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)جمموعة الكبو�س للتجارة وال�سناعة واال�ستثمار(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)88798( وبتاريخ: )2019/2/9م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات 
اجلغرافية وتو�سع العالمة على: منتجات على فئة م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي واغذية للر�سع واالطفال ، ل�سقات طبية ومواد �سماد 

، مبيدات فطريات ومبيدات  ال�سارة  ، م�ستح�سرت الباده احل�سرات واحليوانات  ، مطهرات  ، �سمع طب اال�سنان  ، موادح�سو ال�سنان 
لغايات  �سكاكر   ، طبية  ا�ستحمام  م�ستح�سرات   ، طبية  لغايات  بل�سم   ، بالربو  للم�سابني  �ساي   ، اجلو  تلطيف  م�ستح�سرات   ، اع�ساب 
�سراويل   ، ال�سخ�سي  لال�ستخدام  ماهو  بخالف  الكريهة  الروائح  مزيالت   ، الب�سيطة  للجروح  ل�سقات   ، طبية  لغايات  علكة   ، طبية 
للحي�س ، �سراويل �سحية ، غ�سوالت)لو�سن(لغايات �سيدالنية ، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت)لو�سن(�سيدالنية ، كرميات طبية ، 

فازلينطبي. . وامل�سنفة بالفئه )5(

)�سايكو للتجارة العامة والت�سويق(

  

وقد مت قبول الطلب برقم)88562( وبتاريخ: )2019/1/22م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، مزيج  اللحم،  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  واالأ�سماك وحلوم  اللحوم  العالمة على: 
الوجبات اخلفيفة التي حتتوي على املك�سرات املعاجلة، الفواكه املجففة، املك�سرات املعاجلة، التونة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، )احلليب املركز واحلليب املجفف وكافة م�سروبات احلليب، واحللوى املتنوعة 
امل�سنوعة من م�ستقات احلليب، اللنب ومنتجات االألبان، )زبادي، جنب، ق�سطة(، لنب رائب، الق�سطة، االأجبان بدائل اللنب، م�سروبات 
اللنب، م�سحوق �سراب الع�سائر، الكرمية، �سوكالتة �سائلة، الزيوت والدهون املعدة لالأكل، االأغذية املحفوظة واملخلالت، البقوليات، 
)فول ، فا�سوليا، بازليا، تونة، خوخ، اأنانا�س، حم�س، �سوربات(، معجون الطماطم، الفواكه املعلبة واملثلجة، لب الفواكه، زبيب، متر، 
معجون بندورة الطماطم، زيت الزيتون، عجينة ال�سم�سم)طحينية(، الزيوت والدهون )زيت النخيل، زيت الذرة، زيت دوار ال�سم�س، 
زيت الزيتون، زيت ال�سم�سم، زيت ودهن جوز الهند، زيت الطعام، زيت ال�سويات، ال�سمن النباتي، الزبدة ، زبدة الكاكاو، زبدة الفول 
ال�سوداين، زبدة جوزالهند، زبدة لب ال�سوكوالته، منتجات غذائية معدة من ال�سمك، �سمك حمفوظ، �سمك معلب، �سمك تونا، جمربي، 

اللحوم املحفوظة واملعلبة واململحة وحلوم الدواجن، رقائق فواكه، رقائق البطاط�س.. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)موؤ�س�سة خريات ال�سعيدة للتجارة(

 
التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/2/2م(.  وبتاريخ:  برقم)88694(  الطلب  قبول  مت  وقد 
  ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم  منتجات  على:  العالمة  وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات 
خال�سات اللحم ،  فواكه حمفوظة وجمففة ومطهوة ،  التونة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بال�سكر ،  البي�س  ، احلليب واللنب ومنتجات االألبان  ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، االأغذية املحفوظة واملخلالت ، زيت الزيتون ، 
زيتون حمفوظ ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، متور ، زبيب ،  معجون بندورة ،  زبدة ،  ق�سدة خمفوقة ،  فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، 
�سلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، مربيات ، ع�سري خ�سروات للطبخ ، حليب ، منتجات احلليب ، مك�سرات حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر 
، مهلبية ، �سوربات  ، ع�سري بندورة للطبخ ،  البقوليات واملعلبات )فول - فا�سوليا- بزاليا- تونة( ، خوخ ، اأنانا�س ، حم�س ،  زبادي ،  

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

)احمد �سوقي ح�سن العديني(  

وقد مت قبول الطلب برقم)88392( وبتاريخ: )2019/1/15م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي واأغذية 
للر�سع واالأطفال ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات 
ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ، حفاظات ملر�سى �سل�س البول حفاظات �سحية ن�سائية،م�ستح�سرات تلطيف اجلو، �ساي 
للجروح  ل�سقات  طبية،  لغايات  علكة  طبية،  لغايات  �سكا�سر  طبية،  اإ�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بالربو،بل�سم  للم�سابني 
)لو�سن(  غ�سوالت  �سحية،  �سراويل  للحي�س،  �سراويل  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  ماهو  بخالف  الكريهه  الروائح  مزيالت  الب�سيطة، 
لغايات �سيدالنية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت)لو�سن( �سيدالنية، ل�سقات للجروح الب�سيطة،مزيالت الروائح الكريهة بخالف 
الروائح  جو،مزيل  غرف،معطرات  �سيدالنية،االدوية،روائح  )لو�سن(  بغ�سوالت  م�سربة  ورقية  ال�سخ�سي،مناديل  لال�ستخدام  مهو 
للعناية  �سحية  ،م�ستح�سرات  دوائية  طبية،زيوت  وزيوت  ودهانات  واالر�سيات،املطهرات،كرميات  واملفرو�سات  للمالب�س  الكريهة 
باجل�سم والوجة والب�سرة والرا�س وال�سعر، مراهم حلروق ال�سم�س،غ�سوالت لو�سن طبية،ل�سقات للجروح،فازلني طبي،ل�سقات طبية 
للذباب،مراهم  للح�سرات،املبيدات،لوا�سق  طبية،بخور،طارد  ودهانات  طبية،�سمادات،زيوت  ا�ستحمام  طبية،م�ستح�سرات  ،بودرة 
حاكة  م��واد  بغ�سوالت،  م�سربة  ورقية  مناديل  غ��رف،  طبية،روائح  واغذية  اأطفال  والر�سع،حليب  لالأطفال  ال�سابون،اغذية 

لال�سنان،بخور طارد للح�سرات،املبيدات،لوا�سق الذباب،علكة لغايات طبية،ل�سقات للجروح الب�سيطة. . وامل�سنفة بالفئه )5(
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)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)88658( وبتاريخ: )2019/1/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
واملفرو�سات  للمالب�س  الروائح  مزيل    ، واالر�سيات  وال�ستائر  واملفرو�سات  للمالب�س  معطرات    ، للجو  ومعطر  روائح  على:  العالمة 
 ، ال�سخ�سي  االإ�ستخدام  لغري  الكريهة  الروائح  مزيل    ، واملكاتب  واملباين  وال�سيارات  للغرف  معطره  وملطفات  روائح   ، واالأر�سيات 
املطهرات ، كرميات ودهانات وزيوت طبية ،  م�ستح�سرات �سحية للعناية باجل�سم والوجه والب�سرة والراأ�س وال�سعر ،  مرهم حلروق 
ال�سم�س ، غ�سوالت لو�سن طبية ،  ل�سقات للجروح  ، االأدوية ،  فازلني طبي ،  ل�سقات طبية ،  بودرة طبية ،  واأغذية للر�سع واالأطفال 
، م�ستح�سرات ا�ستحمام طبية ،  �سمادات ، زيوت ودهانات طبية ، م�ستح�سرات �سيدلية وبيطرية ،  م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية 

،  مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي ، بخور طارد للح�سرات ،  املبيدات ،  لوا�سق للذباب ،  مراهم ال�سابون.. وامل�سنفة بالفئه )5(

)احمد �سوقي ح�سن العديني(  

وقد مت قبول الطلب برقم)88391( وبتاريخ: )2019/1/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي واأغذية 
للر�سع واالأطفال ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات 
ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ، حفاظات ملر�سى �سل�س البول حفاظات �سحية ن�سائية،م�ستح�سرات تلطيف اجلو، �ساي 
للجروح  ل�سقات  طبية،  لغايات  علكة  طبية،  لغايات  �سكا�سر  طبية،  اإ�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بالربو،بل�سم  للم�سابني 
الب�سيطة، مزيالت الروائح الكريهه بخالف ماهو لال�ستخدام ال�سخ�سي، �سراويل للحي�س، �سراويل �سحية، غ�سوالت )لو�سن( لغايات 
مهو  بخالف  الكريهة  الروائح  مزيالت  الب�سيطة،  للجروح  ل�سقات  �سيدالنية،  بغ�سوالت)لو�سن(  م�سربة  ورقية  مناديل  �سيدالنية، 
لال�ستخدام ال�سخ�سي،مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( �سيدالنية،االدوية،روائح غرف،معطرات جو،مزيل الروائح الكريهة 
باجل�سم  للعناية  �سحية  ،م�ستح�سرات  دوائية  طبية،زيوت  وزيوت  ودهانات  واالر�سيات،املطهرات،كرميات  واملفرو�سات  للمالب�س 
طبية،  طبي،ل�سقات  فازلني  للجروح،  ل�سقات  طبية،  لو�سن  ال�سم�س،غ�سوالت  حلروق  مراهم  وال�سعر،  والرا�س  والب�سرة  والوجة 
للذباب،مراهم  للح�سرات،املبيدات،لوا�سق  طبية،بخور،طارد  ودهانات  طبية،�سمادات،زيوت  ا�ستحمام  طبية،م�ستح�سرات  بودرة 
حاكة  م��واد  بغ�سوالت،  م�سربة  ورقية  مناديل  غ��رف،  طبية،روائح  واغذية  اأطفال  والر�سع،حليب  لالأطفال  ال�سابون،اغذية 

لال�سنان،بخور طارد للح�سرات،املبيدات،لوا�سق الذباب،علكة لغايات طبية. . وامل�سنفة بالفئه )5(
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)ات�س . لوندبيك ايه / ا�س(

  
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/9م(.  وبتاريخ:  برقم)88309(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: البحث والتطوير ال�سيدالين ؛ اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ذات ال�سلة باجلهاز 
واالإختبارات  ؛االأبحاث  املركزي  الع�سبي  باجلهاز  املتعلقة  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات  واالأمرا�س  واالإ�سطرابات  املركزي  الع�سبي 
الطبية ؛ االأبحاث واالإختبارات ال�سريرية ؛ االأبحاث واالإختبارات الت�سخي�سية ؛ توفري اأدوات فح�س)برجميات( غري قابلة للتنزيل 
على اخلط املبا�سر لتقييم الوظائف االإدراكية واال�سطرابات واالأمرا�س النف�سية والع�سبية ؛ توفري اأدوات فح�س)برجميات( غري 
قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر لت�سخي�س وتنظيم ومراقبة والو�سول اىل والتحكم ب� وفح�س اال�سطرابات واالأمرا�س النف�سية 

والع�سبية . . وامل�سنفة بالفئه )42(

)احمد �سوقي ح�سن العديني(  

وقد مت قبول الطلب برقم)88389( وبتاريخ: )2019/1/14م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي واأغذية 
للر�سع واالأطفال ، ل�سقات ومواد �سماد ، مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات 
، �سراويل ملر�سى �سل�س البول ،م�ستح�سرات تلطيف اجلو، �ساي للم�سابني بالربو،بل�سم  اأع�ساب  ، مبيدات فطريات ومبيدات  ال�سارة 
لغايات طبية، م�ستح�سرات اإ�ستحمام طبية، �سكا�سر لغايات طبية، علكة لغايات طبية، ل�سقات للجروح الب�سيطة، مزيالت الروائح 
الكريهه بخالف ماهو لال�ستخدام ال�سخ�سي، �سراويل للحي�س، �سراويل �سحية، غ�سوالت )لو�سن( لغايات �سيدالنية، مناديل ورقية 
م�سربة بغ�سوالت)لو�سن( �سيدالنية، ل�سقات للجروح الب�سيطة،مزيالت الروائح الكريهة بخالف مهو لال�ستخدام ال�سخ�سي،مناديل 
واملفرو�سات  للمالب�س  الكريهة  الروائح  جو،مزيل  غرف،معطرات  �سيدالنية،االدوية،روائح  )لو�سن(  بغ�سوالت  م�سربة  ورقية 
واالر�سيات،املطهرات،كرميات ودهانات وزيوت طبية،زيوت دوائية ،م�ستح�سرات �سحية للعناية باجل�سم والوجة والب�سرة والرا�س 
وال�سعر، مراهم حلروق ال�سم�س،غ�سوالت لو�سن طبية،ل�سقات للجروح،فازلينطبي،ل�سقات طبية ،بودرة طبية،م�ستح�سرات ا�ستحمام 
طبية،�سمادات،زيوت ودهانات طبية،بخور،طارد للح�سرات،املبيدات،لوا�سق للذباب،مراهمال�سابون،اغذية لالأطفال والر�سع،حليب 
للح�سرات،املبيدات،لوا�سق  طارد  لال�سنان،بخور  حاكة  مواد  بغ�سوالت،  م�سربة  ورقية  مناديل  غرف،  طبية،روائح  واغذية  اأطفال 

الذباب،علكة لغايات طبية،ل�سقات للجروح الب�سيطة.. وامل�سنفة بالفئه )5(
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)ب�سري عبا�س عبده احلطامي(
 

التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/2/12م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)88919(  الطلب  قبول  مت  وقد 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على: اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ،  خال�سات اللحم 
،  فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،  التونة ،  حال )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر 

،  البي�س واحلليب ومنتجات االلبان ،  الزيوت والدهون املعدة لالأكل ،  االأغذية املحفوظة واملخالالت ،  احلليب ومنتجات احلليب 
، اللنب ومنتجات االلبان ، زيت الزيتزن ، زيتون حمفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، متور ، الزيت ، معجون البندورة ، الزبدة ، 
ق�سدة ، ق�سدة خمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممدة ، �سلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�سري خ�سروات للطبخ ، منتجات احلليب 
، مك�سرات حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر ، مهلبية ، �سوربات ، ع�سري بندورة للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�سطة ، جمربي ، �سمن 
 ، الكاكاو  زبده   ، الزبدة  ، كرمية  زبادي  للطبخ  زيت   ، ، حم�س  انانا�س   ، واملعلبات)فول -فا�سوليا-بزاليا(خوخ   ، البقوليات   ، نباتي 

م�سروبات احلليب ، �سمك معلب. وامل�سنفة بالفئه )29(

)ات�س . لوندبيك ايه / ا�س(  

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/9م(.  وبتاريخ:  برقم)88305(  الطلب  قبول  مت  وقد 
العالمة على: التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ تنظيم واإجراء االإجتماعات و احللقات الدرا�سية و الف�سول والندوات 
�سمن جمال االأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية ؛ برامج تدريب على اخلط املبا�سر ، حلقات درا�سية عرب االإنرتنت ؛ تنظيم وادارة 
ندوات  و  وموؤمترات  درا�سية  وحلقات  االإنرتنت  عرب  درا�سية  حلقات  �سكل  على   ، املبا�سر  اخلط  على  فيها  مبا   ، للخرباء  منتديات 
وور�س عمل )تعليم ( وف�سول ؛ تنظيم واإدارة منتديات اخلرباء، مبا فيهاعلى اخلط املبا�سر ، يف جمال البحث والتطوير و العلوم 
و االختبارات والتجارب ال�سريرية والت�سخي�س واالأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية واال�سطرابات واالأمرا�س والعالج والوقاية 
واالأدوية  والت�سخي�س  ال�سريرية  والتجارب  االختبارات  و  العلوم  و  والتطوير  البحث  جمال  يف  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  ؛ 
اأو  كابل  طريق  عن   ، املبا�سر  اخلط  على   ، اإلكرتونيًا  توفر  والوقاية  والعالج  واالأمرا�س  واال�سطرابات  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات 
اإنرتنت اأو غريها من الو�سائط االإلكرتونية ؛ توفري من�سورات على اخلط املبا�سر )غري قابلة للتنزيل( ، مبا فيها كتب وتقارير وكتيبات 
وكرا�سات ون�سرات ون�سرات املعلومات املتعلقة باملر�سى وجمالت و�سحف ومواد تدري�سية و تعليمية يف جمال البحث والتطوير و العلوم 
واالختبارات والتجارب ال�سريرية والت�سخي�س واالأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية واال�سطرابات واالأمرا�س والعالج والوقاية ؛ 
خدمات تعليمية وترفيهية على �سكل تقدمي فيديوهات و �سور غري قابلة للتنزيل والتي تخ�س حمتوى طبي و�سحي عرب االإنرتنت ؛ 
خدمات تعليمية و ترفيهية على �سكل تقدمي فيديوهات و �سور غري قابلة للتنزيل والتي تخ�س حمتوى طبي و�سحي عرب موقع �سبكي 

ومن�سات وتطبيقات و�سائط اجتماعية.. وامل�سنفة بالفئه )41(
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)حممد عبداهلل هادي احلبي�سي )موؤ�س�سة حممد عبداهلل احلبي�سي للتجارة(( 

وقد مت قبول الطلب برقم)88526( وبتاريخ: )2019/1/23م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: معدات مانعة لتوهج ال�سيارات )لوازم ملبات( م�سابيح قو�سية، اأ�سواء ال�سيارات)لوازم ملبات(، م�سابيح �سينية، اأ�سوتء 
كهربائية ل�سجرة عيد امليالد، من�ساآت تربيد املاء، اأ�سواء للدراجات الهوائية، اأ�سواء �سحرية للتزيني يف احلفالت، مراوح )تكييف 
هواء(، مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي، فتائل للم�سابيح الكهربائية، دفايات للقدمني ، م�سابيح غاز، عالقات ملبات، �سخانات 
اأجهزة  لالإ�ساءة،  فواني�س  كهربائية،  م�سابيح   ، ثالجات  ت�سخني،  الواح  ماء،  ت�سخني  معدات  كهربائية،  ت�سخني  فتايل  للحمامات، 
والغاز،  املاء  موا�سري  الأجهزة  ال�سالمة  لوازم  جيب،  دفايات  كهربائية،  جيب  م�سابيح  للمركبات،  ا�ساءت  اأجهزة  لالإ�ساءة،  ومن�ساآت 
اأ�ساواء كا�سفة، م�سابيح قيا�سية، م�سابيح لل�سوارع، م�سابيح اأمامية للمركبات، من�ساأت واأجهزة تهوية ، معدات تهوية، �سخانات ماء، 

اأجهزة دفايات لالأ�سرة، �سخانات �سم�سية. . وامل�سنفة بالفئه )11(

)ات�س . لوندبيك ايه / ا�س(

  

وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/9م(.  وبتاريخ:  برقم)88310(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وال�سريرية  الطبية  املعلومات  خدمات  ؛  ال�سحية  الرعاية  وخدمات  والعالجية  وال�سريرية  الطبية  اخلدمات  على:  العالمة 
والعالجية وخدمات معلومات الرعاية ال�سحية ؛ خدمات يف جمال الطب النف�سي وعلم النف�س واالأمرا�س واال�سطرابات وغريها 
من االأمرا�س واال�سطرابات داخل اجلهاز الع�سبي املركزي ؛ امل�سورة املتعلقة بامل�ستح�سرات واملواد الطبية وال�سيدالنية ؛ خدمات 
والطب  املركزي  الع�سبي  باجلهاز  املتعلقة  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات  واأمرا�س  باإ�سطرابات  املتعلقة  والطبية  ال�سحية  الرعاية 
النف�سي والدماغ ؛ توفري معلومات طبية ودوائية يف جمال الت�سخي�س واالأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية واال�سطرابات واالأمرا�س 
والعالج والوقاية؛ توفري بيانات وحتاليل طبية على اخلط املبا�سر م�سممة لتزويد املر�سى والعمالء مبعلومات ح�سب الطلب ، مبا فيها 

املعلومات املتعلقة باجلرعة الطبية والت�سخي�س واالأمورالعالجية واالإدارة الطبية. . وامل�سنفة بالفئه )44(
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)حممد حممد علي مقبل مرح(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87252( وبتاريخ: )2018/10/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: لنب ،ال�ساي ،الكاكاو ،ال�سكر ،االأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب اال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 
،اخلبز ،الب�سكويت ،الفطائر ،ال�سوكوالته ،احللويات ،احللويات املثلجة، حالوة الطحينية، ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية، 
امللح ،اخلردل ،اخلل، البهارات ،التوابل ،ال�سل�سة ،املكرونة، الثلج، البفك، ال�سعريية ،كراميل )حلوى( ، العلكة )اللبان(، رقائق ذره 
، ف�سار )حب الذرة(، مايونيز، منكهات، رقائق �سوفان، كات�سب ،دب�س للطعام ، معجنات ، مهلبية ، زعفران )توابل(، �سل�سة طماطم ، 
منكهات ، �سمع نحل ، دقيق ال�سعري ، حلوى ، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب(، كري)بهارات(، دب�س ال�سكر 
، ذرة مطحونة ، ن�سا ، ويفر ، ال�سكرمي ، ال�سوكوالته اخلام، �سطة ، خليط كيك ، مرق الدجاج ، حلوى ، بوظه ، املثلجات ، كعك ، كيك ، 
�سكاكر، نعنع ، الويفر ، م�سروبات ا�ساها �سوكوالته ، ب�سكويت رقيق ه�س ، منتجات مغطى بال�سوكوالته ، �سوكوالته �سائل ، مليم فوامة 

، جلكوز للطعام ، يان�سون جنمي، فانيال )منكهة( . وامل�سنفة بالفئه )30(

)حممد حممد علي مقبل مرح(

 
وقد مت قبول الطلب برقم)87258( وبتاريخ: )2018/10/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
العالمة على: اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، التونة، 
لالأكل،االأغذية  املعدة  والدهون  ،الزيوت  االألبان  ومنتجات  واللنب  احلليب  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالميات 
املحفوظة واملخلالت، زيت الزيتون والزيتون املحفوظ ، رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، متور ، زبيب ، معجون بندورة ، زبدة ، ق�سطة 
خمفوقة ، فواكة مثلجة ، فواكة جممدة ، �سلطات فواكة ، فواكة مطبوخة ، ع�سريات خ�سروات للطبخ ، منتجات احلليب ، مك�سرات 
حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر ، مهلبية ، �سوربات ، ع�سري بندورة للطبخ ، جبنة ، زيت جوز الهند ، ق�سطة ، جمربي ، �سمن نباتي ، 
البقوليات واملعلبات )فول ، فا�سوليا ، بزاليا (، خوخ ، انان�س ، حم�س ، زيت للطبخ ، زبادي ، كرمية الزبدة ، زبدة الكاكاو ، زيت دوار 

ال�سم�س ، م�سروبات احلليب ، �سمك معلب .. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)ات�س . لوندبيك ايه / ا�س(

  
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/1/9م(.  وبتاريخ:  برقم)88306(  الطلب  قبول  مت  وقد 
برجميات  برجميات؛  ؛  باالأدوية  تتعلق  معلومات  على  حتتوي  ب�سرية  و  واإلكرتونية  مغناطي�سية  بيانات  حامالت  على:  العالمة 
تطبيقات حا�سوب للغايات الطبية ؛ برجميات تطبيقات ؛ تطبيقات نقالة ؛ �ساعات ذكية واأجهزة ذكية قابلة لالرتداء )معاجلة 
برجميات  ؛  الطبي  القطاع  يف  اإلكرتونية  معلومات  اإدارة  اأنظمة  ؛  النقالة  الهواتف  على  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  �سور  ؛  بيانات( 
و  ال�سبكية  للمواقع  برجميات  واملبيعات؛  التعليم  اأن�سطة   ، وال�سيدالنية  الطبية  للمعلومات  برجميات  فيها  مبا   ، م�سجلة  حا�سوب 
االإنرتانيت) ال�سبكة الداخلية ( واالإنرتنت ؛ معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات تطبيقات لالأجهزة والتطبيقات 
النقالة للمعلومات والتفاعل ؛ برجميات تطبيقات خلدمات الت�سبيك االإجتماعي عرب االإنرتنت ؛ برجميات قابلة للتنزيل على �سكل 
تطبيق نقال لتقدمي معلومات عن ال�سحة واخلدمات ال�سحية واالأدوية ؛ برجميات قابلة للتنزيل على �سكل تطبيق نقال لت�سهيل 
االت�ساالت ، حتديدا، ال�سماح للخرباء والباحثني واملر�سى واملتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية بالو�سول اإىل وم�ساركة املعلومات يف 

املجاالت الطبية وال�سيدالنية وال�سحية.. وامل�سنفة بالفئه )9(

)�سركة الذهب االأخ�سر للتجارة(

وقد مت قبول الطلب برقم)87452( وبتاريخ: )2018/11/10م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على: بقول حمفوظة، زبدة، زبدة لب ال�سكوالتة، زبدة فول 
�سوداين، حلوم مطبوخة، جبنة، زبدة لب ال�سكوالتة، جوز هند جمفف، دهن جوز الهند، زيت جوز 
ل�سنع  البان(، ق�سدة خمفوقة، دهون �ساحلة لالأكل، مواد دهنية  الهند، زيت ذرة، ق�سدة )منتجات 

دهون �ساحلة لالأكل، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خمرية احلليب الأغرا�س الطهو، �سرائح �سمك طريه )فيليه(، منتجات 
غذائية معدة من ال�سمك، دقيق �سمك لالأ�ستهالك الب�سري، �سمك غري حي، �سمك حمفوظ، �سمك مملح، بي�س ال�سمك املعالج، �سمك 
معلب، منتجات غذائية ُمعدة من ال�سمك، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، فواكه حمفوظة، فواكه معلبة، مربيات، كفري)م�سروبات من 
اللنب(؛ كفري )م�سروبات من اللنب(، عد�س حمفوظ، زيت الذرة ال�سفراء، حلوم، حلم معلب، حليب، لنب البوميني،م�سروبات احلليب 
)يكون احلليب هو ال�سائد فيها(، منتجات احلليب، خمفوق احلليب، زيت زيتون للطعام، زيتون حمفوظ، زيت لب النخيل للطعام، زيت 
نخيل للطعام، زبدة فول �سوداين، فول �سوداين معالج، بازالء حمفوظة، بكتني للطعام، ق�سور فواكه، خملالت، زبيب، �سمك مملح، بذور 
عباد ال�سم�س املعاجلة، زيت �سم�سم، فول �سويا حمفوظ للطعام، حليب ال�سويا )بديل احلليب(، زيت عباد ال�سم�س للطعام، طحينية 

)عجينة بذور ال�سم�سم(، معجون بندورة، �سمك تونا، لنب خمي�س، لنب رائب )زبادي(.. وامل�سنفة بالفئه )29(
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)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(
 

وقد مت قبول الطلب برقم)88661( وبتاريخ: )2019/1/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على: عطور، زيوت عطرية، كولونيا ، ماء الكولونيا ،البخور 
، العودة وعطر العودة ، امل�سك، م�سك ل�سناعة العطور ، معطر للج�سم، املنتجات امل�سنعة من العطور، 

مزيل الروائح الكريهة لالإ�ستخدام ال�سخ�سي، خال�سات زهور)عطور(، عنا�سر ا�سا�سية لعطور الزهور ، لو�سن وكرميات ودهانات وزيوت 
معطرة للج�سم ، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت معطرة، م�ستح�سرات تبخري )عطور(، خ�سب معطر ، عود الند، زيت الورد، مزيل 
العرق ، �سابون و�سابون طبي و�سابون معطر، بودرة معطرة للج�سم، ماء معطر، م�ستح�سرات جتميل ، احلناء واحلناء الع�سبي، زيوت 
ودهان لل�سعر، كرمي ودهان لل�سعر، حمام زيت لل�سعر، �سامبو، غ�سول)لو�سن لل�سعر(، مثبت �سعر، مزيل �سعر، م�ستح�سرات فرد وجتعيد 
وت�سريح ال�سعر، مواد جتميل، م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط، اأ�سباغ جتميلية للج�سم وال�سعر، مزيالت البقع، م�ستح�سرات العناية باجل�سم والوجه والب�سرة وال�سعر، كرمي للج�سم 
والوجه وال�سعر، كحل للعني ، بودرة اأطفال، كرمي اأ�سا�س ، ماكياجات ، م�سكرة، اأقالم حواجب، اأحمر �سفاه، اأ�سباغ لالأظافر وملمعات 
اأظافر، دهان )جل(، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، م�ستح�سرات وكرميات لتبيي�س الب�سرة وكرميات ملواجهة التجاعيد والكلف 

والنم�س ، كرمي لت�سقق االأرجل ،اأقنعة جتميلية، معجون اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(

)عمر عبداهلل اأبوبكر بانافع - بانافع للعود(

وقد مت قبول الطلب برقم)88666( وبتاريخ: )2019/1/30م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية 
واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع العالمة على: عطور، زيوت عطرية، كولونيا ، ماء الكولونيا ،البخور 
، العودة وعطر العودة ، امل�سك، م�سك ل�سناعة العطور ، معطر للج�سم، املنتجات امل�سنعة من العطور، 

مزيل الروائح الكريهة لالإ�ستخدام ال�سخ�سي، خال�سات زهور)عطور(، عنا�سر ا�سا�سية لعطور الزهور ، لو�سن وكرميات ودهانات وزيوت 
معطرة للج�سم ، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت معطرة، م�ستح�سرات تبخري )عطور(، خ�سب معطر ، عود الند، زيت الورد، مزيل 
العرق ، �سابون و�سابون طبي و�سابون معطر، بودرة معطرة للج�سم، ماء معطر، م�ستح�سرات جتميل ، احلناء واحلناء الع�سبي، زيوت 
ودهان لل�سعر، كرمي ودهان لل�سعر، حمام زيت لل�سعر، �سامبو، غ�سول)لو�سن لل�سعر(، مثبت �سعر، مزيل �سعر، م�ستح�سرات فرد وجتعيد 
وت�سريح ال�سعر، مواد جتميل، م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط، اأ�سباغ جتميلية للج�سم وال�سعر، مزيالت البقع، م�ستح�سرات العناية باجل�سم والوجه والب�سرة وال�سعر، كرمي للج�سم 
والوجه وال�سعر، كحل للعني ، بودرة اأطفال، كرمي اأ�سا�س ، ماكياجات ، م�سكرة، اأقالم حواجب، اأحمر �سفاه، اأ�سباغ لالأظافر وملمعات 
اأظافر، دهان )جل(، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، م�ستح�سرات وكرميات لتبيي�س الب�سرة وكرميات ملواجهة التجاعيد والكلف 

والنم�س ، كرمي لت�سقق االأرجل ،اأقنعة جتميلية، معجون اأ�سنان.. وامل�سنفة بالفئه )3(
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)ب�سري عبا�س عبده احلطامي( 

وقد مت قبول الطلب برقم)88923( وبتاريخ: )2019/2/12م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�سرات اجلغرافية وتو�سع 
،  الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من  العالمة على: النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساجو والنب اال�سطناعي 
،  ع�سل النحل والع�سل  ،  احللويات املثلجة حالوة الطحينية  ،  واحللويات  ، ال�سوكوالتة  ،  والفطائر  احلبوب واخلبز والب�سكويت 
االأ�سود ،  ، اخلمرية ، امللح واخلردل واخلل ،  البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة ، الثلج ، البفك ،  ال�سعريية ، كراميل )حلوى( ، 
علكة)اللبان( رقائق ذرة ،  ف�سار)حب ذرة( رقائق �سوفان ،  كت�ساب ، مايونيز ،  دب�س للطعام ،  معجنات ، مهلبية ،  زعفران)توابل( 
،  �سل�سة ،  منكهات ،  دقيق ال�سعري ،  حلوى ،  وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ،  رقائق)منتجات احلبوب ، منتجات طجن الدقيق ، 
، كراميل)حلوى( للطعام  ، فانيال)منكهة(م�ستح�سرات منكهة  للطعام  ن�سا   ، يان�سون جنمي   ، ، خبز افرجني  ، ك�سرت  جلوكوزللطعام 

معجنات ، �سمع النحل ، وجبات خفيفة ا�سا�سها احلبوب ، كاري)بهار(منكهات للم�سروبات-ال�سطة.. وامل�سنفة بالفئه )30(

)موؤ�س�سة خريات ال�سعيدة للتجارة(

 
وتو�سع  اجلغرافية  واملوؤ�سرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2019/2/2م(.  وبتاريخ:  برقم)88696(  الطلب  قبول  مت  وقد 
من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي،  النب   ، ال�ساجو   ، التابيوكا  ،االأرز-  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،ال�ساي  النب  على:  العالمة 
احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، الفطائر، ال�سكوالته ، احللويات ، احللويات املثلجة ، حالوة الطحينية ، ع�سل النحل والع�سل االأ�سود - 
اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، البهارات ، التوابل ، ال�سل�سة - املكرونة ، الثلج ، البفك - ال�سعريية، كراميل )حلوى( - علكة ، رقائق 
ذرة ، ف�سار)حب الذرة(، رقائق �سوفان ، الكات�سب، مايونيز ، دب�س الطعام،املعجنات ،مهلبية ، زعفران )التوابل( ، �سل�سة طماطم، 
منكهات ، �سمع نحل، دقيق ال�سعري ، حلوى، ، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب ، رقائق )منتجات احلبوب( ، كاري )بهار(، كا�سرتد ، دب�س 
ال�سكر ، ذرة مطحونة ، ن�سا، كيك ، االأي�سكرمي، �سوكوالته خام ، �سطة، خليط كيك ، مرق دجاج، حلوى ، البوظة ، املثلجات ، كعك ، 
كيك ، �سكاكر، ، ويفر، ، ب�سكويت رقيق ه�س، منتجات مغطى بال�سكوالته ، نعنع �سكوالته �سائل، مليم، فواكه، فانيال )منكهة(، جلوكوز 

للطعام، يان�سون جنمي، مهلبية، �سمع نحل.. وامل�سنفة بالفئه )30(


