باجل�سم  للعناية  زيوت   ، منظفات  اأ�سنان، 

بالفئة )3(
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)طه ح�سني قا�سم الكبو�ص(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83940( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على الأرز، الدقيق ، ال�سكر، املكرونة ، التوايل، 
البهارات ، الع�سل ، احللويات ، الب�سكويت ، رقائق الذرة ، رقائق 
اأرز، النب ،ال�ساي ،  ال�سوفان ، العلكة ، اخلمرية ، كعك، اأقرا�ص 
ح�سب  ...البقيه  �ساحلة  �سعريية،مثلجات   ، مهلبية  حلويات، 

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)طه ح�سني قا�سم الكبو�ص(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )83944( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على الأرز، الدقيق ، ال�سكر، املكرونة ، التوايل، 
البهارات ، الع�سل ، احللويات ، الب�سكويت ، رقائق الذرة ، رقائق 
اأرز، النب ،ال�ساي ،  ال�سوفان ، العلكة ، اخلمرية ، كعك، اأقرا�ص 
ح�سب  ...البقيه  �ساحلة  �سعريية،مثلجات   ، مهلبية  حلويات، 

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(

)حممد ح�سن حممد ال�سرماح - ال�سرماح للتجارة والإ�سترياد(  

وقد مت الت�سجيل برقم )83969( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
الب�سرة  وجتميل  العناية  وم�ستح�سرات  كرميات  على  العالمة 
الب�سره  وتبيي�ص  والبودرة  املكياج  م�ساحيق   ، وال�سعر  والوجة 
عطريه،  زيوت   ، جتميلية  ،اقنعة  جتميلية  ا�سباغ  كرميات   ،
 ، وت�سريحة  وت�سفيفة  ال�سعر  جتعيد  وم�ستح�سرات  كرميات 

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

)عمار عبده نا�سر القرت) عمار القرت لالإ�سترياد((  

وقد مت الت�سجيل برقم )83973( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
�سا�سات  الطاقة،  حم��ولت   ، ال�سم�سية  الأل��واح  على  العالمة 
 . الكمبيوتر  م�ستلزمات   ، جوال   ، اك�س�سوارات   ، تلفزيونات   ،

وامل�سنفة بالفئة )9(
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)�سركة ال�سرق اإخوان لتجاره الدوية الطبيه املحدودة(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84071( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
.... الطبيه  وامل�ستح�سرات  الدوي��ة  على  العالمة  وتو�سع 

وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سالح اأحمد دغ�سان(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84097( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على اأ�سمدة زراعية . وامل�سنفة بالفئة )1(

)حممد مقبل الأ�سول ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84111( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الكهربائية  الطاقة  تو�سيل  مفاتيح  على  العالمة  وتو�سع 
الكهربائية  التوزيع  ولوحات  الكهربائية  والبالكات  واملفاتيح 
اأجرا�ص   ، ، حمولت كهربائية  الرئي�سية والفرعية، منظمات 
اأفيا�ص  تليفونات،  اأفيا�ص  كهربائية،  تو�سيالت  منزلية، 

خما�سية . وامل�سنفة بالفئة )9(

)حممد مقبل الأ�سول (  

وقد مت الت�سجيل برقم )84112( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
واملفاتيح  الكهربائية  الطاقة  تو�سيل  مفاتيح  على  العالمة 
والبالكات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية الرئي�سية 
منزلية،  اأجرا�ص   ، كهربائية  حمولت   ، منظمات  والفرعية، 
خما�سية،  اأفيا�ص  تليفونات،  اأفيا�ص  كهربائية،  تو�سيالت 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(
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)حممد مقبل الأ�سول (  

وقد مت الت�سجيل برقم )84117( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
واملفاتيح  الكهربائية  الطاقة  تو�سيل  مفاتيح  على  العالمة 
والبالكات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية الرئي�سية 
منزلية،  اأجرا�ص   ، كهربائية  حمولت   ، منظمات  والفرعية، 
خما�سية،  اأفيا�ص  تليفونات،  اأفيا�ص  كهربائية،  تو�سيالت 

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

)ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو(( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84122( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ومياه  املعدنية  واملياه  ال�سعري،  �سراب  على  العالمة  وتو�سع 
ال�سرب وغريها من امل�سروبات غري الكحولية وع�سائر الفواكه 

وم�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية وامل�سنفة بالفئة )32(

)ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84123( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على النب وم�سروبات اأ�سا�سها القهوة وم�سروبات 
اأ�سا�سها ال�سكولته، وال�ساي والكاكاو وال�سكر والنب ال�سطناعي 
وم�سروبات قهوة باحلليب ومنكهات القهوة واحللويات ورقائق 
الذرة وبك�سويت رقيق ه�ص والبوظة )الآي�ص كرمي( ...البقيه 

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

)عبدالرحمن نا�سر حممد العطار (  

وقد مت الت�سجيل برقم )84165( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على تلفونات وتو�سيل وخازنات و�سواحن اك�س�سوارات 
التلفونات ، اجلوالت ، اجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية واملحمولة 
وال�سماعات   ، باانواعها  وبطاريات  وملحقاتها   ، واملكتبية 
...البقيه  ،و�سناديق  حا�سبه  ،والت  ال��ع��دادات   ، باانواعها 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(
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)من�سور حممد عبداهلل ظافر (  

وقد مت الت�سجيل برقم )84186( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
البال�ستيكية  والكيا�ص  املقوى  وال��ورق  ال��ورق  على  العالمة 
والق��الم  ال��ورق  من  امل�سنوعة  واملنتجات  الورقية  واملناديل 
ال�سور   ، الكتب  جتليد  مواد  الكرتونية  ،والل�سق  والقرطا�سية 
الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة ...البقيه 

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

)من�سور حممد عبداهلل ظافر (  

وقد مت الت�سجيل برقم )84188( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املنظفات ، م�ستح�سرات تنظيف ، مزيالت البقع ، 
غ�سول قلوي من ال�سودا ، م�ستح�سرات تبيي�ص القم�سة ومواد 
تنظيف  م�ستح�سرات   ، املالب�ص  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخرى 
 ، واجل��دران  لالر�سيات  وملمع  منظف   ، وك�سط  وجلي  و�سقل 
منظفات ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(

)من�سور حممد عبداهلل ظافر (  

وقد مت الت�سجيل برقم )84190( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املنظفات ، م�ستح�سرات تنظيف ، مزيالت البقع ، 
غ�سول قلوي من ال�سودا ، م�ستح�سرات تبيي�ص القم�سة ومواد 
تنظيف  م�ستح�سرات   ، املالب�ص  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخرى 
 ، واجل��دران  لالر�سيات  وملمع  منظف   ، وك�سط  وجلي  و�سقل 
منظفات ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )3(

)من�سور حممد عبداهلل ظافر (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84193( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�ستخدام  لغري  الكريهة  الروائح  العالمة على مزيل  وتو�سع 
ال�سخ�سي ، روائح غرف ) معطر جو ( ، مزيل الروائح للمالب�ص 
واملفرو�سات والر�سيات ، مطهرات ، معقمات ، كرميات ودهانات 
والوجه  باجل�سم  للعناية  �سحية  م�ستح�سرات   ، طبية  وزيوت 
والب�سرة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(
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)من�سور حممد عبداهلل ظافر (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84198( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�ستخدام  لغري  الكريهة  الروائح  العالمة على مزيل  وتو�سع 
ال�سخ�سي ، روائح غرف ) معطر جو ( ، مزيل الروائح للمالب�ص 
واملفرو�سات والر�سيات ، مطهرات ، معقمات ، كرميات ودهانات 
والوجه  باجل�سم  للعناية  �سحية  م�ستح�سرات   ، طبية  وزيوت 
والب�سرة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)عبدالعزيز اأحمد �سالح حم�سن(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84223( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
، كرميات  ال�سعر واجل�سم  العطور وزيوت  العالمة على  وتو�سع 
�سعر وج�سم ، ادوات جتميل وم�ستح�سرات جتميل ، ماء الورد 
 ، ، مزيل روائح العرق ، حمام زيت  ، معطرات ج�سم  ، منظفات 
�سابون ، بخور ، ند ، معطر جو ، �سامبو ، �سنفرة ، �سبغة �سعر 

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

)ح�سني حممد يحي الدوة(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84224( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على الع�سريات. وامل�سنفة بالفئة )32(

)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

وقد مت الت�سجيل برقم )84227( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
 - التابيوكا  ،الأرز-  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  النب  على  العالمة 
ال�ساجو - النب ال�سطناعي، الدقيق - امل�ستح�سرات امل�سنوعة 
 - ال�سكولته  الفطائر-   - الب�سكويت   - اخلبز   - احلبوب  من 
ن�سر  ح�سب  ...البقيه  حالوة   - املثلجة  احللويات   - احللويات 

الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(
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)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84228( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�سع 
وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم   ، التونة 
والدهون  ،الزيوت  الألبان  ومنتجات  واللنب  ،احلليب  البي�ص 

املعدة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(

)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84232( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�سع 
وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم   ، التونة 
والدهون  ،الزيوت  الألبان  ومنتجات  واللنب  ،احلليب  البي�ص 

املعدة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )29(

)فكري م�سعد عبداهلل قائد(  

وقد مت الت�سجيل برقم )84242( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 

العالمة على مبيدات ح�سرية ........وامل�سنفة بالفئة )5(

)وهيب عبد الهادي احمد احلمادي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84244( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على �سرافة وحتويل اأموال واخلدمات املالية 

وال�سرافة . وامل�سنفة بالفئة )36(
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)ح�سني حممد ح�سني حورية (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84248( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
واجلوي  الربي  النقل  واجهزة  املركبات  على  العالمة  وتو�سع 
واملائي قطع الغيار واطارات ال�سيارات .وامل�سنفة بالفئة )12(

)عبده احمد لطف احمد املرهبي - موؤ�س�سة املرهبي ل�سترياد 
الدويه البيطريه واعالف الدواجن( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84255( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على ادويه بيطريه .وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

وقد مت الت�سجيل برقم )84262( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكحولية - م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه 
)غري  فواكه  رحائق   - املعدنيه  املياة  لتح�سري  م�ستح�سرات   -
كحويل( – م�سروبات غري كحولية - خال�سات ...البقيه ح�سب 

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(

  
وقد مت الت�سجيل برقم )84264( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكحولية - م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه 
)غري  فواكه  رحائق   - املعدنيه  املياة  لتح�سري  م�ستح�سرات   -
كحويل( – م�سروبات غري كحولية - خال�سات ...البقيه ح�سب 

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(
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)علي غالب حممد الهما�سي(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84293( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل 
اأم�ساط  بها(،  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ 
اأو الدهان(، مواد �سنع  واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
األفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول وزجاج 

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

لال�سترياد  اخل��ل��ي��ج  ال��ع��ن��رتي)اف��ق  ���س��ال��ح  م��و���س��ى  )حم��م��د 
والتوكيالت التجارية((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84298( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 – ر�سيفرات   – �سا�سات   – تلفزيونات  على  العالمة  وتو�سع 
وم�ستلزماتها – ) �سحون اأ�سالك روؤ�ص د�ص( بطاريات باأنواعها 
- اأجهزة ال�سحن واخلوازن واملنظمات واملحولت ) اإينفرتر(- 
التحكم  اأو  اأوتنظيم  حتويل  اأو  فتح  اأو  الو�سل  واأدوات  اأجهزة 
بالطاقة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(

)اني�ص عبداهلل هادي با�سالمة (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84316( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على الطارات . وامل�سنفة بالفئة )12(

)ني�سان كيميكال كوربوري�سن(

  
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84334( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على الكيماويات؛ غراء ومواد ل�سق لأغرا�ص 
ورق  اأ�سمدة؛  النباتات؛  منو  لتنظيم  م�ستح�سرات  �سناعية؛ 
كا�سف )لي�ص لغايات طبية(؛ مركبات كيميائية لتطوير ال�سور 
امل�ستخدمة  الكيماويات  معالج.  غري  بال�ستيك  الفوتوغرافية؛ 
يف ال�سناعة ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة 

)1(
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)ني�سان كيميكال كوربوري�سن(  

رقم  للقانون  .وف��ق��ًا   )84335( ب��رق��م  الت�سجيل  مت  وق��د 
وامل��وؤ���س��رات  التجارية  ال��ع��الم��ات  ب�ساأن  2010م  ل�سنة   23
�سيدلنية،  م�ستح�سرات  على  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية 
لغايات  كا�سف  ورق  زراع��ي��ة؛  لأغ��را���ص  امل�ستخدمة  ع��دا  ما 
فطريات  مبيدات  زراعية(؛  لأغرا�ص  )فقط  مبخرات  طبية؛ 
)فقط لأغرا�ص زراعية(؛ مبيدات القوار�ص )فقط لأغرا�ص 
ح�سب  ...البقيه  لأغرا�ص  )فقط  ح�سرات  مبيدات  زراعية(؛ 

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)�سركة التاج الدولية للتبغ املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84340( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
املدخنني  واأدوات  وامل�سنع  اخلام  التبغ  على  العالمة  وتو�سع 

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

)�سركة التاج الدولية للتبغ املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84342( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
املدخنني  واأدوات  وامل�سنع  اخلام  التبغ  على  العالمة  وتو�سع 

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

)بكر ح�سني �سالح ميا�ص ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84348( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  على  العالمة  وتو�سع 
ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اجهزة   ، الذكية  الهواتف  واج��ه��زة 
واملحمولة واجهزة الكمبيوتر املكتبية ، الهواتف من بطاريات 
تلفونات ،اغلفة �سواحن ، خوازن ، البطاريات ال�سم�سية ، الواح 

...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )9(
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)بكر ح�سني �سالح ميا�ص (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84349( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  على  العالمة  وتو�سع 
ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اجهزة   ، الذكية  الهواتف  واج��ه��زة 
واملحمولة واجهزة الكمبيوتر املكتبية ، الهواتف من بطاريات 
تلفونات ،اغلفة �سواحن ، خوازن ، البطاريات ال�سم�سية ، الواح 

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

)�سركة منتجات البويل املحدودة )�ص.م.م((  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84358( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على فرا�سات مزودة بنواب�ص، خمدات، اأ�سرة، 

اأطقم الأرائك. وامل�سنفة بالفئة )20(

)بوريوجن هولدجنز كو.، ليمتد( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84362( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
لال�ستخدام  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  على  العالمة  وتو�سع 
على  توؤثر  التي  ال�سيدلنية  العوامل  البولية؛  امل�سالك  يف 
اجلهاز اله�سمي؛ م�ستح�سرات عالج القلب والأوعية الدموية؛ 
والأوعية  القلب  اأم��را���ص  لعالج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
الدموية؛ ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )5(

)نذير حممد ح�سن مناع(  

وقد مت الت�سجيل برقم )84366( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
ال�سور الفوتوغرافية،  ، املطبوعات، مواد جتليد الكتب،  املواد 
لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  القرطا�سية، 
منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع 

. وامل�سنفة بالفئة )16(
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)نذير حممد ح�سن مناع(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84368( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على التبغ ، ال�سجائر ،اأدوات املدخنني ، اعواد 
 ، ، الة حتمل يف اجليب لل�سجائر  ، الفالتر  ، الولعات  الثقاب 

جميع اللوازم املتعلقه بال�سجائر . وامل�سنفة بالفئة )34(

)ابراهيم عبدالواحد احمد قائد املجيدي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84396( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على ال�سامبو . وامل�سنفة بالفئة )3(

)ابراهيم عبدالواحد احمد قائد املجيدي (  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84397( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 

وتو�سع العالمة على املناديل .وامل�سنفة بالفئة )16(

)�سركة جمموعة �سالل اخلري(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84405( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على فحم انرثا �سايت، بنزين، �سحم لالأحذية، 
زيت  فحم،  قوالب  فحم،  )وق��ود(،  فحم  �سموع،  خ�سب،  قوالب 
غاز  الوقود،  زيت  الوقود،  غاز  دي��زل،  زيت  ل��الإح��رتاق،  قابل 
الإنارة،  �سحم  املولدات،  غاز  )ال�سولر(،  الغاز  زيت  لالإ�ساءة، 

�سحم ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )4(
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)فيليب موري�ص برودكت�ص ا�ص. ايه.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84419( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية؛ بطاريات 
و�سواحن  التبغ  لت�سخني  ت�ستخدم  التي  اللكرتونية  لالأجهزة 
�سواحن  التبغ؛  لت�سخني  ت�ستخدم  التي  اللكرتونية  لالأجهزة 
اأجهزة الذاكرة لنقل البيانات الت�سل�سلية العاملية )يو ا�ص بي( 

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

)فيليب موري�ص برودكت�ص ا�ص. ايه.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84422( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
ال�سجائر  ماعدا  الإلكرتونية  املبخرات  على  العالمة  وتو�سع 
الإلكرتونية؛ اأجهزة لت�سخني ال�سوائل؛ اأجهزة لتوليد البخار. 

وامل�سنفة بالفئة )11(

)فيليب موري�ص برودكت�ص ا�ص. ايه.(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84423( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية 
امل�سنع؛  اأو  اخل���ام  التبغ  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  التدخني  واأج��ه��زة 
الرفيع  وال�سيجار  وال�سجائر  ال�سيجار  فيها  مبا  التبغ  منتجات 
)�سيجاريلو( والتبغ اخلا�ص بلف ال�سجائر وتبغ الغليون وتبغ 

امل�سغ ...البقيه ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )34(

)اأحمد عبداهلل علي اخلدر(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84428( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على �سابون، البخور، الكرميات ، زيوت عطرية، 
م�ستح�سرات   ، منظفات  �سعر،  دهان  ال�سعر،  �سبغات  احلناء، 
بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات  جتميل،  م�ستح�سرات  تنظيف، 
منظفات  اأ�سنان،  غ�سول  اأ�سنان،  منظفات  �سفايف،  حامورة 
وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  ال�سحون،  لغ�سيل 

بالفئة )3(
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)موؤ�س�سة وليد غامن لال�سترياد ( 

 
 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84445( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الوزن  اجهزة   ، تلفزيونات   ، بطاريات  على  العالمة  وتو�سع 
والقيا�ص وال�سارة واملراقبة ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية 
،معدات واجهزة احلا�سب اليل ، منتجات وم�ستلزمات الطاقة 

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

)بن غاطي القاب�سة املحدودة(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84449( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الدواجن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم  على  العالمة  وتو�سع 
وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجممده 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 
بال�سكر، البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون 
وامل�سنفة   . الإي��داع  ن�سر  ح�سب  ...البقيه  لالأكل؛  ال�ساحلة 

بالفئة )29(

)موؤ�س�سة الفي�سل دروي�ص لالإ�سترياد(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84450( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على املطاط والأنابيب البال�ستيكية وموا�سري 
مرنة غري معدنية، اأنابيب مرنة خا�سة بر�ص املواد الزراعية. 

وامل�سنفة بالفئة )17(

)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84451( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
وتو�سع العالمة على املطبوعات ، الأوراق الر�سمية ، الفواتري ، 
امل�ستندات ، الكروت ، الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة 
مواد   ، املطبوعات  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  وغري  املواد  هذه  من 
...البقيه  القرطا�سية،  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب،  جتليد 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )16(
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)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84453( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  على  العالمة  وتو�سع 
احليوانات   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال���واردة  غري  والغالل  والغابات 
والنباتات  البذور   ، الطازجة  واخل�سروات  الفواكه   ، احلية 
 ، باحليوانات  اخلا�سة  الغذائية  امل��واد   ، الطبيعية  والزهور 

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

)بن غاطي القاب�سة املحدودة(  

وقد مت الت�سجيل برقم )84454( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري 
الكحولية؛ م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه؛ 
امل�سروبات؛ خال�سات فواكه  لعمل  اأخرى  �سراب وم�ستح�سرات 
...البقيه  ع�سري  الكحويل؛  غري  الفواكه  نكتار  كحوليه؛  غري 

ح�سب ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )32(

)�سركة اخوان قادر للتجارة وال�ستثمار ) �ص م ي ( م�ساهمة 
مقفلة .(  

 23 رق��م  للقانون  .وفقًا   )84458( برقم  الت�سجيل  مت  وق��د 
ل�سنة 2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية 
 ، ال�سعري  ���س��راب   ، الزجنبيل  ���س��راب  على  العالمة  وتو�سع 

م�سروبات الطاقة . وامل�سنفة بالفئة )32(

)�سركة بن �سهبني للتجارة وال�ستثمار(  

وقد مت الت�سجيل برقم )84459( .وفقًا للقانون رقم 23 ل�سنة 
2010م ب�ساأن العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
التابيوكا  الأرز،   ، ،ال�سكر  ،الكاكاو  ال�ساي   ، النب  على  العالمة 
من  امل�سنوعة  امل�ستح�سرات   ، ال�سطناعي  ال��نب   ، ال�ساجو   ،
احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، الفطائر ، ال�سكولته ، احللويات 
، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�سل ...البقيه ح�سب 

ن�سر الإيداع . وامل�سنفة بالفئة )30(


