
 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدروایت برادلي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Safiaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/02/2007بتاریخ :    090429 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوال كومبني -ش. ذا كوكا   بإسم :)- 730(

     ،    الوالیات المتحدة االمیركیة 30313كوال بالزا، اتالنتا، جورجیا  -وان كوكا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الغازیة وسواھا من المشروبات غیر الكحولیة، المیاه المعدنیة و 32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مشروبات الفاكھة ، عصیر الفاكھة ، الشراب المركز الخالص الغیر كحولي وسائر المستحضرات المعدة لصنع وتحضیر 

 .32المشروبات الغیر كحولیة، في الفئة 
  

فیة متموجة باللون  االزرق المتدرج مكتوبة  باللون االبیض بأحرف التینیة ممیزة على  خل safiaكلمة  وصف العالمة :
  المتداخل  مع واشكال طبیعیة وزخارف  ممیزة

) بمعزل عن العالمة العتبارھا شائعة االستخدام حیث Safiaعدم المطالبة بحق حصري عن استخدام كلمة ( االشتراطات :
  ستكون حمایة العالمة بمجملھا.

  
ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ش. مشاریع ام . اتش (ذ.م.م) :  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
  ( الرز الباسمتى (كارنكال NO - 717 PURE KERNAL BASMATI RICE  717العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/10/2009بتاریخ :    135068 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. مشاریع ام . اتش (ذ.م.م)  م :بإس)- 730(

     ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة 5771ص .ب  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 األرز 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 PURE KERNALا عبارة  "" كتبت باللون االسود واسفلھا دائرة كتب من أعالھNo.717عبارة عن " وصف العالمة :
BASMATI RICE   باللغة الالتینیة بشكل منحني وفي أسفل الدائرة كتبت عبارة " الرز الباسمتى (كارنال)  وفى وسط "

) وجمیع الكلمات باللون االسود داخل مستطیل كما ھو موضح  717الدائرة توجد دائرة بداخلھا رسم لشكل أسد وأسفلھ األرقام ( 
  . بالشكل المرفق
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   تي .ام. بي -سابا وشركاھم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GLOBALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/05/2010بتاریخ :    142196 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. غلوبل ستراتیتجیز غروب ھولدینغ اس . ایھ  بإسم :)- 730(

     لكسمبورغ،     لوكسمبورغ  2450-، بولیفارد رووزفلت، ال15وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المتعلقة بھا، الخدمات العلمیة والخدمات والتقنیة واألبحاث والتصامیم  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمات التحلیل و األبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر أجزاء الحاسوب وبرمجیات الحاسوب؛ تحلیل استغالل حقول النفط؛ 

االستشارات المعماریة؛ التقویم؛ القیاس؛ البحوث الكیمیائیة؛ برمجة الحاسوب؛ خدمات تقدیم االستشارات حول برمجیات 
مجیات الحاسوب، خدمات صیانة تصامیم برمجیات الحاسوب؛ خدمات الحمایة من فیروسات الحاسوب، خدمات تنزیل بر

الحواسیب؛ تحویل البیانات لبرامج وبیانات الحاسوب غیر التحویل المادي؛ التصامیم الصناعیة؛ خدمات تصمیم التغلیف؛ 
د؛ األبحاث المیكانیكیة؛ مسح حقول النفط؛ تصمیم مخططات اإلنشاءات؛ الھندسة؛ األبحاث في مجال الحمایة البیئیة؛ اختبار الموا

األغلفة؛ خدمات األبحاث الفیزیائیة؛ دراسات المشاریع التقنیة؛ ضبط الجودة؛ خدمات األبحاث والتطویر لآلخرین؛ األبحاث 
 .42الحیویة؛ مسح األراضي؛ األبحاث التقنیة؛ اختبار المواد، في الفئة 

  
  طراف شبھ دائریة مع خطوط بیضاء متشابكة على جھة الیساربطاقة سوداء مع أ وصف العالمة :

) بمعزل عن العالمة العتبارھا كلمة شائعة االستخدام GLOBALعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام كلمة ( االشتراطات :
.  

  
و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ت یورنلیري سانایي في تیكاریت انونیم سیركتيش. اكبل سوت في سو :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AKBELالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/07/2010بتاریخ :    144414 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. اكبل سوت في سوت یورنلیري سانایي في تیكاریت انونیم سیركتي  بإسم :)- 730(

     ارجلي كونیا تركیا  2255زایا جوكالب ماه ادانا كاد رقموعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 البیض الحلیب واللبن ومنتجات الحلیب واللبن 29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة باللون االسود  AKBELالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  لیس لھا معنى   AKBELكلمة    االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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المتحدةاإلمارات العربیة   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BELENCOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/02/2011بتاریخ :    153068 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  ش. بیكر یوزي تاساریمالره ساناي في تیجاریت انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     انقرة / تركیا  -غازیاوصمانباشا  6اجور مومجو جادیسھ، اجور مومجو نون سوكاجھ رقم: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة و اإلعالن و إدارة و توجیھ األعمال و تفعیل النشاط  35فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
المكتبي، تجمیع تشكیلة متنوعة من البضائع معا لمصلحة األخرین (ما عدا النقل من ذلك) لتمكین الزبائن من مشاھدة مریحة 

 ومناسب وشراء تلك البضائع
  

  سودباحرف التینیة باللون األ BELENCO وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   ألفا لتسجیل براءات االختراع والعالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CLiPtec العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2011بتاریخ :    159034 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. بیزكود اسیا اس دي ن بي اتش دي  بإسم :)- 730(

     بوكیت میرتاجام یبنانج ، مالیزیا  14000، بندر بردا ،  2لورونج بردا تیمور  7&3،5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

، لبادات الفارة ، لو حة مفاتیح أجھزة الحاسوب ( فارة الكمبیوتر  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الكمبیوتر ) ، كابالت أجھزة الحاسوب ، سماعات االتصاالت ، سماعات االتصاالت ، سماعات استالم المكالمات ، اجھزة معالجة 

ة الحاسوب  ، اجھزة البیانات ، نظام معاجة النصوص ، لوحة معالجة البیانات ، أجھزة حامالت قراءة البیانات ، طباعات اجھز
ملحقة بالحاسوب ، اجھزة الحاسب االلي ، منظم الطاقة  الكھربائي لقارىء البیانات ، ھاتف االذن ( غیر االجھزة المستخدمة 

للصم ) ، مشغالت الوسائط المحمولة ، اجھزة شحن متنقلة ( المیدان ) ، منظم وصلة الكھرباء ، منصة التحویل الجھزة 
التخاطب  الجھزة الحاسوب ، جھاز االتصال الالسلكي والصوت ، المعلومات ونقل االشكال ( الصور) ، الحاسوب ، اجھزة 

 أقراص الیو اس بي فالش للمعلومات ( المتنقلة ) ، المنظم الكھربائي
  

  كتبت بشكل ممیز باللون االسود  CLiPtecالكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
راض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن)- 740(
  800xAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/07/2011بتاریخ :    160000 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ایھ بي بي ایھ بي  بإسم :)- 730(

     فاستیراس ، السوید  721 59تفارلیدن ، انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر برامج كمبیوتر على شبكات البیانات وخاصًة على  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمتعلقة باستخدام أجھزة الكمبیوتر وعتاد االنترنت ، خدمات توفیر الربط بقاعدة البیانات وتقدیم الدعم التقني والمعلومات ا

وبرمجیات الكمبیوتر وشبكات الكمبیوتر المباشرة من قاعدة بیانات الكمبیوتر أو عبر شبكات الكمبیوتر، خدمات توفیر الربط 
الشبكة بقاعدة معلومات الكمبیوتر،  خدمات توفیر الدخول إلى شبكات البیانات وخاصًة إلى االنترنت ومنتدیات االنترنت و

العنكبوتیة العالمیة وإلى خدمات الخادمات، خدمات برمجة الكمبیوتر وتحدیث برامج الكمبیوتر، خدمات أداء التحالیل الكیمیائیة، 
خدمات التحالیل الخاصة باستخراج البترول، خدمات أداء عمیات الحفر االستكشافیة للبترول، خدمات اإلشراف على آبار 

ات حول حمایة البیئة، خدمات إجراء التحالیل بغرض إستغالل حقول البترول، خدمات مسح حقول البترول، خدمات االستشار
البترول، خدمات تقدیم اإلستشارات المعماریة، خدمات ھندسة معماریة، خدمات تأجیر المباني المتنقلة، خدمات تقدیم االستشارة 

ي مجال الكیمیاء، خدمات تصمیم برمجیات الكمبیوتر وخدمات في مجال السالمة، خدمات االستشارات المھنیة، خدمات البحث ف
المصمم الصناعي، خدمات الطباعة، خدمات البحوث الفیزیائیة، خدمات االستشارات الصیدالنیة، خدمات فیزیائیة، خدمات فرز 

بیوتر، خدمات إسترجاع النفایات والمواد القابلة للتدویر، خدمات تأجیر المنشآت الصحیة، خدمات االستشارات في مجال الكم
بیانات الكمبیوتر، خدمات صیانة برامج كمبیوتر، خدمات تحلیل أنظمة الكمبیوتر، خدمات تطویر والبحث عن منتجات جدیدة، 
خدمات البحث في مجال الھندسة وإنشاء اآلالت، خدمات إخراج تقاریر الخبراء التقنیة، خدمات األعمال الھندسیة بما في ذلك 

لھندسیة، خدمات التخطیط لإلنشاء، خدمات التخطیط للتقاریر التقنیة واالستشارات المتعلقة بذلك، خدمات تأجیر االستشارات ا
الدخول إلى قاعدة البیانات، خدمات تأجیر معدات البرمجیات ومعالجة البیانات، خدمات تطویر البرمجیات، خدمات تكنولوجیا 

 42الشبكات . فئة 
  

  ) بالحروف واالرقام الغربیة800xAعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  H2Safeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/07/2011بتاریخ :    160144 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  25/01/2011  85225274:  نات األولویةبیا         
  سیف، أل أل سي. 2ش. إتش   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة 90067سینشري وودس درایف، لوس انجلوس، كالیفورنیا  10257     وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خزانات تخزین، أوعیة تخزین، خطوط أنابیب، بطانات لخطوط          12ة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ)- 512(
األنابیب، خزانات وقود وبطانات لخزانات الوقود من أجل تخزین الھیدروجین والغاز الطبیعي والھواء المضغوط، السوائل سریعة 

 .12ة السامة ألغراض متعددة.   فئة اإلشتعال والغاز سریع اإلشتعال والوقود القابل لإلحتراق أو المواد الكیمیائی
  

  ) بحروف التینیة  داخل خطوط بیضاویة متداخلةH2Safeعبارة  (          وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
شخصین وخلفھما رسم ھندسي على شكل تلھ یحیطھما مستطیل في االسفل وآخر في االعلى والكل باللون البرتقالي واالزرق الغامق واالبیضالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/09/2011بتاریخ :    162513 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. فارماتون اس . ایھ  سم :بإ)- 730(

     بیوجیو ، سویسرا  6934 -فیا مولیني ، سي إتش وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة ، مستحضرات صحیة لغایات طبیة ؛ مواد حمیة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 یة لألطفال و الرضع ، لصقات ومواد ضماد ؛ مطھرات .غذائیة معدة لألستعمال الطبي وأغذ

  
  رسم لشخصین وخلفھما رسم ھندسي على شكل تلة ، یحیطھما مستطیل في االسفل وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لمسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي .ام. بي -سابا وشركاھم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بوكPuckالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتلب بط)- 541(
  20/09/2011بتاریخ :    162737 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. آرال فودز آمبا  بإسم :)- 730(

     فیبي جیھ،    الدانمارك  8260-، دي كیھ14سوندرھوج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الحلیب ومنتجات الحلیب، بما في ذلك الجبن واللبن، الحلیب و بودرة  29لك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ)- 512(
 .29الحلیب، الحلیب المستخدم في صناعة القشدة المخفوقة، الزیوت والشحوم الصالحة لألكل، في الفئة 

  
  تحةبوك عربیة والتینیة مع رسم لوردة مفPuck وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GOLF HOUSE THE Ultimate in Golfingالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2011بتاریخ :    163313 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. بروكولف انترناشیونال (ش.ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

     دبي، اإلمارات العربیة المتحدة  62122ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لك على خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر (ال ینطوي ذ 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمة النقل) في مجال المالبس ولباس القدم والمالبس الریاضیة وأدوات الریاضة البدنیة واألدوات الریاضیة والمنتجات 

الریاضیة واغطیة الرأس واللعب وأدوات اللعب والمنتجات البصریة والمنتجات المصنوعة من الجلد وأحزمة الحقائب واألوشحة 
ولف وقفافیز لعبة الغولف وأكیاس للعبة الغولف (مع أو بدون عجالت) ومعدات الغولف وقطع والمناشف والمظالت ومضارب الغ

وتجھیزات ما ذكر آنفًا والساعات واكسسوارات األزیاء والعطور واكسسوارت الشعر، ألواح ركوب األمواج والصور الزیتیة، 
نفًا، الحقائب السفریة، حقائب الظھر، حقائب الظھر، قمصان حامالت المفاتیح، أقالم الحبر، معدات التخییم وقطع ولوازم ما ذكر آ

نصف كم (تي ـ شیرت)، القمصان القطنیة او المحاكة وُعصابات للمعصم وُعصابات للرأس والجوارب القصیرة والصنادل، قطع 
لزبائن من معاینتھا ولوازم األدوات الریاضیة ومنتجات العنایة بالصحة وأجھزة التمارین وأدوات من الورق لتمكین عامة ا

وشرائھا عند الحاجة ویمكن أن توفر مثل ھذه الخدمات من خالل محالت تجزئة ومنافذ البیع بالجملة وعبر كتالوغات الطلبات 
البریدیة أو من خالل وسائل االتصال االلكترونیة على سبیل المثال المواقع الشبكیة أو برامج التسوق التلفزیونیة. خدمات أبحاث 

 ق ، خدمات دراسات التسویق ، خدمات نشر نصوص الدعایة واإلعالن، خدمات ترویج المبیعات لآلخرین.التسوی
  

 THE Ultimate inوعبارة  9بینھا خط أفقي ورسم رایة بداخلھا الرقم  GOLF HOUSEعبارة  وصف العالمة :
Golfing  

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
  ROYAL SPORTING HOUSEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2011بتاریخ :    163314 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ار اس اتش (الشرق االوسط) ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     دبي، اإلمارات العربیة المتحدة  20764ص.ب  :  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر (ال ینطوي ذلك على  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البدنیة واألدوات الریاضیة والمنتجات خدمة النقل) في مجال المالبس ولباس القدم والمالبس الریاضیة وأدوات الریاضة 

الریاضیة واغطیة الرأس واللعب وأدوات اللعب والمنتجات البصریة والمنتجات المصنوعة من الجلد وأحزمة الحقائب واألوشحة 
ع والمناشف والمظالت ومضارب الغولف وقفافیز لعبة الغولف وأكیاس للعبة الغولف (مع أو بدون عجالت) ومعدات الغولف وقط

وتجھیزات ما ذكر آنفًا والساعات واكسسوارات األزیاء والعطور واكسسوارت الشعر وألواح ركوب األمواج والصور الزیتیة 
وحامالت المفاتیح وأقالم الحبر ومعدات التخییم وقطع ولوازم ما ذكر آنفًا، الحقائب السفریة وحقائب الظھر وحقائب الظھر 

ان القطینة او المحاكة وعصابات للمعصم وُعصابات للرأس والجوارب القصیرة وقمصان نصف كم (تي ـ شیرت) والقمص
والصنادل وقطع ولوازم األدوات الریاضیة ومنتجات العنایة بالصحة وأجھزة التمارین وأدوات من الورق (لتمكین عامة الزبائن 

ت تجزئة ومنافذ البیع بالجملة وعبر من معاینتھا وشرائھا عند الحاجة ویمكن أن توفر مثل ھذه الخدمات من خالل محال
كتالوغات الطلبات البریدیة أو من خالل وسائل االتصال االلكترونیة على سبیل المثال المواقع الشبكیة أو برامج التسوق 
التلفزیونیة. خدمات أبحاث التسویق ، خدمات دراسات التسویق، خدمات نشر نصوص الدعایة واإلعالن، خدمات ترویج 

 لآلخرینالمبیعات 
  

تحتھا خط أسود وأعالھا رسم مربع أعاله بالرمادي واسلفھ  ROYAL SPORTING HOUSEعبارة  وصف العالمة :
  باالسود

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Studio Rلتجاریة : العالمة ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2011بتاریخ :    163315 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ار اس اتش (الشرق االوسط) ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة  20764ص.ب  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر (ال ینطوي ذلك على  35أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع)- 512(
خدمة النقل) في مجال المالبس ولباس القدم والمالبس الریاضیة وأدوات الریاضة البدنیة واألدوات الریاضیة والمنتجات 

یة والمنتجات المصنوعة من الجلد وأحزمة الحقائب واألوشحة الریاضیة واغطیة الرأس واللعب وأدوات اللعب والمنتجات البصر
والمناشف والمظالت ومضارب الغولف وقفافیز لعبة الغولف وأكیاس للعبة الغولف (مع أو بدون عجالت) ومعدات الغولف وقطع 

اج والصور الزیتیة وتجھیزات ما ذكر آنفًا والساعات واكسسوارات األزیاء والعطور واكسسوارت الشعر وألواح ركوب األمو
وحامالت المفاتیح وأقالم الحبر ومعدات التخییم وقطع ولوازم ما ذكر آنفًا، الحقائب السفریة وحقائب الظھر وحقائب الظھر 
وقمصان نصف كم (تي ـ شیرت) والقمصان القطینة او المحاكة وعصابات للمعصم وُعصابات للرأس والجوارب القصیرة 

دوات الریاضیة ومنتجات العنایة بالصحة وأجھزة التمارین وأدوات من الورق (لتمكین عامة الزبائن والصنادل وقطع ولوازم األ
من معاینتھا وشرائھا عند الحاجة ویمكن أن توفر مثل ھذه الخدمات من خالل محالت تجزئة ومنافذ البیع بالجملة وعبر 

نیة على سبیل المثال المواقع الشبكیة أو برامج التسوق كتالوغات الطلبات البریدیة أو من خالل وسائل االتصال االلكترو
التلفزیونیة. خدمات أبحاث التسویق ، خدمات دراسات التسویق، خدمات نشر نصوص الدعایة واإلعالن، خدمات ترویج 

 المبیعات لآلخرین
  

  باللون األحمر كما بالشكل الموضح Rباللون األسود یتبعھا حرف STUDIOكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

العالمات التجاریة إدارة  
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ARTFULLY POURED FLOORSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2011بتاریخ :    167035 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  28/07/2011  85/383.775:  بیانات األولویة         
  ش. ستونكور جروب، إنك  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة. 08052ایست بارك أفنیو، مابل شید، نیوجیرسي  1000وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 . 19بر معدنیة  فئة أرضیات و أرضیات غ  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) بحروف التینیةARTFULLY POURED FLOORSعبارة (        وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OM3gafort SCCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2011بتاریخ :    167036 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. میجافورت فارما ، اس.ال.  بإسم :)- 730(

     برشلونة، اسبانیا.  08029، 549ایھ في دیاغونال وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منتجات غذائیة صیدالنیة لتعزیز الصحة وجمیعھا لغایات طبیة تتكون  5فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
من احماض اومیغا الدھنیة على شكل مساحیق وحبوب وكبسوالت وحبوب دوائیة ملبسة واقراص دوائیة وكبسوالت ھالمیة 

الت معدة للحمیة مخصصة وحبوب كرویة كما تكون على شكل مواد صلبة أو سائلة ، منتجات صیدالنیة مغذیة تستخدم كمكم
لغایات طبیة تتكون من احماض اومیغا الدھنیة على شكل مساحیق وحبوب وكبسوالت وحبوب دوائیة ملبسة واقراص دوائیة 

 .5وكبسوالت ھالمیة وحبوب كرویة كما تكون على شكل مواد صلبة أو سائلة . فئة 
  

  بشكل خاص 3قم ) بحروف التینیة ویتوسطھما رOM3gafortكلمة( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GLOBEXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2011بتاریخ :    167353 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. شیكاغو میرشانتل اكستشینج، إنك.  بإسم :)- 730(

     ، أمریكا 60606اس. ووكر درایف، شیكاغو، الینوي  20وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ئة التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة. ف 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
36 
  

  ) بحروف التینیةGlobexكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ش. أبو غزالة ملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SONARالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/07/2012بتاریخ :    176972 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سونار اوتو بارتس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

، تایوان، جمھوریة الصین, , , 220، وینھوا ار دي.، بانكیاو دیست. نیو تایبیھ سیتي 2، اس إي سي. 427رقم وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

معدات مضادة للبھر خاصة بالعربات [تجھیزات اإلضاءة]؛ أضواء  11لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
للسیارات؛ مواقد المصابیح؛ صمامات تفریغ كھربائیة لإلضاءة؛ مصابیح كھربائیة؛ مصابیح أمامیة للسیارات؛ أغلفة مصابیح؛ 

لمبات إنارة؛ لمبات إشارات توجیھیة للمركبات؛ ناشرات ضوء؛ أجھزة  مصابیح؛ مصابیح للعالمات التوجیھیة للسیارات؛
وتركیبات إنارة؛ أجھزة إنارة للسیارات؛ مصابیح للمركبات؛ أنابیب اإلنارة المضیئة؛ مصابیح أنوار كاشفة؛ مصابیح أمامیة 

ت إنارة (دایودات باعثة للضوء)؛ المركبات؛ عاكس (عاكس المركبات)؛ تركیبات مصابیح دیودات باعثة للضوء ومخفیة؛ تركیبا
 مجمعات إنارة دایودات باعثة للضوء لتستخدم في المركبات؛ مصابیح خلفیة للمركبات.

  
  مكتوبة بـأحرف التینیة. SONARالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لمتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراعالخدمات ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
شكل نسر ذو جناحین احدھما باللون االزرق والثاني باللون االحمر یفصلھما شكل راس النسر باللون االبیضالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2013بتاریخ :    185313 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  ش. امیریكان ایر الینز انك  بإسم :)- 730(

     , امریكا  76155امون كارتر بولیفارد , فورت وورث تكساس  433وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سومات ترویج بضائع وخدمات اآلخرین بواسطة برنامج مكافآت الح 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وبرنامج الجوائز التشجیعیة والذي بموجبھ تمنح نقاط الشراء لمشتریات قام بھا البائعین المشتركین والسفر الذي جرى من قبل 

المشتركین األعضاء والتي یمكن إستردادھا بعدئذ ألغراض التجارة والسفر ؛ خدمات البیع بالتجزئة على الخط المباشر والتي 
والكتب وتجھیزات المكاتب واألجھزة اإللكترونیة للمستھلك والموسیقى والمعدات الریاضیة والھدایا  تخص األلعاب والمجوھرات

والسلع والخدمات المتعلقة بالسفر واألردیة والمواد المتعلقة بالمنزل والحدیقة وتجارة البیع بالتجزئة العامة وبطاقات الھدایا 
 وعضویة النوادي الخاصة . 

  
لشكل نسر ذو جناحین أحدھما باللون األزرق والثاني باللون األحمر یفصلھما شكل رأس النسر باللون  رسم  وصف العالمة :

  األبیض بطریقة ممیزة .
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CIPRIANIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/01/2010بتاریخ :    138526 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تریدینج ، جیستاو اي سیرفیسیوس ال دي ایھ  -ش. التونیس   بإسم :)- 730(

     شال ، مادیره ، البرتغال, , , ,  اس اي ، فون - 5ساال  3 - 50افینیدا ارریاجا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الشؤون العقاریة ، خدمات التأجیر طویل االمد ، والتأجیر للشقق  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تسجیل وتأجیر وتمویل وادارة والمنازل والشقق المملوكة ، الخدمات العقاریة للشقق والمنازل والشقق المملوكة وتحدیدا 

العقارات التجاریثة والسكنیة والفندقیة ، خدمات الشقق المخدومة ، خدمات تملیك وادارة وسمسرة العقارات وخدمات 
 االستشارات المتعلقة بالعقارات 

  
   CIPRIANI وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفا:  / المالك التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل)- 740(
  PROMISEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/06/2013بتاریخ :    193343 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الوحدانیة للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) شركة إماراتیة ذات مسئولیة محدودة  بإسم :)- 730(

     ، دبى، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  29011ص.ب :  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

 السجائر، السیجار، منتجات التبغ، أدوات المدخنین ، أعواد الثقاب.  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  األسود كتبت مظللة باللون    PROMISEالكلمة الالتینیة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  kikoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/06/2013بتاریخ :    192954 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة عصام االقتصادیة وشركاة المحدودة  بإسم :)- 730(

     المملكة العربیة السعودیة, , , ,   – 11431الریاض  -1491ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مشدات الحمل ومشدات السیدات ستیانات عادیة ورضاعة وشراریب  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دوالى شفاط حلیب من الثدى رضاعات للطفل حلمات بانواعھا عضاضات للطفل تورمس رضاعة لالطفال وقدر تعقیم رضاعة 
جھاز تولید بالبخار لعالج التھابات الصدر وتوفیر الرطوبة الالزمة حقنة شرجیة، العدد المستعملة في الجراحة وطب االسنان 

 لالطفال.والبیطري والعدد الطبیة لالطفال ومشایات 
  

كتبت مظللة باأللوان األزرق والبرتقالي واألخضر واألحمر یعلوھا رسم  KiKoعبارة عن الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
  لرأس طفل وطفلة مظللیین باللون األزرق ویضعان أیدیھما على خط على شكل حاجز مظلل باللون الوردي          

   االشتراطات :
  

علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك رة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدا)- 740(
  kikoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/06/2013بتاریخ :    192955 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ةشركة عصام االقتصادیة وشركاة المحدود  بإسم :)- 730(

     المملكة العربیة السعودیة, , , ,   – 11431الریاض  -1491ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مشدات الحمل ومشدات السیدات ستیانات عادیة ورضاعة وشراریب  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بانواعھا عضاضات للطفل تورمس رضاعة لالطفال وقدر تعقیم رضاعة  دوالى شفاط حلیب من الثدى رضاعات للطفل حلمات

جھاز تولید بالبخار لعالج التھابات الصدر وتوفیر الرطوبة الالزمة حقنة شرجیة، العدد المستعملة في الجراحة وطب االسنان 
 والبیطري والعدد الطبیة لالطفال ومشایات لالطفال.

  
كتبت مظللة باأللوان األزرق والبرتقالي واألخضر واألحمر یعلوھا رسم  KiKoتینیة عبارة عن الكلمة الال وصف العالمة :

  لرأس طفل وطفلة مظللیین باللون األزرق ویضعان أیدیھما على خط على شكل حاجز مظلل باللون الوردي          
   االشتراطات :

  
التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  المالك / تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HORSE LANDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/03/2014بتاریخ :    207839 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمد اشرف بوتان بورایل  بإسم :)- 730(

     ة المتحدة, , , ,  ، دبي، االمارات العربی66760ص. ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یة ، المظالت والشماسي ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفر

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج
  

مكتوبة باللغة االنجلیزیة بشكل باللون االبیض خلفھا رسمة حصان باللون  Horse LANDعبارة عن كلمات  وصف العالمة :
  االبیض على خلفیة مستطیلة الشكل باللون الخمري

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ش. ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  SUPREME PROTEINالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/07/2014بتاریخ :    214007 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  03/01/2014  86157118:  بیانات األولویة         
  سوبریم بروتین، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  75234نورث ستیمونس فریواي، تكساس  13737وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .  5في الفئة  :  مكمالت تغذویة وغذائیة تحتوي بروتین5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین بطریقة ممیزة. SUPREME PROTEINالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FOREVERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/07/2014بتاریخ :    214049 دعة بالرقم :المو)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الوحدانیة للتجارة العامة ( ذات مسؤولیة محدودة )  بإسم :)- 730(

     دبي، اإلمارت العربیة المتحدة, , , ,   29011ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 السجائر، السیجار، منتجات التبغ، أدوات المدخنین ، الثقاب 34الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
  

  كتبت باللون األسود كما بالشكل المرفق.  FOREVERالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  لك/ الما تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بالینالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/08/2014بتاریخ :    215536 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالین بروجیكت اس.ار.ال.  بإسم :)- 730(

     ایطالیا, , , ,   -فییسو دارتیكو (فینیسیا)  30032 4 فیكولو بي. شیلیني، -: ریفییرا دیل برینتا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلداریة لطلبات الشراء؛ تنظیم عروض األزیاء لغایات  المكتبي؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الصناعیة؛ المعالجة

 ترویجیة؛ تقدیم المعلومات التجاریة والنصح للمستھلكین (مؤسسة إرشاد المستھلكین)
  

العالمة عبارة كلمة بالین باحرف اللغة العربیة بشكل خاص باللون االسود على یمینھا رسمة حذاء باللون  وصف العالمة :
  باللون االسوداالبیض داخل مربع 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بالینالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/08/2014بتاریخ :    215535 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالین بروجیكت اس.ار.ال.  بإسم :)- 730(

     ایطالیا, , , ,   -فییسو دارتیكو (فینیسیا)  30032 4فیكولو بي. شیلیني،  -: ریفییرا دیل برینتا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

قّلد؛ مالبس من الجلد؛ الفرو (مالبس)؛ المالبس؛ مالبس من الجلد الم 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مالبس خارجیة؛ مالبس داخلیة؛ جوارب طویلة؛ قفازات (مالبس)؛ أفرھوالت؛ لفاعات أو اوشحة؛ شاالت؛ أغطیة للرأس لللبس؛ 

غطیة مالبس محبوكة؛ لباس القدم؛ أحذیة؛ ابواط؛ أحذیة نصفیة؛ أحذیة للریاضة البدنیة؛ كعاب لألحذیة أو الجوارب؛ صنادل؛ أ
 للرأس

  
العالمة عبارة كلمة بالین باحرف اللغة العربیة بشكل خاص باللون االسود على یمینھا رسمة حذاء باللون  وصف العالمة :

  االبیض داخل مربع باللون االسود
   االشتراطات :

  
د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لفكریةقمصیة للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بالینالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/08/2014بتاریخ :    215534 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالین بروجیكت اس.ار.ال.  بإسم :)- 730(

     ایطالیا, , , ,   -كو (فینیسیا) فییسو دارتی 30032 4فیكولو بي. شیلیني،  -: ریفییرا دیل برینتا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الحقائب السفریة ، المظالت والشماسي ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق و

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج؛ حقائب الید؛ جزادین؛ حقائب ظھر؛ حقائب وأكیاس التسوق
  

العالمة عبارة كلمة بالین باحرف اللغة العربیة بشكل خاص باللون االسود على یمینھا رسمة حذاء باللون  وصف العالمة :
  للون االسوداالبیض داخل مربع با

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  زھرة البستان للتجارة العامة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ZAHRAزھرة العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/09/2014بتاریخ :    217204 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  زھرة البستان للتجارة العامة   بإسم :)- 730(

     , , , ,  04/3334843فاكس: 04/2727075ھاتف:  21115دبي ص.ب: -دیرة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المالبس النسائیة   25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  التینیة وعربیة مع نقش یشبھ االقواس باالسود  ZAHRAزھرة  وصف العالمة :
  الحمایة للعالمة في شكلھا الممیز وال تشمل كلمة زھرة في الوضع العادي االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Nusr.Et STEAK HOUSESة التجاریة : العالم لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/09/2014بتاریخ :    217843 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دي ایت في ایت اورونلیرى جیدا بازارالما تیجاریت انونیم شیركیتى  بإسم :)- 730(

     / تركیا, , , ,  ، اسطنبول 15ماسالك ایسكى بویوكدیرى جادیسى، نو: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحود الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم [جیلي] ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب ومنتجات 

 الحلیب واأللبان، الزیوت والدھون المعدة لألكل
  

باللون الخمري  Etباللون االسود والمقطع  Nusrباحرف التینیة المقطع  Nusr.Etالعالمة عبارة كلمة  وصف العالمة :
  باحرف التینیة باللون الخمري STEAK HOUSESاسفلھا كلمات 
   االشتراطات :

  
م بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ستي ستار لالستثمار العقاري ذ م م :  / المالك جاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات الت)- 740(
   CITY STARالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/10/2014بتاریخ :    220069 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ستي ستار لالستثمار العقاري ذ م م  بإسم :)- 730(

          026398958ھاتف:       51883الكورنیش         ص ب:  –العنوان: ابوظبي  -ابو ظبي     وعنوانة :       
     , , , ,     026398986فاكس:

  
 

  

 
 
 

المشروعات العقاریة و  تاجیر العقارات و ادارتھا   استثمار و تطویر 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 تأسیسھا و ادارتھا   

  
) STAR) باللون الرمادي و كلمة (CITY) باللغة االنجلیزیة كلمة (CITY STARالعالمھ عبارة عن ( وصف العالمة :

 من الكل باللون االحمر بشكل ممیز (على شكل نصف نجنھ من االسفل ) , و الشكل على خلفیة باللون Aباللون االسود , حرف 
     6االبیض   

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DOCTOR CHOCOLATEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220220 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویة بیانات         
  ش. بیلت سیكوالتا في جیدا ساناي انونیم سیركتي  بإسم :)- 730(

     ایفرن اوتو ساناي سیتسي كاراسیسي، ایسینیورت اسطانبول ، تركیا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة، أصابع الشوكوالتھ، كوكیز (نوع من منتجات الحلویات، الشوكوالت 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الكعك)، األقراص المغطاة بالسكر والشوكوالتة، الكعك بالكریمة، منتجات المعجنات والخبیز، كعك موفینر (كعك مدور)، الحلویات 

 المصنوعة من منتجات الحلیب، الفطائر، الحلوى، الحلویات من الفاكھة
  

باحرف اللغة االنجلیزیة باللون االبیض مكتوبة  DOCTOR CHOCOLATEالعالمة عبارة عن كلمات  وصف العالمة :
  على رسم كاریكاتیر لطبیب باللونین االحمر واالسود

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ZOLOTAYA SEMECHKAاریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220221 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبسشیستفو اس اورجانیتشینوي أوتفیتسفینوستیو "ماسلویكستركتسونیي زافود یوغ روسي"                          بإسم :)- 730(

دون، االتحاد الروسي, , -اون -روستوف 344037-، ار یو8تولستوجو اس كیو.،                                       وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

 زیت دوار الشمس للطعام  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باحرف اللغة الروسیة باللون االبیض خلفھا ZOLOTAYA SEMECHKAالعالمة عبارة عن كلمات   وصف العالمة :
  رسمة زھرة دوار الشمس باللون االصفر على خلفیة مربعة باللونین االزرق والكحلي

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SurroundEyeمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220222 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كلیریان كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     الیابان, , , ,   0081-330شي، سیتاما،  –كو، سیتاما  –شینتوشین، شو  2-7: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة دلیل المواقف فیدیویة للمركبات؛ أجھزة مساعدة السائق  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للمركبات باستخدام صورة تولیفھا؛ أجھزة دلیل المواقف للمركبات باستخدام صورة تولیفھا؛ نظام كامیرا الرؤیة العلویة 

درجة كاملة على الشاشة الداخلیة للمنطقة  360رات محمولة على مركبة لتوفیر عرض للمركبات تتألف من سلسلة من كامی
المحیطة بالمركبة؛ أجھزة استشعار للرجوع تنصب لوحدھا (ولیس أجزاء من المركبات)؛ كامیرات الرجوع تنصب لوحدھا 

بعد للكامیرات؛ كامیرات یتحكم فیھا  (ولیس أجزاء من المركبات)؛ كامیرات تنصب على المركبة؛ الكامیرات؛ جھاز التحكم عن
 عن بعد؛ أجھزة االستشعار یتحكم فیھا عن بعد؛ أجھزة الكامیرا؛ أجھزة لمراقبة الكامیرات 

  
  باحرف اللغة االنجلیزیة باللون االسود  SurroundEyeالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

م بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفا:  / المالك جاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات الت)- 740(
  KiKoMiMoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/11/2014بتاریخ :    220987 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
                                                          عصام اإلقتصادیة وشركاه المحدوده                                 بإسم :)- 730(

     المملكة العربیة السعودیة, , , ,   – 11431الریاض  – 1491ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ل وتفعیل النشاط خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعما 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المكتبي.

  
“i “  باللون األزرق والحرف الالتیني “K”  ) كتب الحرف الالتیني KiKoMiMoعبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :

باللون األحمر الحرف الالتیني “o” باللون األخضر والحرف الالتیني “K”  باللون األصفر واللون الوردي والحرف الالتیني 
  ”M“للون األزرق والحرف الالتیني با  “ i“ باللون األصفر واللون الوردي والحرف الالتیني  ”M“ باللون األخضر والحرف
  باللون األحمر  ورسم بینھما عالمتي نجمة باللون األزرق ومحدده باللون األصفر كما بالشكل المرفق.“o” الالتیني 

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
  SOLIDEREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2015بتاریخ :    225210 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اراتیة ذات مسئولیة محدودةالوحدانیة للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) شركة إم  بإسم :)- 730(

     ، دبى، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  29011ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 السجائر، السیجار، منتجات التبغ، أدوات المدخنین ، الثقاب 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كتبت باللون األسود  SOLIDEREعن الكلمة الالتینیة  العالمة عبارة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناصر كدسھ وشركاؤه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MFILTERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/11/2014بتاریخ :    221802 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إیدماینز  كاسباریفیسیوس  بإسم :)- 730(

     ، جارالیفا، منطقة كاوناس، جمھوریة لیتوانیا, , , ,  25ستاتیبینینكو  ست. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لتنظیف ھواء التبرید للمكائن؛ مرشحات (فالتر)  مرشحات (فالتر) 7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 [أجزاء آالت أو مكائن].

  
" بحروف التینیة مكتوبة بشكل فني ممیز  وفي وسط التصمیم ثالثة  MFILTERتصمیم مبتكر فیھ كلمة "  وصف العالمة :

  خطوط أفقیة باللون األزرق المموج.                           
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  الطیب   ALTAYYABالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/03/2015بتاریخ :    229526 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جارة الشركة الدولیة المتحدة للت  بإسم :)- 730(

     قطر, , , ,   -الدوحة  – 2490ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل االصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفط

 األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح والخردل، الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج.
  

كتبت باللغة  ALTAYYABعبارة عن كلمة " الطیب " كتبت باللغة العربیة باللون األصفر وتعلوھا كلمة  وصف العالمة :
باللون األصفر داخل شكل ھندسي مظلل من الداخل باللون األسود وحدوده من األسفل مظللة باللون األصفر وكتبت االنجلیزیة 

  باللغة االنجلیزیة و باللغة العربیة: یو آي تي سي، كما بالشكل المرفق.   UITCبداخلھا الحروف 
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفا:  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
  الطیب   ALTAYYABالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/03/2015بتاریخ :    229527 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الدولیة المتحدة للتجارة   بإسم :)- 730(

     قطر, , , ,   -الدوحة  – 2490ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظةومجمدة ومجففة ومطھوة، ھالم(جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات 

 ، الزیوت والدھون المعدة لألكل.الحلیب
  

كتبت باللغة  ALTAYYABعبارة عن كلمة " الطیب " كتبت باللغة العربیة باللون األصفر وتعلوھا كلمة  وصف العالمة :
االنجلیزیة باللون األصفر داخل شكل ھندسي مظلل من الداخل باللون األسود وحدوده من األسفل مظللة باللون األصفر وكتبت 

  باللغة االنجلیزیة و باللغة العربیة: یو آي تي سي، كما بالشكل المرفق.   UITCا الحروف بداخلھ
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي اي زد الو للخدمات القانونیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FANTASTIC STONEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/04/2015بتاریخ :    231609 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. سمندر التجاریة (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

      2291243فاكس:       2291240ھاتف:     50345دبي    ص. ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المالبس جاھزة, القمصان,  تنانیر, بذالت, قمصان نصف كم,  25الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
 .25بنطلونات في الفئة 

  
 STONEمكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود ومكتوب تحتھا كلمة  FANTASTICھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

  بطریقة مبتكرة وباللغة الالتینیة وباللون األسود.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHROMEBASEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/05/2015بتاریخ :    233469 المودعة بالرقم :)- 219(

   : بیانات األولویة         
  ش. غوغل انك  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحده األمریكیھ  94043امفیثیلتر باركواي ، ماونتین فیو ، سي ایھ  1600وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

میم أنظمة استشارات برامج الحاسوب،  تصمیم برامج الحاسوب،  تص 42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الحاسوب، االستشارات في تصمیم وتطویر األجھزة التشغیلیة للحاسوب، استضافة مواقع الحاسوب (المواقع على شبكة 

)، تحلیل أنظمة الحاسوب، تركیب برامج -اإلنترنت)، تأجیر برامج الحاسوب، تأجیر خوادم الویب، برامج الحاسوب (تحدیث 
بة أنظمة الحاسوب عن طریق التحكم عن بعد، استعادة بیانات الحاسوب، إنشاء وصیانة الحاسوب، صیانة برامج الحاسوب، مراق

 المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرین. 
  

  مكتوبة باالحرف الالتینیھ.  CHROMEBASEالعالمة ھي عبارة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة الع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد:  / المالك سجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل الت)- 740(
  GOOGLE  CHROMEBASEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/05/2015بتاریخ :    233471 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. غوغل انك  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة  األمریكیة  94043امفیثیاتر باركواى ، ماونتین فیو  ، سى سى ایة   1600وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعالجة اإلداریة لطلبات الشراء المطلوبة عبر الھاتف أو الكمبیوتر،  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المبیعات التي تتم على شبكة حاسوب عالمیة، خدمات الطلب المحوسبة على الخط مباشرة  خدمات إدارة األعمال لمعالجة

(اإلنترنت)، خدمات المتاجر المحوسبة للبیع بالتجزئة على الخط مباشرة (اإلنترنت)، معالجة الطلبات اإللكترونیة، عرض 
ع بالتجزئة على الخط مباشرة (اإلنترنت) التي تضم البضائع على وسائل االتصاالت ألغراض البیع بالتجزئة،?خدمات متاجر البی

الموسیقى والفیدیوھات القابلة للتنزیل والمسجلة مسبقًا، االعالن على الخط مباشرة (اإلنترنت) على شبكة كمبیوتر، االعالن 
ة كمبیوتر عالمیة، على الخط مباشرة (اإلنترنت) على شبكات اتصاالت الكمبیوتر، الترویج للسلع والخدمات لآلخرین عبر شبك

توفیر المعلومات التجاریة عبر شبكة كمبیوتر عالمیة، خدمات البیع بالتجزئة المقدمة عبر شبكات اتصاالت الكمبیوتر، خدمات 
البیع بالتجزئة المتعلقة ببرامج الكمبیوتر، خدمات تجمیع تشكیلة متنوعة من السلع والبضائع لصالح الغیر وذلك لتمكین عامة 

 ن معاینة وشراء ھذه البضائع والمنتجات.الزبائن م
  

  مكتوبة باالحرف الالتینیھ.   GOOGLE CHROMEBASEالعالمة ھي عبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كارتریكس تریدینغ ش م ح  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  J & Tلعالمة التجاریة : ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/12/2015بتاریخ :    245792 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كارتریكس تریدینغ ش م ح   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 935032, صندوق البرید: 0508890577, ھاتف:     60 -بي  –محل رقم جي  2سوق التنین وعنوانة :       
515740202@qq.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

األجھزة والعدد العلمیة والبحریة والخاصة بمسح األراضي واألجھزة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جھزة الخاصة بصناعة والعدد الكھربائیة (بما في ذلك الالسلكیة) وكذلك األجھزة والعدد الفوتوغرافیة والسینما توغرافیة واأل

النظارات وعملیات الوزن والقیاس وإعطاء اإلشارات والضبط (المراقبة) واإلنقاذ والتعلیم، واألجھزة األتوماتیكیة التي تعمل 
 بوضع قطعة من النقود أو غیرھا، اآلالت المتكملة، الخزائن الراصدة للنقود، اآلالت الحاسبة، أجھزة إطفاء الحریق البطاریات.

  
) بالالتینیة رسم على شمالھا شكل ھندسي مة خطوط تعلوھا دائرة بشكل فني ممیز  J & Tعبارة عن الكتابة (  ف العالمة :وص

  والعالمة بمجملھا باللون البرتقالي. 
  كل على حدة في الوضع العادي J &  Tالحمایة للعالمة في مجملھا و ال تشمل الحروف   االشتراطات :

  
ض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعترا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك دارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إ)- 740(
  UST UNITED STATES OF TOBACCOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/04/2014بتاریخ :    209010 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كویست لیمتددایموند   بإسم :)- 730(

     ، رود تاون، تورتوال، جرز العذراء البریطانیة, , , ,  3152او ام سي شامبرز، ص . ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التبغ وأدوات المدخنین وأعواد الثقاب؛ سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ مباسم السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوھات مباسم السجائر؛ تبغ؛ غالیین تبغ؛ سیجاریلو (سیجار رفیع)؛ للسجائر

 سیجار؛ منافض سجائر؛ أعواد ثقاب؛ والعات للمدخنین
  

باللغة  United States of Tobaccoعلى یسارھا رسم لعدة نجوم واسفلھا كلمات  USTعبارة عن أحرف  وصف العالمة :
  نجلیزیة باللون االسود واالبیض اال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Zelaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/04/2014بتاریخ :    209011 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یانات األولویةب         
  زیال كویومجولوك توریزم اتھاالت اھراجات سانایى قي تیجاریت لیتمد شیركیتي  بإسم :)- 730(

     ایمینونو، اسطنبول / تركیا, , , ,   5/2موال فینارى ماه. جیریدھانى سوك. ایدین ھان نو: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو)- 512(
نفیسة أو مطلیة بھا، غیر الواردة في فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الكریمة، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت 

 الدقیقة 
  

  تینیة بشكل خاص باللون االسود مكتوبة باللغة اال Zélaعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ة المتحدةاإلمارات العربی  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SINCE 1929 NAMLI CURME KARAKOYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/05/2014خ : بتاری   212306 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناملي جیدا ھیزمیتلیري سانایي في تیجاریت أنونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     إسطنبول / تركیا, , , ,   1. كیسیم نو:1كاراكوي میداني كات أوتوباركي التي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم، االسماك، لحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحوم؛ الفواكة  29خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات، فواكھ مطبوخة بالسكر؛  بیض؛ الحلیب ومنتجات 

 الحلیب؛ الزیوت والدھون المعدة لالكل
  

باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة خمس دوائر داخلھا  NAMLIعبارة كلمة  العالمة   وصف العالمة :
باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح في االعلى  GURME KARAKOYزخارف باللون البروزي الفاتح واسفلھا الكلمات 

ة صحن علیھ رسم قطع طعام وقواریر باللون باللغة االنجلیزیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسم SINCE 1929كلمات 
  البروزي الفاتح جمیعھا وضعت على شكل درع خلفیتھ باللون االسود حوافھ باللون االحمر والبروزي  

   االشتراطات :
  

سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SINCE 1929 NAMLI CURME KARAKOYالعالمة التجاریة :  جیل بیاناتلتسبطلب )- 541(
  28/05/2014بتاریخ :    212307 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناملي جیدا ھیزمیتلیري سانایي في تیجاریت أنونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     إسطنبول / تركیا, , , ,   1. كیسیم نو:1ي التي كاراكوي میداني كات أوتوباركوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة، الشاي، الكاكاو، القھوة االصطناعیة؛ االرز، الطحین  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات، السكر، العسل، العسل االسود؛ الخمیرة، والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز، الفطائر والبیتزا والحلویات، المثلج

 مسحوق الخبیز؛ الملح؛ خردل؛ الخّل؛ صلصات (توابل)؛ صلصة الصویا؛ كتشاب، مایونیز؛ التوابل؛ الثلج
  

باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة خمس دوائر داخلھا زخارف  NAMLIالعالمة عبارة كلمة  وصف العالمة :
باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح في االعلى كلمات  GURME KARAKOYروزي الفاتح واسفلھا الكلمات باللون الب

SINCE 1929  باللغة االنجلیزیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة صحن علیھ رسم قطع طعام وقواریر باللون البروزي
  وافھ باللون االحمر والبروزي  الفاتح جمیعھا وضعت على شكل درع خلفیتھ باللون االسود ح

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ة المتحدةاإلمارات العربی  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SINCE 1929 NAMLI CURME KARAKOYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/05/2014خ : بتاری   212308 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناملي جیدا ھیزمیتلیري سانایي في تیجاریت أنونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     إسطنبول / تركیا, , , ,   1. كیسیم نو:1كاراكوي میداني كات أوتوباركي التي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واالعالن؛ إدارة االعمال؛ توجیھ األعمال؛ خدمات  35خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
تجمیع تشكیلة واسعة من البضائع لصالح الغیر (وال ینطوي ذلك على خدمة النقل) والمعنى بھا كل انواع المواد الغذائیة (اللحوم 

والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطھوة، ھالم  واالسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، الفواكة
(جیلي)، مربیات، فواكة مطبوخة بالسكر، بیض، الحلیب ومنتجات الحلیب، زیوت ودھون صالحة لألكل، قھوة، شاي، كاكاو 

سّكر، عسل،  وقھوة إصطناعیة، ارّز، طحین ومستحضرات مصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والبیتزا والحلویات، مثلجات،
عسل اسود، خمیرة، مسحوق الخبیز، ملح، خردل، خّل، صلصات (توابل)، صلصة فول صویا، الكتشاب ومایونیز وتوابل وثلج)، 

وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا بشكل مریح وشرائھا عند الحاجة وقد تقدم مثل ھذه الخدمات من خالل متاجر البیع 
جملة، كتالوجات الطلب عبر البرید المباشر أو بواسطة األوساط اإللكترونیة والمعنى لھا المواقع بالتجزئة، أسواق البیع بال

 اإللكترونیة أو برامج التسوق التلفزیونیة
  

باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة خمس دوائر داخلھا زخارف  NAMLIالعالمة عبارة كلمة  وصف العالمة :
باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح في االعلى كلمات  GURME KARAKOYالفاتح واسفلھا الكلمات  باللون البروزي

SINCE 1929  باللغة االنجلیزیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة صحن علیھ رسم قطع طعام وقواریر باللون البروزي
  باللون االحمر والبروزي   الفاتح جمیعھا وضعت على شكل درع خلفیتھ باللون االسود حوافھ

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SINCE 1929 NAMLI CURME KARAKOYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/05/2014بتاریخ :    212309 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناملي جیدا ھیزمیتلیري سانایي في تیجاریت أنونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     إسطنبول / تركیا, , , ,   1. كیسیم نو:1كاراكوي میداني كات أوتوباركي التي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر الطعام والشراب؛ خدمات إعداد الطعام والمشروبات؛  43ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدما)- 512(
خدمات الكافتیریا التي تقدم الطعام والمشروبات؛ المقاھى، المطاعم، خدمات تموین الطعام والشراب ومستلزمتھا الخارجیة؛ 

 المؤقت  خدمات مطاعم الوجبات الخفیفة؛ خدمات صالة الكوكتیل؛ خدمات االیواء
  

باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة خمس دوائر داخلھا زخارف  NAMLIالعالمة عبارة كلمة  وصف العالمة :
باللغة التركیة باللون البروزي الفاتح في االعلى كلمات  GURME KARAKOYباللون البروزي الفاتح واسفلھا الكلمات 

SINCE 1929 اللون البروزي الفاتح اسفلھا رسمة صحن علیھ رسم قطع طعام وقواریر باللون البروزي باللغة االنجلیزیة ب
  الفاتح جمیعھا وضعت على شكل درع خلفیتھ باللون االسود حوافھ باللون االحمر والبروزي  

   االشتراطات :
  

اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لملكیة الفكریةقمصیة ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسم لموج قي بحر العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/05/2014بتاریخ :    212310 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. سیكو ھولدنجز كابوشیكي كایشا ( وتتاجر باسم سیكو ھولدنجز كوربوریشن )  بإسم :)- 730(

     كو , طوكیو , الیابان  -تشومھ ,, تشیو  - 4, غینزا  11 - 5ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

ساعات الید والتنبیھ، الساعات الكبیره وساعات الحائط، ساعات  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ظات واألجزاء وصنادیق الساعات واللوازم لجمیع البضائع الحاف  التوقیت، أدوات ومعدات قیاس الزمن والوقت؛ العلب او 

 14المذكورة سابقا، جمیعھا ضمن الفئة 
  

  العالمة عبارة عن رسمة موجة في بحر داخل دائرة باللون االبیض واالسود  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاری

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BEBETOبیبیتو العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/05/2014بتاریخ :    212311 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیرفان جیدا سانایى في تیجاریت انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

، ھارامیدیري، بیویكشیكمیجى، اسطنبول، تركیا, , , ,  11/1انایى سیتسى، فوار جادیسي رقم: اس اس بیسان سوعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ المثلجة؛ السكر؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات ال

 األسود (الدبس)؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج
  

داخلھ نقطة اسقلھا كلمة  O بأحرف اللغة االنجلیزیة باللون االحمر الفاتح وحرف BEBETOعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  بیبیتو بأحرف اللغة العربیة باللون االحمر الداكن 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ENNEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220223 م :المودعة بالرق)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اینى موبیلیا توریزم أنشاءات تیكستیل سانایى في تیجاریت لیمتد شیركیتي  بإسم :)- 730(

     الطنداغ / أنقرة، تركیا, , , ,   118ایش كابي نو: 116سیتیلیر م. كاراجاكایا جي. نو:وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األثاث المصنوعة من أي نوع من المواد؛ الفرش، الوسائد، الفرش  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والمخدات الھوائیة ولیست ألغراض طبیة، أكیاس النوم للتخییم، االسرة المائیة لیس لألغراض الطبیة؛ المرایا؛ خالیا النحل 

ناعیة وأقسام من الخشب ألقراص العسل؛ كراسي متینة لألطفال وحظیرة اللعب لألطفال ومھد (سریر وأقراص العسل االصط
اطفال) ومشایات االطفال الرضع؛ لوحات العرض، إطارات للصور واللوحات، لوحات تحدید الھویة وبطاقات ھویة ولوحات تحمل 

صطناعیة؛ حاویة التعبئة من الخشب أو البالستیك، برامیل األسماء وعالمات تحدید الھویة مصنوعة من الخشب أو المواد اال
خشبي لالستخدام في النقل أو التخزین، برمیل وبرامیل التخزین وخزانات وصنادیق وحاویات التخزین وحاویات النقل وصنادیق 

یرة من الخشب أو كبیرة ومنصات التحمیل وسددات للسلع المذكورة سابقا من الخشب أو البالستیك؛ بضائع الخردوات الصغ
المواد االصطناعیة ضمن ھذه الفئة، تجھیزات األثاث من الخشب أو المواد االصطناعیة، آلیات الفتح واإلغالق من الخشب أو 
المواد االصطناعیة؛ الزخارف وبضائع الدیكور من الخشب او الشمع او شمع العسل او البالستیك أو العظام والعاج أو الجص 

السالل وسالل الصید؛ بیوت الكالب، صنادیق التعشیش وأسرة للحیوانات األلیفة المنزلیة؛ الساللم المتحركة  ضمن في ھذه الفئة؛
والساللم الصعود النقالة من الخشب أو المواد االصطناعیة؛ ستائر الخیزران؛ الستائر الدوارة لألماكن الداخلیة، الستائر المضلعة 

لستائر من الخرز للدیكور، سنانیر الستائر، خواتم الستائر، دعمات عقد الستائر، قضبان لألماكن الداخلیة، الستائر الرحلة، ا
 الستائر

  
  الثاني مقلوب Nباحرف اللغة االنجلیزیة باللون االسود فیھا حرف  ENNEالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  iHHالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220224 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انسان ھاك في ھوریاتلیري في انساني یاردیم فاكفى  بإسم :)- 730(

     اسطنبول / تركیا, , , ,   -، فاتح 3بویوك كارامان جادیسي، تیالسان سوكاك، نو:  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التأمین؛ الشؤون المالیة أو التمویلیة؛ الشؤون النقدیة؛ الشؤون  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 بھا  تقدیم المساعدة المالیة الجل البرامج والخدمات لآلخرین  العقارات؛ خدمات المؤسسة الخیریة والمعنى

  
 INSANI YARDIMباللغة التركیة باللون االخضر اسفلھا كلمات  IHHالعالمة عبارة عن احرف  وصف العالمة :

VAKFI مة كرة وطائر باحرف اللغة التركیة باللون بالبرونزي على یسارھا رسمة سنبلتین التركیة باللون االخضر داخلھما رس
  باللون بالبرونزي

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ة المتحدةاإلمارات العربی  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PIANO Ballpoint penالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220225 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سید انجینیرز لیمتد  بإسم :)- 730(

     ال مودیل تاون اكستنشن، الھور، الباكستان, , , ,   16وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ات الكتابة بما في ذلك أقالم الحبر؛ اقالم الرصاص؛ القرطاسیة؛ أدو   16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أقالم النقطة الكرویة وأقالم الرصاص وأقالم الحبر وأقالم التعلیم (اي وضع العالمات او التأشیر)؛ الورق؛ الورق المقوى 

   16(الكرتون)؛ المواد المطبوعة (المطبوعات)؛ ورق للتغلیف؛ الحبر، الصمغ، أدوات الرسم الواقعة ضمن الفئة 
  

باحرف اللغة االنجلیزیة باللون االسود اسفلھا رسمة قلم مع  PIANO Ballpoint Penة عن كلمات عبار وصف العالمة :
  الغطاء بااللون االسود

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BUROتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220226 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ال ام اس لوكس میدیا سولیوشنز ال تي دي  بإسم :)- 730(

     ، تایوان, , , ,  114، جانجكیون ار دي.، نیھو دیست.، تایبیھ سیتي 221، الین 37اف.، نمبر. 4وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

عصابات [منادیل حول الرقبھ]؛ المالبس الداخلیة؛  القبعات من  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
القماش؛ أفرھول؛ البواء (قطعة فرو او زینة تلبس حول الرقبة)؛ التیدي [قطعة من المالبس الداخلیة]؛ شورت البوكسر 

)؛ بنطلونات ركوب الخیل كمالبس؛ بناطیل؛ حماالت الصدر؛ الیاقات [المالبس]؛ الیاقات یكمن فصلھا؛ قمیص (سراویل المالكم
النیر؛ الحجاب [المالبس]؛ ربطات العنق؛ ربطات العنق من القماش؛ أغطیة الساق [تدفئة الساق]؛ حذاء نصفي؛ األجزاء العلویة 

]؛ فیست (صدریة)؛ قمصان ریاضیة؛ الجوارب النسائیة؛ الكعوب؛ اغطیة من الحذاء؛ مشد الخصر؛ قمصان الجیرزي [المالبس
الرأس [المالبس]؛ إطارات قبعة [ھیاكل]؛ جیوب للمالبس؛ أطوق حامیة؛ أقنعة [أغطیة الرأس]؛ سلیب [مالبس تحتیة]؛ أطقم 

ستحمام؛ مالبس الشاطئ؛ السترات (المالبس)؛ لباس الجسم (مالبس داخلیة)؛ مشدات الخضر (ثیاب داخلیة)؛ البدالت؛ مالبس اال
القماشیة [المالبس]؛ الجاكیتات [المالبس]؛ أغطیة الساقین [سراویل]؛ قمصان نسائیة تحتیة؛ قمصان ریاضة تحتیة؛ أكمام؛ 

قمصان قصیرة األكمام؛ طرحات؛ المعاطف؛ أقنعة النوم؛ قفازات؛ فروات [المالبس]. فروات األذن [المالبس]؛ الجوارب 
البسة القدم؛ أحذیة الشاطئ؛ األحذیة الریاضیة؛ المالبس؛ المالبس الخارجیة؛ المالبس الجاھزة؛ المالبس من الجلد القصیرة؛ 

المقلد؛ مالبس من الجلد؛ المالبس ضد للماء؛ الزي الموحد؛ المعاطف الخارجیة؛ معاطف الفرو؛ البسة صوفیة فوق االكتاف؛ 
ل؛ االوشحة؛ أقمشة الزنیة توضع في جیب الجاكیت؛ فساتین؛ عصائب الید قفازات [المالبس]؛ مالبس االستحمام للرجا

[المالبس]؛ عباءات نصفیة؛ المشدات؛ أحزمة النقود [المالبس]؛ أحزمة [المالبس]؛ القمصان؛ فساتین من التریكو؛ الساري؛ 
ة؛ شبشب الحمام؛ أثواب رومانیة عباءات تلف حوا الجسم؛ سترات وكنزات؛ بلوة [بلوة صوفیة]؛ األجزاء العلویة من األحذی

فضفاضة، البسة محبوكة بالسنارة [المالبس]؛ مآزر [المالبس]؛ تي شیرت؛ ارواب فساتین؛ قبعات [أغطیة الرأس]؛ الزنانیر 
 للبس؛ طواقي؛ تنانیر؛ تنانیر داخلیة؛ تنانیر قصیرة 

  
  باللون االبیض داخل دائرة سوداء 24/7واالرقام  بالالتینیة باللون االسود Buroالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BUROالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220227 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ال ام اس لوكس میدیا سولیوشنز ال تي دي  بإسم :)- 730(

     ، تایوان, , , ,  114، جانجكیون ار دي.، نیھو دیست.، تایبیھ سیتي 221، الین 37اف.، نمبر. 4وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تنظیم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرین؛ وكاالت االستیراد  35بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة)- 512(
والتصدیر؛ وكاالت المعلومات التجاریة؛ وكاالت الدعایة واالعالن؛ تأجیر مساحة لإلعالنات؛ إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات 

الرأي؛ دراسات التسویق؛ المعلومات  خبراء كفاءة األعمال؛ عرض السلع؛ النسخ لالتصاالت [ظائف مكتب]؛ استطالعات
التجاریة؛ المعلومات التجاریة والمشورة للمستھلكین [نصح متجر للمستھلكین]؛ تحقیقات األعمال؛ بحوث التسویق؛ البحوث 

شارات التجاریة؛ تجنید الموظفین؛ إدارة األعمال واالستشارات التنظیم؛ استشارات تنظیم األعمال؛ استشارات إدارة األعمال؛ است
إدارة شؤون الموظفین؛ استشارات األعمال المھنیة؛ خدمات التصمیم ألغراض الدعایة؛ التسویق؛ إدارة أعمال فناني األداء؛ 

إدارة األعمال لالشخاص الریاضین؛ الخدمات اللقطات اإلخباریة؛ تحدیث مواد الدعایة؛ معالجة النصوص؛ تنظیم معارض 
عروض األزیاء ألغراض ترویجیة؛ تنظیم المعارض التجاریة ألغراض تجاریة أو الدعایة؛ ألغراض تجاریة أو الدعایة؛ تنظیم 

تزیین واجھات المحالت التجاریة؛ تقییم األعمال؛ البحث عن البیانات في ملفات الكمبیوتر لآلخرین؛ المساعدة في إدارة األعمال؛ 
تصال لغایات بیعھا بالتجزئة؛ التنبؤ االقتصادي؛ ترویج مساعدة اإلدارة التجاریة أو الصناعیة؛ عرض السلع على وسائل اال

المبیعات لآلخرین. إنتاج األفالم اإلعالنیة؛ تأجیر وقت لإلعالن في وسائل االتصال؛ تأجیر مواد الدعایة؛ نشر النصوص الدعایة؛ 
المباشر؛ كتابة النصوص الدعایة؛  اإلعالن اإلذاعي؛ لصق اإلعالنات؛ توزیع عینات؛ نشر المواد الدعائیة؛ اإلعالن اإللكتروني

الدعایة واالعالن؛ اإلعالن مباشرة على شبكة الكمبیوتر؛ الدعایة واإلعالن بالطلب البریدي؛ اإلعالنات التلفزیونیة؛ استنساخ 
لى قواعد الوثائق؛ تجمیع اإلحصاءات؛ تجمیع المعلومات في قواعد البیانات الحاسوبیة؛ استفسارات األعمال؛ تنظیم المعلومات إ

بیانات الحاسوب؛ الخدمات االستشاریة إلدارة األعمال؛ كتابة االعالنات؛ خدمات التسویق عبر الھاتف؛ اإلدارة التجاریة 
للترخیص السلع والخدمات لآلخرین؛ المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء؛ العالقات العامة؛ نماذج للدعایة أو ترویج المبیعات؛ 

یة؛ خدمات الشراء لآلخرین [شراء السلع والخدمات للشركات األخرى]؛ خدمات المصادر الخارجیة الطباعة؛ خدمات سكرتار
 [المساعدة في األعمال التجاریة]؛ خدمات النسخ او التصویر

  
  باللون االبیض داخل دائرة سوداء 24/7بالالتینیة باللون االسود واالرقام  Buroالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BUROالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/10/2014بتاریخ :    220228 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ام اس لوكس میدیا سولیوشنز ال تي دي ال  بإسم :)- 730(

     ، تایوان, , , ,  114، جانجكیون ار دي.، نیھو دیست.، تایبیھ سیتي 221، الین 37اف.، نمبر. 4وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الریاضیة؛ حجز المقاعد أكادیمیات [التعلیم]؛ تأجیر االرضیات  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للعروض؛ تصویر الفیدیو؛ خدمات المراقص؛ نشر الكتب؛ معلومات التسلیة؛ المعلومات الترفیھ؛ خدمات النادي الصحي 

[تدریبات الصحة واللیاقة البدنیة]؛ النوادي اللیلیة؛ خدمات التصمیم مختلفة عن ما ھو لغایات الدعایة؛ تصویر االفالم الصغیرة؛ 
ر الفیدیو؛ إنتاج البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة؛ توفیر على االنترنت المنشورات اإللكترونیة لیس قابلة للتحمیل؛ تحریر تصوی

التدریب العملي [توضیح]؛ تنظیم الكرات؛ تنظیم معارض لألغراض الثقافیة أو التعلیمیة؛ توفیر مرافق الترفیھ؛ تنظیم وإجراء 
ت؛ تنظیم وإجراء حفالت الفنیة؛ تنظیم وإجراء ورش عمل [التدریب]؛ تنظیم و إجراء االجتماعات؛ تنظیم وإجراء المؤتمرا

الحلقات الدراسیة؛ تنظیم و إجراء الندوات؛ تنظیم المسابقات [التعلیم أو الترفیھ]؛ تنظیم مسابقات الجمال؛ تشغیل الیانصیب؛ 
لموسیقیة]؛ تنظیم المسابقات الریاضیة؛ الترفیھ تنظیم عروض األزیاء ألغراض الترفیھ؛ تنظیم المعارض [خدمات الفرق ا

التلفزیوني؛ تقدیم العروض الحیة؛ إنتاج األفالم مختلفة عن األفالم اإلعالنیة؛ النشر المكتبي اإللكتروني؛ نشر الكتب اإللكترونیة 
ادوات الترفیھ؛ كتابة والمجالت مباشرة على االنترنت؛ نشر النصوص مختلفة عن النصوص الدعایة؛ خدمات الترفیھ؛ صناعة 

النصوص مختلفة عن النصوص الدعایة؛ خدمات مراسلین االخبار؛ التخطیط الحزبي [الترفیھ]؛ خدمات مخیم العطلة [الترفیھ]؛ 
الخدمات دي جیھ (منافسة االقراص الموسیقة)؛ خدمات المدرب الشخصي [تدریبات اللیاقة]؛ خدمات النادي [الترفیھ أو التعلیم]؛ 

 الفوتوغرافي؛ ریبورتاج فوتوغرافي؛ إنتاج العروض       التصویر 
  

  باللون االبیض داخل دائرة سوداء 24/7بالالتینیة باللون االسود واالرقام  Buroالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في و

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   یة للملكیة الفكریةقمص:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ERDEMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/08/2014بتاریخ :    215532 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایكینجیلیر ماتباجیلیك سانایى في تیجاریت لیمتد شیركیتي  بإسم :)- 730(

، 13اسي، اورجانیزى سانایى بولجیسي، أیدینلى ماھالیسي، میرمیرجیلر جادیسى، نو: اسطنبول أناضولو یاكوعنوانة :       
     اسطنبول / تركیا, , , ,   -توزال 

  
 

  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد والمعنى  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اشف الید من الورق ومناشف للوجھ من الورق ومنادیل من الورق وورق توالیت ومنادیل من الورق وبیاضات من الورق بھا من

للموائد وأغطیة من الورق للموائد واقمشة من الورق للمطبخ؛ المطبوعات ؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة ؛ 
أو لغایات منزلیة ؛ ومواد الفنانین ؛ فراشي الدھان أو التلوین ؛ اآلالت القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة  في القرطاسیة 

الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) ؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات 
ات مطبوعة؛ ألبومات الزفاف أو االعراس؛ كتب أخرى)؛ حروف الطباعة ؛ الكلیشیھات (الراسمات)؛ بطاقات الدعوة؛ دعو

 الزفاف أو االعراس
  

  مكتوبة بشكل خاص باحرف اللغة التركیة باللون البرتقالي المحمر  Erdemالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وز

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  س اربیان لصناعة العطور ذ م مسوی :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Bakhoor Al Araisبخور العرائس | العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/01/2016بتاریخ :    247608 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سویس اربیان لصناعة العطور ذ م م  بإسم :)- 730(

, صندوق 065774793, فاكس: 065774451، برج الشقیق، شارع التعاون، الشارقة, ھاتف: 101مكتب وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  ali.akram@sapguae.com, ایمیل: 1615البرید: 

  
 

  

 
 
 

 مساحیق الزینة   عطور  مستحضرات التجمیل 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة مع قنطرة كما في المربع. bakhoor Al Araisكلمة  وصف العالمة :
  الحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات (بخور، العرائس) كل على حدة في الوضع العادي االشتراطات :

  
مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ali.akram@sapguae.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
WILD ORANGE RAW JUICERY & SORBETوایلد اورنج عصیر طبیعي وسوربیت العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/02/2016بتاریخ :    248647 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أجوان ستراتجیك كونسولتینغ ش م ح  إسم :ب)- 730(

     ، رأس الخیمة، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  16111ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

؛ : خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة. 

  
مكتوبة بأحرف  WILD ORANGEالعبارة (وایلد اورنج) مكتوبة بأحرف عربیة في سطرین أسفلھا العبارة  وصف العالمة :

بالالتینیة  RAW JUICERY & SORBETالتینیة في سطرین والى الیمین رسم یشبھ البرتقالة وأسفل الكل العبارة 
  بیعي وسوربیت) والكل بشكل ممیز.وأسفلھا العبارة العربیة (عصیر ط

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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یة المتحدةاإلمارات العرب  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اسوشیتد بیتنت اند تریدمارك سیرفیسز:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  UNO PIZZERIA & GRILLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/03/2016اریخ : بت   249670 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. بیتزیریا أونو كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمیركیة., , , ,  19801أورانج ستریت، ویلمینغتون، والیة دیالویر  1209وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات المطاعم والحانات، خدمات توفیر األطعمة والمشروبات،  43اقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الو)- 512(
 وخدمات التزوید بالطعام والشراب.

  
  ) مكتوبة بأحرف التینیة.UNO PIZZERIA & GRILLعبارة "أونو بیتزیریا اند غریل" ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/03/2016بتاریخ :    251177 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  09/10/2015  302015055536:  بیانات األولویة         
  میرك كیھ جي إیھ إیھ  بإسم :)- 730(

     دارمشتات، ,المانیا, , , ,   64293فرانكفورترشتراسھ،  250وانة : وعن      
  

 
  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، 

 02وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین  في الفئة 
  

  باللون االسود و على قاعدة بیضاء اللون Mرسم ممیز للحرف الالتیني  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/03/2016بتاریخ :    251178 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  09/10/2015  302015055536:  بیانات األولویة         
  میرك كیھ جي إیھ إیھ  بإسم :)- 730(

     دارمشتات، ,المانیا, , , ,   64293فرانكفورترشتراسھ،  250ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن(  المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة،

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باللون االسود و على قاعدة بیضاء اللون Mرسم ممیز للحرف الالتیني  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
البرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة ب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/03/2016بتاریخ :    251179 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  09/10/2015  302015055536:  بیانات األولویة         
  میرك كیھ جي إیھ إیھ  بإسم :)- 730(

     , ,   دارمشتات، ,المانیا, , 64293فرانكفورترشتراسھ،  250وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ 

قات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، لص
 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
  باللون االسود و على قاعدة بیضاء اللون Mرسم ممیز للحرف الالتیني  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض ع
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدار)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/03/2016بتاریخ :    251180 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  09/10/2015  302015055536:  بیانات األولویة         
  كیھ جي إیھ إیھمیرك   بإسم :)- 730(

     دارمشتات، ,المانیا, , , ,   64293فرانكفورترشتراسھ،  250وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

آالت وعدد آلیة، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ،  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة (عدا ما یدار بالید) ، أجھزة تفقیس قارنات آلیة وعناصر نقل ا

 07البیض؛ آالت بیع أوتوماتیكیة في الفئة 
  

  باللون االسود و على قاعدة بیضاء اللون Mرسم ممیز للحرف الالتیني  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
قدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك لتجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات ا)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/03/2016بتاریخ :    251181 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  09/10/2015  302015055536:  بیانات األولویة         
  یھمیرك كیھ جي إیھ إ  بإسم :)- 730(

     دارمشتات، ,المانیا, , , ,   64293فرانكفورترشتراسھ،  250وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واأل

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص 

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق  في الفئة 

  
  اللون االسود و على قاعدة بیضاء اللونب Mرسم ممیز للحرف الالتیني  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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العربیة المتحدة اإلمارات  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة جالت خان التجاریة (ذ. م. م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTO FORCEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/03/2016 بتاریخ :   251216 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة جالت خان التجاریة (ذ. م. م)  بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة, ھاتف:    -دبي   -نایف  -دیره  -ملك نبیل عبدالرحیم حسین قرقاش  125مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jalatkhandxb@gmail.comیل: , ایم41047, صندوق البرید: 042590209, فاكس: 042590206

  
 

  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الغبار، وقود (بما في ذلك وقود المحركات) ومواد إضاءة.

  
" باألحرف الالتینیة بخط ممیز باللون األسود و باألعلى رسم دائرة زرقاء و  AUTO FORCEكلمة "  وصف العالمة :

  "  بداخلھا.Aحرف "
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jalatkhandxb@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  for the sporty fashionistaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/04/2016بتاریخ :    252406 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اللس انترناشیونال( بي في اي)انك.  بإسم :)- 730(

     )., , , ,  116رود تاون تورتوال برتیش وبرجین ایلند, ص.ب :(وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات اخرى , أغطیة  25لك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ)- 512(
 الفراش والموائد .

  
) , حیث كتبت  باللون األسود وبشكل for the sporty fashionistaعبارة عن الكلمات الالتینیة التالیة : ( وصف العالمة :

  كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في الشكل, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .أفقي, وكامل العالمة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ارة العالمات التجاریةإد
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  جلوبال للصحة واللیاقة ش ذ م م    :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Natural nutrition Z&M SLIM PROTEINالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/05/2016بتاریخ :    252871 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جلوبال للصحة واللیاقة ش ذ م م     بإسم :)- 730(

, ایمیل: 191122, صندوق البرید: 043233226ام ھریر., ھاتف:  –بردبي  –ملك وصل للعقارات  102مكتب وعنوانة :       
luzsurco@hotmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

مواد غذائیة للحمیة لالستعمال الطبي ,مستحضرات صیدالنیة وبیطریة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لصقات ومو اد ضماد، مواد حشو مستحضرات صحیة لغایات طبیة، مواد حمیة معدة لإلستعمال الطبي وأغذیة للرضع و األطفال 

األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب  
 .    05بالفئة 

  
  ) مكتوبة بالالتینیة باللون األسود      Natural nutrition Z&M SLIM PROTEINعبارة عن الكتابة ( وصف العالمة :

  كل على حدة في الوضع العادي nutrition, slim proteinالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  الشتراطات :ا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:luzsurco@hotmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  جلوبال للصحة واللیاقة ش ذ م م    :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  natural nutritioin Z&M SLIM WATERریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/05/2016بتاریخ :    252872 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جلوبال للصحة واللیاقة ش ذ م م     بإسم :)- 730(

, ایمیل: 191122برید: , صندوق ال043233226ام ھریر., ھاتف:  –بردبي  –ملك وصل للعقارات  102مكتب وعنوانة :       
luzsurco@hotmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

مشروبات تواتریة, البیرة ( شراب الشعیر ) والمیاه المعدنیة والغازیة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واكھ وعصائر الفواكھ, شراب ومستحضرات أخرى لعمل وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة, مشروبات مستخلصة من الف

 .32المشروبات, بالفئة 
  

  ) مكتوبة بالالتینیة باللون األسود  SLIM WATERعبارة عن الكتابة (  وصف العالمة :
,كل على حدة في الوضع natural, nutrition, waterالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :

  اديالع
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:luzsurco@hotmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریةإدارة العالمات   
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   REVLON SHINE ADDICT NAIL BUFFERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/05/2016بتاریخ :    252940 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  09/11/2015  014774954:  ولویةبیانات األ         
  ریفلون كونسیومر برودكتس كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   10004ون نیویورك بالزا، نیویورك، نیویورك وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 03ملمعات االظافر الكھربائیة و غیر الكھربائیة في الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة REVLON SHINE ADDICT NAIL BUFFERعبارة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ذلك خالل و
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DRAMATONEالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  01/05/2016بتاریخ :    252941 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اكزو نوبل كوتنجس انترناشیونال بي. في.  بإسم :)- 730(

     بي أم أرنھم، ,ھولندا, , , ,   6824فیلبرویج،  76وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین 

 02الطباعة والفنانین في الفئة وفنیي الدیكور وعمال 
  

  باحرف التینیة DRAMATONEكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KENZOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/05/2016بتاریخ :    252996 بالرقم :المودعة )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كینزو  بإسم :)- 730(

     باریس، ,فرنسا, , , ,   75002شارع فیفیان  18وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

   25رأس في الفئة المالبس ولباس القدم وأغطیة ال 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  و الجمیع باللون االبیض و االسود KENZOرسم ممیز لراس نمر ذات فم مفتوح كتب داخلھ الكلمة الالتینیة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOUNT GAY Est.1703 Barbados BARREL BARRELالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتب بطل)- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253057 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مونت جاي دستیلیریز لیمتد  بإسم :)- 730(

     براندونز، اس تي میشیل، ,باربادوس, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات في 

 32الفئة 
  

رسم ممیز لثالثة مستطیالت بأحجام مختلفة و متالصقة بحیث األول و األخیر باللون األسود و األوسط باللون  العالمة :وصف 
بأحرف التینیة بخط ممیز و على سطرین  MOUNT GAY Est.1703 Barbadosاألبیض بحیث یتوسط األول عبارة 

 BLACKمستطیل الذي یدنوه تتوسطھ إلى الیمین العبارة بخط أصغر و ال Barbados. و Estباللون األبیض و الكلمیتن 
BARREL  بأحرف التینیة و بخط ممیز باللون األسود و في الخلفیة أیضا رسم لخریطة غیر منتظم و إلى أسفل المستطیل رسم

ین بخط لخط أفقي مقسم إلى ثالثة قسم بواسطة خطین قصیرین بشكل عمودي في الجھة العلوي و السفلیة مقسمة إلى قسم
  قصیر عامودي یدنوه في الزاویة الیسرى رسم لشجیرة ذات أربع فروع باللون األسود و جمیعھم على قاعدة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOUNT GAY Est.1703 Barbados XOالتجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253058 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مونت جاي دستیلیریز لیمتد  بإسم :)- 730(

     براندونز، اس تي میشیل، ,باربادوس, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات في 

 32الفئة 
  

تصلین العلوي أقصر من الذي یدنوه باللون البني المخطط بحیث یتوسط األعلى رسم ممیز لمستطیلین غیر م وصف العالمة :
. Estبأحرف التینیة بخط ممیز و على سطرین باللون الرمادي و الكلمیتن  MOUNT GAY Est.1703 Barbadosعبارة 

للون األصفر مضلع بأحرف التینیة و بخط ممیز با XOبخط أصغر و المستطیل الذي یدنوه تتوسطھ الكلمة  Barbadosو 
بحیث الفراغات من لون المستطیل و مظللین باألبیض و في الخلفیة أیضا رسم غیر منتظم إلى یمینھ ما یشبھ الختم بحیث أن 

  الضلع السفلي للمستطیل متعرج و جمیعھم على قاعدة بیضاء
  بمعزل عن العالمة و باألوضاع االخرى .  )  كًال على حدا XOعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام الحرفین (  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Ambilunaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253060 المودعة بالرقم :)- 219(

  JO  11/12/2015  122147-2015:  بیانات األولویة         
  سیتیزن ھولدنجز كابوشیكي كایشا (تتاجر أیضا باسم سیتیزن ھولدنجز كو.، لیمیتد)  بإسم :)- 730(

     شي،  طوكیو ، ,الیابان, , , ,  -طوكیو-شو، نیشي-تشومھ، تناشي -6، 12-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
نفیسة أو مطلیة بھا، غیر الواردة في فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الكریمة، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت 

 14الدقیقة في الفئة 
  

  بأحرف التینیة بخط ممیز باللون األسود و على قاعدة بیضاء Ambilunaكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TIHADالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253061 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوانزو تایجر ھید باتیري جروب كو.، لیمتد.  بإسم :)- 730(

     نورث جونجاي رود، ھایزو دستریكت، كوانزو، ,الصین, , , ,   132نو.  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المركبات؛ أجھزة للنقل برا، أو جوا أو بحرا؛ مركبات كھربائیة؛  12بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة)- 512(
المركبات التي یتم التحكم بھا بأجھزة التحكم عن بعد، عدا عن الدمى؛ مركبات للنقل البري، أو الجوي، أو المائي أو على السكك 

ریة للنقل؛ الشاحنات المغلقة الصغیرة ذات بطاریات الحدیدیة؛ سیارات بدون سائق (سیارات ذاتیة التحرك) ؛ الدراجات البخا
التخزین؛ عربات یدویة؛ العربات ذات العجلتین؛ الدراجات البخاریة اآللیة؛ الدراجات الھوائیة الكھربائیة؛ الدراجات الصغیرة؛ 

إطارات سیارات؛ ھیاكل  دراجات الدفع (مركبات)؛ إطارات لعجالت المركبات؛ اإلطارات الداخلیة لعجالت الدراجات الھوائیة؛
سفلیة للمركبات، السیارات؛ الدراجات الھوائیة؛ العربات المدفوعة یدویا [عربات االطفال]؛ الدراجات المدفوعة باألرجل؛ 

  12اإلطارات؛ الجرارات؛ عربات الدراجات؛ مقاعد األمان لألطفال؛ عربات یدویة؛ مھود األطفال ذات العجالت، في الفئة 
  

  بأحرف التینیة بخط ممیز و عریض باللون األسود و على قاعدة بیضاء TIHADكلمة  : وصف العالمة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  STANYLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253062 عة بالرقم :المود)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دي اس ام اي بي استس بي في   بإسم :)- 730(

     تي إي ھیرلن، ,ھولندا, , , ,   6411، 1ھیت اوفرلون وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 01راتنجات اصطناعیة غیر معالجة، بالستیك غیر معالج، في الفئة  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة STANYLكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  STANYLریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253063 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دي اس ام اي بي استس بي في   بإسم :)- 730(

     تي إي ھیرلن، ,ھولندا, , , ,   6411، 1ھیت اوفرلون وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 17مواد البالستیك المشكلة بالبثق لالستخدام الصناعي، في الفئة  17خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
  

  باحرف التینیة STANYLكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسج

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ENTREPRENEUR 360العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253064 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  05/11/2015  86/811,333:  بیانات األولویة         
  انتروبرونیر میدیا، انك.  بإسم :)- 730(

     یات المتحدة االمیركیة, , , ,  ، ,الوال92614فیتش، ارفاین، كالیفورنیا  18061وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الورق ، الورق المقّوى والبضائع المصنوعة من ھذه المواد، غیر  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اللصق المستعملة في  الواردة في فئات اخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة؛ مواد

القرطاسیة أو لغایات منزلیة؛ ومواد الفنانین؛ فراشي الدھان أو التلوین؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد 
التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة ؛ كلیشیھات 

ة ، إصدارات المجالت السنویة التي تعرض إنجازات الشركات التجاریة الناجحة الغیر ممنوحة االمتیاز والمملوكة للقطاع للطباع
الخاص والمنشورات الخاصة بھا والتي توفر المعلومات والتحفیز لآلخرین للمتابعة والسعي لألفضل في ممارسات األعمال 

سنوي، وتشجیع مستلمي الجوائز وتحقیق التقدیر عن طریق الجوائز إلظھار التفوق  التجاریة بواسطة تقدیم الجوائز على أساس
 16في مجال األعمال ،  في الفئة 

  
  باحرف التینیة وارقام ENTREPRENEUR 360عبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وز
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -ا وشـركاھـم سابـ:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ENTREPRENEUR 360العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253065 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  05/11/2015  86/811,333:  بیانات األولویة         
  انتروبرونیر میدیا، انك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  92614تش، ارفاین، كالیفورنیا فی 18061وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الدعایة واالعالن واالعمال، وتحدیدا: خدمات تنظیم الترویج وتسییر شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبیة ، خدمات 

للبضائع والخدمات لآلخرین بواسطة شبكة الحاسوب العالمیة ومزودي الخدمة على اإلنترنت اآلخرین؛ وخدمات تقدیم المعلومات 
العالمیة ومزودي  للمستھلكین في مجال بدء وتشغیل عمل تجاري بدون امتیاز ومملوك بشكل خاص بواسطة شبكة الحاسوب

خدمة اإلنترنت اآلخرین؛ خدمات الدعایة واإلعالن،و تحدیدا، خدمات توفیر المساحة الدعائیة في مجلة تعرض أخبار ومعلومات 
تتعلق بمجال العمل التجاري بدون امتیاز والمملوك بشكل خاص؛ خدمات توفیر اإلحصائیات، والتصنیفات، والتصنیفات 

بل تحدیثھا على الدوام عن طریق قواعد بیانات تفاعلیة وعن األعمال غیر ممنوحة االمتیاز والمملوكة والمعلومات األخرى القا
 35بشكل خاص،  في الفئة 

  
  باحرف التینیة وارقام ENTREPRENEUR 360عبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

جاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات الت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  مالك/ ال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ENTREPRENEUR 360العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253066 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  05/11/2015  86/811,333:  بیانات األولویة         
  انتروبرونیر میدیا، انك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  92614فیتش، ارفاین، كالیفورنیا  18061:  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

الخدمات التعلیمیة ؛ خدمات توفیر التدریب؛ الخدمات الترفیھیة؛  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت تقدیر باإلنجازات الناجحة للشركات الخاصة غیر ممنوحة االمتیاز وتقدیم المكافآت خدمات األنشطة الریاضیة والثقافیة، خدما

لآلخرین للوصول إلى التفوق في العمل والمواصلة بتقدیم الجوائز السنویة وتعزیز استالم الجوائز ؛ خدمات تقدیم التمیز بواسطة 
قد المؤتمرات التعلیمیة؛ الخدمات التعلیمیة، تحدیدا: خدمات الجوائز لعرض التمیز في مجال األعمال التجاریة؛ خدمات تنظیم وع

تطویر وترتیب وعقد المؤتمرات التعلیمیة والبرامج وتقدیم الدورات حول اإلرشاد في مجال اإلشراف والتسییر واإلدارة للعمل 
 41التجاري، في الفئة 

  
  باحرف التینیة وارقام ENTREPRENEUR 360عبارة  وصف العالمة :

   راطات :االشت
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALLTERRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253067 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تریمبل نافیغیشن لمیتد  م :بإس)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   94085ستیوارت درایف، سونیفایل، سي أیھ  935وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نشاط خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل ال 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي  في الفئة 

  
  باحرف التینیة  ALLTERRAكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ة العالمات التجاریةإدار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALLTERRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/05/2016بتاریخ :    253071 الرقم :المودعة ب)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تریمبل نافیغیشن لمیتد  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   94085ستیوارت درایف، سونیفایل، سي أیھ  935وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
 35المكتبي  في الفئة 

  
و الجمیع  ALLTERRAرسم ممیز لشكل ھندسي یشبھ الكرة االرضیة حیث كتب الى جانبھا الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
  باللون االسود 
   االشتراطات :

  
اض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن )- 740(
  TERRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2016بتاریخ :    253152 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دانا ألیكسندر إنك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  11042ماركوس افنیو، لییك سكسیس، نیویورك   1111وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

رقائق وجبة خفیفة مصنوعة من الخضار والفواكھ المجففة، والفواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 29ق وجبة خفیفة، ورقائق الفاكھة في الفئة المجففة على اساس رقائ

  
  باحرف التینیة TERRAكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  V-CLASSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2016بتاریخ :    253157 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دایملیر ایھ جي.  بإسم :)- 730(

     شتوتغارت ، ,المانیا, , , ,   70327-، دي137مرسیدسشتراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 12المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي في الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بأحرف التینیة V-CLASSكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  IGLUجاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2016بتاریخ :    253162 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أیغلو كولد سیستمز أس. أر.إل.  بإسم :)- 730(

     ، فیلوتا دي شیونس (بیھ أن)،  ,ایطالیا, , , ,  33083، 6فیا اغنیللي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف  11ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
 .11والتھویة وتورید المیاه و لألغراض الصحیة، في الفئة 

  
  بأحرف خاصة. IGLUرسم ممیز للكلمة الالتینیة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض ع
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدار)- 740(
  TOM FORD OMBRE LEATHER 16العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2016بتاریخ :    253164 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فورد توماس سي.  بإسم :)- 730(

، لوس انجلوس سي ایھ، 607سنست بولیفارد، سویت  9229سي/ اوه شابیرو اند كومباني، سي.بیھ.ایھ.، وعنوانة :       
     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  90069

  
 

  

 
 
 

شة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي مستحضرات تبییض ا ألقم 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

  03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة وارقام TOM FORD OMBRE LEATHER 16عبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعل)- 740(
  INSPIREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2016بتاریخ :    253167 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناشیونال بي. في.اكزو نوبل كوتنجس انتر  بإسم :)- 730(

     بي أم أرنھم، ,ھولندا, , , ,   6824فیلبرویج،  76وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین الخشب من التلف، مواد التلوین، مو

 02وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین في الفئة 
  

  باحرف التینیة INSPIREكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  لك/ الما تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NUIT KAJALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2016بتاریخ :    253169 المودعة بالرقم :)- 219(

  FR  05/11/2015  608 223 4 15:  بیانات األولویة         
  سیفورا  بإسم :)- 730(

     بولن بیالنكورت ,فرنسا, , , ,   92100یالن، أفینیو إدوارد فا 65,وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

العطور؛ مستحضرات التجمیل ؛مستحضرات الماكیاج؛مستحضرات  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
األظافر والرموش  االصطناعیة في  إلزالة الماكیاج؛الصابون؛ مستحضرات ازالة الشعر الزائد؛ غسول الشعر؛ معاجین األسنان؛

 03الفئة  
  

  باحرف التینیة NUIT KAJALعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار ھذا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VOILE BLANCHEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/05/2016بتاریخ :    253265 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فالك اس بي ایھ  بإسم :)- 730(

     سیفیتانوفا مارش (ماسیراتا)، ,ایطالیا, , , ,   62012كونترادا سان دومینیكو،  24وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .25المالبس، البسة القدم و البسة الرأس، في الفئة  25لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ا)- 512(
  

  و ھي تتكون من كلمتین باحرف التینیة   VOILE BLANCHEعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -اھـم سابـا وشـرك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SOFTNODEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/05/2016بتاریخ :    253337 المودعة بالرقم :)- 219(

  FR  30/11/2015  000 230 4 15:  بیانات األولویة         
  الكاتیل لوسان سبمارین نتوركس  بإسم :)- 730(

     بیالنكورت ,فرنسا, , , ,  -بولوجني 92100ال ریني، روت دي   148/152وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ  التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
وغیرھا من وسائط  نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق في الفئة 

  
  باحرف التینیة SOFTNODEكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Chef- d'oeuvreالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/05/2016بتاریخ :    253373 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ن فولودیمیریاریمیشاشی  بإسم :)- 730(

     خاركیف، ,اوكرانیا, , , ,   61121، ھاریبالدي ستریت  4وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الزیوت والدھون الصالحة لألكل، وزیت دوار الشمس المستخدم  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 29للطعام، منتجات الحلیب والسمن في الفئة 

  
باحرف التینیة و باللون االبیض و على سطرین و على قاعدة بیضاویة سوداء   Chef- d'oeuvreعبارة  وصف العالمة :

  اللون
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MEC WAVEMAKERعالمة التجاریة : ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/05/2016بتاریخ :    253380 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبلیو بیھ بیھ لوكسمبورغ جاما أس ایھ أر إل  بإسم :)- 730(

     ، لوكسمبورغ، ,لوكسمبورغ, , , ,  2330 -، بولیفارد دو ال بتروس، إل  124 وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
  بأحرف التینیة MEC WAVEMAKERعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

تقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن ی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات )- 740(
  OREO THINSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/05/2016بتاریخ :    253381 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إنتركونتیننتل غریت براندس أل أل سي  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  07936دیفوریست افینـیو، ایست ھانوفر، أن جي،  100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منتجات المخابز، البسكویت، الكعك المحلى، كعكة الشوكوال  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كعك الجبن، الكعك المحّلى المقرمش، الحلویات المجمدة، البوظة، أكواز البوظة، حلوى البودینغ، الفطائر، والمحشوة بالشوكوال، 

  30أطراف الفطائر الخارجیة والشوكوال الساخنة، في الفئة 
  

  بأحرف التینیة OREO THINSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
توبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مك

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة ع)- 740(
  ACTIGLOWالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/05/2016بتاریخ :    253385 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیكو اس.بي.آیھ.  بإسم :)- 730(

     بیرغامو ,ایطالیا, , , ,   24122/دي 1جویدو باغلیا فیا جیورجیو اي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الكیماویات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي، والتصویر  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة غیر معالجة، بالستیك غیر معالج، أسمدة، الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة، الغابات، راتنجات اصطناع ی

مركبات إخماد النیران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة، مواد دباغة، مواد اللصق 
  01المستخدمة في الصناعة، في الفئة 

  
  باحرف التینیة ACTIGLOWكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  Soft Classالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/05/2016بتاریخ :    253387 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیت الشماغ ذ.م.م.  بإسم :)- 730(

     ، الدوحة ,قطر, , , ,  9620العزیزیة، شارع عثمان بن عفان، ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس، في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ریقة ممیزة باللون االسود و فوقھا رسم على شكل معین ھندسي باحرف التینیة و بط Soft Classعبارة  وصف العالمة :
  مخطط باالسود
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 العالمات التجاریة إدارة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
بوتسیني بیتزاریا جودة الطعم االصیل   BOCCINI PIZZARIA, The good taste of pastالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/05/2016بتاریخ :    253463 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رویال فود سیرفس لتحضیر الوجبات الغذائیة الجاھزة وإدارة المطاعم والحلویات والمعجنات ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     الكویت ,الكویت, , , ,   -10ملك الشركة التجاریة العقاریة الدور  11مبنى رقم  5قة الشرق قطعة منطوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوب بداخلة العبارة بوتسیني بیتزاریا باللون االبیض على سطرین و فوقھا رسم  رسم لمربع باللون األسود وصف العالمة :
بالخطوط الحمراء و البرتقالي  تشبھ الوردة وفي االسفل كتبت العبارة "جودة الطعم" بالون االحمر و كلمة "االصیل" باللون 

الكتابة بداخلة باألحرف الالتینیة للكلمات االبیض بینھم نقاط ، وعلى الجھة االخرى رسم مطابق للرسم المذكور ولكن 
BOCCINI PIZZARIA  وThe good taste of past والجمیع على قاعدة سوداء  

) بمعزل عن  The good taste of pasteعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام عبارة ( جودة الطم األصیل  االشتراطات :
  العالمة العتبارھا بیان تجاري. 

  
یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AXIOMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/05/2016بتاریخ :    253466 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  14/12/2015  86848170:  بیانات األولویة         
  وستنغھاوس إیلكتریك كومبني  أل أل سي  سم :بإ)- 730(

، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , 16066وستنغھاوس درایف، كرانبري تاونشب، بنسلفانیا  1000، 141سویت وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

كل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني متنقلة معادن غیر نفیسة و 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 

فیسة غیر معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنو عة من معادن غیر ن
 06واردة في فئات أخرى، خامات معادن في الفئة 

  
  باحرف التینیة AXIOMكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  لوي?ي LOEWEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/05/2016بتاریخ :    253676 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لویوي إس. إیھ.  بإسم :)- 730(

     ، ,اسبانیا, , , ,  28001، مدرید 4كالي جویا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35: وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة )- 512(
المكتبي؛ خدمات تجمیع تشكیلة من البضائع لصالح الغیر، وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا وشرائھا عند الحاجة،) وال 

ئة، أسواق البیع بالجملة، كتالوجات ینطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل ھذه الخدمات من خالل متاجر البیع بالتجز
 35الطلب عبر البرید المباشر أو بواسطة األوساط اإللكترونیة في الفئة 

  
بأحرف التینیة بخط ممیز بحیث تدنوھا الترجمة اللفظیة بأحرف عربیة لوي?ي باللون  LOEWEكلمة  وصف العالمة :

  األسود و على قاعدة بیضاء
   االشتراطات :

  
إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك علن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلت)- 740(
  TEKTRONIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/05/2016بتاریخ :    253693 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تیكترونكس، انك  بإسم :)- 730(
     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  0001-97077) بیفرتون، اوریغون 500(ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التصویر الفوتوغرافي والسینم

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
اص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقر

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق في الفئة 

  
  بأحرف التینیة TEKTRONIXكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  POPPABLESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/05/2016بتاریخ :    253694 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویة بیانات         
  بیبسیكو، انـــك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  1444 - 10577اندرسون ھیل رود، بیرتشیس، نیویورك،  700وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

واجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ اللحوم واألسماك ولحوم الد 29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات الحلیب، 

 29الزیوت والدھون الصالحة لألكل  في الفئة 
  

  باحرف التینیة POPPABLESكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك رة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدا)- 740(
  Eco-Drive Oneالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/05/2016بتاریخ :    253771 المودعة بالرقم :)- 219(

  JO  20/11/2015  114383-2015:  بیانات األولویة         
  سیتیزن ھولدنجز كابوشیكي كایشا (تتاجر أیضا باسم سیتیزن ھولدنجز كو.، لیمیتد)  إسم :ب)- 730(

     شي،  طوكیو ، ,الیابان, , , ,  -طوكیو-شو، نیشي-تشومھ، تناشي -6، 12-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

صغیرة والساعات الكبیرة وعدد وأدوات قیاس وتسجیل الساعات ال 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 )14الوقت وقطع الغیار والتراكیب العائدة لھا. في الفئة (

  
  بأحرف التینیة بخط ممیز و مائل باللون األسود بحیث أن جمیعھم على قاعدة بیضاء Eco-Drive Oneعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالم)- 740(
  YUKIMIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/05/2016بتاریخ :    253772 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوتي كو. لیمتد   بإسم :)- 730(

     كو ، طوكیو ,الیابان, , , ,   -تشوم ، شینجوكو  - 3شینجوكو ، -نیشي 1ـ20وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ ال

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

  باحرف التینیة YUKIMIكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
توبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مك

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة ع)- 740(
  MOCHI ICE CREAMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/05/2016بتاریخ :    253773 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوتي كو. لیمتد   بإسم :)- 730(

     كو ، طوكیو ,الیابان, , , ,   -تشوم ، شینجوكو  - 3شینجوكو ، -ينیش 1ـ20وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

"  باحرف التینیة باللون االبیض و مخططة باللون االسود و فوقھا MOCHI ICE CREAMعبارة " وصف العالمة :
  یابانیة باللون االبیض و مخططة باللون االسود، و الجمیع على قاعدة بیضاء. احرف

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ارة العالمات التجاریةإد
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INCONTRO D'AMOREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/05/2016بتاریخ :    253775 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  27/11/2015  302015000077073:  بیانات األولویة         
  بولغاري  أس.بي.أیھ.  بإسم :)- 730(

     روما ,ایطالیا, , , ,   00186-لنغوتیفیري مارزیو 11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن الثمینة و أي خلیط منھا والسلع المصنوعة من المعادن  14أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع )- 512(
النفیسة او المطلیة بھا غیر الواردة في فئات اخرى ، الحلي و المجوھرات  و  االحجار الكریمة ، عدد و ادوات قیاس الوقت  

 . 14وادوات وعدد قیاس  وتسجیل الوقت ، في الفئة 
  

  مكونة من كلمتین باحرف التینیة INCONTRO D'AMOREالعبارة  لعالمة :وصف ا
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TLE SERIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/05/2016بتاریخ :    253788 م :المودعة بالرق)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جنرال الكتریك كومبني  بإسم :)- 730(

     واحد شارع ریفر، سكینكتدي، نیو یورك ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 09مصادر الطاقة الغیر منقطعة أو قابلة للقطع، في الفئة  9فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
  

  بأحرف التینیة TLE SERIESعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوم 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مؤسسة مكتبة المكتبة ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  The BOOKSHOPة التجاریة : العالم لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/05/2016بتاریخ :    253829 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة مكتبة المكتبة ذ م م   بإسم :)- 730(

: , ایمیل66433, صندوق البرید: 037545600, فاكس: 037551500الواحة العامرة, ھاتف:  -الیحر -العین وعنوانة :       
pro2@thebookshop.ae  ,العین , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات تجمیع تشكیلھ من السلع والمنتجات لصالح الغیر وھي  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ي ولوزامھا , الھواتف المتحركھ الھدایا,االدوات القرطاسیھ,االدوات المكتبیھ وادوات الكتابھ والرسوم , واجھزه الحاسب االل

ولوازمھا , الكتب والصحف والمجالت , وذلك لتمكین عامھ الزبائن من معاینتھا وشرائھا عند الحاجھ , والینطوي ذلك على 
 خدمھ النقل 

  
  : وتعني المكتبھ The BOOKSHOP وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pro2@thebookshop.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
  FABULOUS BY VICTORIA'S SECRETالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/05/2016بتاریخ :    253832 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انجمنت، انك.فیكتوریاز سیكرت ستورز براند م  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  43068فور لیمتد بارك واي، رینولدسبیرغ، اوھایو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

  25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بأحرف التینیة FABULOUS BY VICTORIA'S SECRETارة عب وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NIMUE SRCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/05/2016یخ : بتار   253921 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نیمیو سكین (بیھ تي واي) أل تي دي  بإسم :)- 730(

     سلوان ستریت، برینستون، جوھانسبرج، ,جنوب افریقیا, , , ,   22وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي مستحضرات  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة NIMUE SRCعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  S'WELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/05/2016بتاریخ :    253923 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كانت لیف وذاوت إت، أنك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  10011، نیویورك، نیویورك 12تي أتش ستریت، فلوور  17ویست  50انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط وأسفنج،  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اشي التلوین أو الدھان)، مواد صنع الفراشي، أدوات تنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول أو زجاج شبھ فراشي (عدا فر

مشغول) عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات أخرى في 
   21الفئة 

  
  باحرف التینیة S'WELLكلمة  وصف العالمة :

   راطات :االشت
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Dynamic-Stream Washالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/05/2016بتاریخ :    253932 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیتاشي ابالینس كابوشیكي كایشا (تتاجر ایضا باسم ھیتاشي ابالینسیز، انك)  بإسم :)- 730(

     كو،طوكیو ,الیابان, , , ,   -تشومة، میناتو -2، نیشي شینباشي 12-15وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

آلیة، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، آالت وعدد  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة (عدا ما یدار بالید) ، أجھزة تفقیس 

 07البیض؛ آالت بیع أوتوماتیكیة في الفئة 
  

  التینیةباحرف  Dynamic-Stream Washعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Carbon Core B M Wالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/05/2016بتاریخ :    253933 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302015108037.7  19/11/2015  DE:  األولویةبیانات          
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .12وقطع غیارھا الواردة في الفئة  المركبات العاملة بمحرك 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

وفي مركزه رسم لدائرة  Wو  Mو  Bرسم مبتكر یتكون من إطار دائري خاص یحوي األحرف الالتینیة  وصف العالمة :
على سطرین و بطریقة ممیزة بحیث  Carbon COREمقسومة إلى أربعة أجزاء بشكل ممیز في اعألھا كتبت العبارة الالتینیة 

  تقسم الخط المستقیم الى قسمین و الجمیع باللون االسود و االبیض COREینیة الكلمة الالت
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 رة العالمات التجاریةإدا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  iPerformanceالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/05/2016بتاریخ :    253934 دعة بالرقم :المو)- 219(

  DE 302016100808.3/12  29/01/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .12المركبات العاملة بمحرك وقطع غیارھا الواردة في الفئة  12ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
  

  باحرف التینیة iPerformanceكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW Pure Climateالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/05/2016بتاریخ :    253935 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302015108031.8/11  19/11/2015  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المرشحات، المدرجة في ھذه الفئة؛ أجھزة التھویة وأجزاؤھا؛ منشآت  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 11التدفئة وأجزاؤھا؛ تراكیب مكیفات الھواء وأجزاؤھا في الفئة 

  
  باحرف التینیة BMW Pure Climate عبارة وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MINI Pure Climateالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/05/2016بتاریخ :    253953 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302015108033.4  19/11/2015  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المرشحات، المدرجة في ھذه الفئة؛ أجھزة التھویة وأجزاؤھا؛ منشآت  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 11التدفئة وأجزاؤھا؛ تراكیب مكیفات الھواء وأجزاؤھا في الفئة 

  
  باحرف التینیة MINI Pure Climateعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بادي تایم اي ام اس للیاقة البدنیة :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BODY TIMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/05/2016بتاریخ :    253980 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بادي تایم اي ام اس للیاقة البدنیة  بإسم :)- 730(

, 0508547533برج خلیفة, ھاتف:  –الخلیج التجاري  –ملك عبد الواحد كاظم عنیم غنیم  713مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  simonis.norbert@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 ة والثقافیة.التعلیم والتھذیب, التدریب, الترفیھ, األنشطة الریاضی 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) مكتوبة بالالتینیة باللون األسود بشكل ممیزBODY TIMEعبارة عن الجملة (   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:simonis.norbert@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DOLCE VITA SUPERIOR ICE CREAM DELIGHTیة : العالمة التجار لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/05/2016بتاریخ :    254012 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة األلبان الكویتیة الدانماركیة ش.م.ك.م.  بإسم :)- 730(

     ، ,الكویت, , , ,  13009، الصفاة 835ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

   30لخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة األسود؛ الخمیرة ومسحوق ا
  

باحرف التینیة كتبت داخل مستطیل أفقي و في االعلى رسم ممیز الربع قطع جیالتي  DOLCE VITAعبارة  وصف العالمة :
و الجمیع باللون  SUPERIOR ICE CREAM DELIGHTو یحیطھا من االعلى على شكل قوس العبارة الالتینیة 

  االحمر و االخضر و االبیض
) بمعزل عن العالمة العتبارھا شائعة االستخدام حیث    DOLCEعدم المطالبة بحق حصري عن استخدام كلمة ( االشتراطات :

  ستكون حمایة العالمة بمجملھا.
  

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة ف
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INSTADRYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/05/2016بتاریخ :    254013 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي  بإسم :)- 730(

     ید, , , ,  غوتیبورغ، ,السو 405  03 -اس إيوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ن؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوا

لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، 
 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
  بأحرف التینیة INSTADRYكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  COUMADIN warfarin sodium tablets, USPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254166 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كومبنيمایرز سكویب فارما  -بریستول   بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  08540اند بروفینس الین روود، برینستون، نیو جیرسي  206روت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ مواد 

لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، 
 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
باحرف  warfarin sodium tablets, USPباحرف التینیة و اسفلھا العبارة   COUMADINكلمة  العالمة : وصف

  التینیة وداخل قوسین والجمیع باللون االسود وعلى خلفیة مكونھ من مجموعھ من المنحنیات بالوان مختلفھ
   االشتراطات :

  
العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل)- 740(
  TRIDERMA MDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254172 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جانیوین فیرجین ألو كوربوریشین دي بي أیھ ترایدیرما  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  92879كورونا، سي أیھ ، 101أن. دلیلة ستریت، #  341وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( المالبس، مستحضرات تنظیف وص

 03للشعر، منظفات أسنانفي الفئة 
  

  باحرف التینیة TRIDERMA MDعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي تي ام -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HAYYAKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254173 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتلیھ وان ھندرد وان  بإسم :)- 730(

     ، الدوحة، ,قطر, , , ,  11596ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 42خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر في الفئة 

  
  باحرف التینیة  HAYYAKكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  
لي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ةإدارة العالمات التجاری  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AQUADEUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254174 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ، اس.ال.اكوادیس  بإسم :)- 730(

     روبلیدو (البیسیتي)، ,اسبانیا, , , ,   02340 2خیلین ، كیھ ام.  -سي تي ار ایھ ایل بالیسترو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
روبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات في المش
 32الفئة 

  
  باحرف التینیة AQUADEUSكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي - سابـا وشـركاھـم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رمسیفكالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254178 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیلید ساینسیز ایرلند یو سي  بإسم :)- 730(

     كورك، ایرلندا, , , ,  اي دي ایھ بیزنس اند تیكنولوجي بارك، كاریغتوھیل، كو. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 05المستحضرات الصیدالنیة في الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  رمسیفك: كلمة بأحرف عربیة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ENIGMAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254179 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إي. اند جیھ. غالو واینري  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  95354كالیفورنیا  یوسیمیتي بولیفارد، مودیستو، 600وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 32المشروبات غیر الكحولیة في الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بأحرف التینیة ENIGMAكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالم)- 740(
  ARONDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254180 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(
     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والقھوة المنكھة ومستخلصات القھوة والمستحضرات  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة والمستحضرات والمشروبات التي والمشروبات التي أساسھا القھوة؛ القھوة المثلجة؛ بدائل القھوة ومستخلصات بدائل القھو

أساسھا بدائل القھوة؛ الھندباء (بدائل للقھوة)؛ الشاي ومستخلصات الشاي والمستحضرات والمشروبات التي أساسھا الشاي؛ 
الشاي المثلج؛ المستحضرات التي أساسھا الشعیر؛ الكاكاو والمستحضرات والمشروبات التي أساسھا الكاكاو؛ الشوكوال 

 .30شوكوال والمستحضرات والمشروبات التي أساسھا الشوكوال؛ السكر؛ البسكویت، في الفئة ومنتجات ال
  

  باحرف التینیة ARONDIOكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HOUSE OF SAMSONITEالعالمة التجاریة :  یل بیاناتلتسجبطلب )- 541(
  23/05/2016بتاریخ :    254181 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سامسونایت اي بیھ ھولدنغز اس. ایھ. ار. ال.  بإسم :)- 730(

     ورغ, , , ,  لوكسمبورغ، ,لوكسمب 1931-أفینیو دي ال لیبیرتي، ال 15-13وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
ة والجمیع باللون على شكل مروح Oباالحرف الالتینیة و بشكل ممیز و الحرف  SAMSONITEالكلمة  وصف العالمة :

على سطرین   HOUSE OFاالسود على قاعدة بیضاء وعلى ایسر الكلمة شكل ممیز لخط غیر مستقیم و بداخلھ العبارة 
  والجمیع باللون االسود وعلى خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -اھـم سابـا وشـرك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CLERAMARCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/05/2016بتاریخ :    254253 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بفایزر انك.  بإسم :)- 730(

     المتحدة االمیركیة, , , ,  ،????? ,الوالیات 10017، نیویورك، نیویورك 42شرقي الشارع  235 وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لإلنسان والحیوان؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة 

لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، 
 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
  باحرف التینیة CLERAMARCكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك اریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التج)- 740(
  AEROSPHEREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/05/2016بتاریخ :    254254 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  25/11/2015  014823637:  بیانات األولویة         
  ھ بياسترازینیكا ای  بإسم :)- 730(

     سودرتالج، ,السوید, , , ,   85 151 –اس ایھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للر

لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، 
 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
  باحرف التینیة AEROSPHEREكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TOUCHE ECLAT GLOW SHOTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/05/2016بتاریخ :    254255 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایف سانت لورانت برفام  بإسم :)- 730(

     باریس،  ,فرنسا, , , ,   75008جادة جورج الخامس،  7وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( المالبس، مستحضرات تنظیف و
  03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 

  
  باحرف التینیة TOUCHE ECLAT GLOW SHOTعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -للملكیة الفكریة ابوغزالة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ERNO LASZLO NEW YORKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/05/2016بتاریخ :    254389 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایرنو السزلو، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001، نیویورك، ان واي تي اتش ستریت 29دبلیو  129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مستحضرات غیر طبیة للعنایة بالبشرة. 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ثة أسطر على خلفیة ھندسیة مكتوبة بأحرف التینیة في ثال ERNO LASZLO NEW YORKالعبارة  وصف العالمة :
  رباعیة ذات اطار والكل بشكل ممیز.

) بمعزل عن العالمة   وباألوضاع األخرى العتبارھا new York.عدم المطالبة بحق حصري عند استخدام كلمة (  االشتراطات :
  اسم موقع جغرافي 

  
یة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  ك/ المال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/05/2016بتاریخ :    254390 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایرنو السزلو، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001، نیویورك، ان واي تي اتش ستریت 29دبلیو  129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مستحضرات غیر طبیة للعنایة بالبشرة. 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  العبارة (ایرنو السزلو) مكتوبة بأحرف عربیة. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OPERAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/05/2016بتاریخ :    254392 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوفتوایر أیھ أس أوبیرا  بإسم :)- 730(

     أوسلو  ,النرویج, , , ,   19،0484جیجیردرامس فاي  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 38االتصاالت في الفئة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة OPERAكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن )- 740(
  MOBILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/05/2016بتاریخ :    254395 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إكسون موبیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  2298 - 75039الس كولیناس بولیفارد، إرفینغ، تكساس  5959وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في ذلك وقود المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة؛ زیوت المحركات، زیوت وشحوم صناعیة،  الغبار، وقود (بما

 04مزلقات، زیوت المحركات االصطناعیة، الشمع، المنتجات السائلة االساسیة الناتجة عن تكریر النفط في الفئة 
  

قسام بأربع حواف بحیث أن الجھة األمامیة قسمھا العلوي رسم ثالثي األبعاد على شكل برمیل مقسم إلى ثالثة أ وصف العالمة :
عبارة عن دائرتین في األسفل رسم لخطوط متشابكة  oبأحرف التینیة بخط ممیز عریض و الحرف الثاني  Mobilعلیھ كلمة 

یض و األسود و بطریقة ممیز بحیث تمد إلى الجھة الخلفیة بحیث أن الصور تظھر المجسم من  األمام و الخلف و األعلى باألب
  جمیعھم على قاعدة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدة اإلمارات  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطیار للتجارة ش.ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PiLOT’S ROGER & ROGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/05/2016:  بتاریخ   254457 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الطیار للتجارة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 32608, صندوق البرید:  042267231, فاكس:  042267237االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  -دبي   وعنوانة :       
     , , , دبي,  piolet8@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس بما فیھ ، قمصان، قمصان  25ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
  25قصیرة األكمام، سراویل داخلیة الخ  في الفئة 

  
مكتوبة بطریقة مبتكرة باللغة “REGOR & REGOR S’TOLiP “ ھي عبارة عن ثالثة كلمات     وصف العالمة :

  لى خلفیة بیضاء .  الكلمة األولى ھي مكتوبة باللون األحمر ، و الكلمات الثانیة والثالثة باللون األسودالالتیني ع
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 خ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاری 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:piolet8@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطیار للتجارة ش.ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Cool & Coolالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/05/2016بتاریخ :    254459 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الطیار للتجارة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 32608, صندوق البرید:  042267231, فاكس:  042267237االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  -دبي   وعنوانة :       
     , , , دبي,  piolet8@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس بما فیھ ، قمصان، قمصان  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  25قصیرة األكمام، سراویل داخلیة   في الفئة 

  
وبة بطریقة مبتكرة باللغة الالتیني على مستطیل أسود .  مكت“looC & looC “ ھي عبارة عن كلمتین      وصف العالمة :

األحرف األولى من كل الكلمات ورمز"&"   ھي باللون األحمر مع مخطط أبیض. واألحرف المتبقیة ھي باللون االبیض. أیضا 
  ھناك ھالل على الجانب األیسر من العبارة، التي تغطي الكلمة األولى 

   االشتراطات :
  

عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ایفد وكیل للتسجیل العالمات التجاریة:  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  TAJالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/05/2016بتاریخ :    254540 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دة للتجارة دي دبلیو سي ش.ذ.م.متاج سیبال المتح  بإسم :)- 730(

, دبي,  االمارات العربیة المتحدة    , صندوق البرید:  390667مركز العمال,دبي ورلد سنترال ,  ص .ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  390667

  
 

  

 
 
 

مع الحلیب. منكھات القھوة. المشروبات على نكھات مشروبات القھوة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 القھوة. القھوة غیر المحمصة .  القھوة  القھوة الجاھزة االصطناعیة.    

  
" في أربعة اتجاھات في االتجاه Vكلمة " تاج" في اللغة اإلنجلیزیة حرف بجانبھ أربعة مثلثات كما حرف "  وصف العالمة :

في االتجاه الصحیح یكون لھا لون رمادي و في االتجاه المذكور أعاله یكون لھا لون رمادي و الصحیح یكون لھا لون األخضر و 
  في االتجاه السلبي و لون رمادي.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  arto by CAMPAPالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  30/05/2016بتاریخ :    254543 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كامیل بیبر برودكتس اس دي ان. بي اتش دي.  بإسم :)- 730(

     ث، بینانغ، ,مالیزیا, , , ,  بتروور 13400لورونج ماك ماندین تیجا ماك ماندین أندستریال أیستیت  6428وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ق المستعملة في القرطاسیة واردة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة؛ مواد اللص

أو لغایات منزلیة؛ ومواد الفنانین؛ فراشي الدھان أو التلوین؛  اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثا ث)؛ مواد التوجیھ 
ت) والتدریس (عدا األجھزة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكلیشیھات (الراسما

 16في الفئة 
  

 byكتب بطریقة ممیزة و في أدناھا كتبت العبارة الالتینیة   aباحرف التینیة و الحرف الالتیني    artoكلمة  وصف العالمة :
CAMPAP و الجمیع باللون االسود و على قاعدة بیضاء اللون  
   االشتراطات :

  
عالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مصنع العجمي للتبغ ذ.م.م :  / المالك تسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ال)- 740(
  العجمي AL AJAMYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/05/2016بتاریخ :    254559 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مصنع العجمي للتبغ ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, صندوق 067666370, فاكس: 067666360قة الصناعیة / شارع الملك فیصل, ھاتف: ام القیوین/ المنطوعنوانة :       
     , , , أم القیوین,  alisaleh16@ymail.com, ایمیل: 7246البرید: 

  
 

  

 
 
 

 التبغ وأدوات المدخنین وأعواد الثقاب 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) باألحرف العربیة والالتینیة ویعلو الحرف ع شكل شعلھ بشكل ممیز  AL AJAMYكلمة ( العجمي  المة :وصف الع
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:alisaleh16@ymail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سویس اربیان لصناعة العطور ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  روح التناغم:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/05/2016بتاریخ :    254616 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سویس اربیان لصناعة العطور ذ م م  بإسم :)- 730(

االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  06/5774793فاكس  06/5774451ھاتف  1615الشارقة ص ب وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  info@sapguae.com, ایمیل: 1615, صندوق البرید: 065774793 , فاكس:065774451

  
 

  

 
 
 

 مساحیق الزینة   عطور  مستحضرات التجمیل 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  سودكلمة "روح التناغم" مكتوبة باللغة العربیة باللون األ وصف العالمة :
  الحمایة للعالمة في مجملھا  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:info@sapguae.com
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ة المتحدةاإلمارات العربی  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RAGE FITNESSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/05/2016بتاریخ :    254617 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سمیث فینشیرز ال تي دي. دي بي ایھ جیبسون اثلیتیك  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   80239تي اتش افینیو، دینفیر، كو  37ایست  13333وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللعب وأدوات اللعب، أدوات الریاضة  الجمنازیة واألدوات الریاضیة  28عة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواق)- 512(
 28غیر الواردة في فئات أخرى، زینة لشجرة عید المیالد في الفئة 

  
  باحرف التینیة RAGE FITNESSعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
  SENSIBLE PORTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/05/2016بتاریخ :    254618 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھاین جورمیت، انك  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   11042و ، الیك سكسس نیویورك ماركوس افینی 1111وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخ

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

  باحرف التینیة SENSIBLE PORTIONSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
  ZENEXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/06/2016بتاریخ :    254684 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  08/08/2005  72158:  بیانات األولویة         
  ریو للتجارة (ش ذ م م)  : بإسم)- 730(

, 51274, صندوق البرید: 97143532015, فاكس: 97143531961، دبي، أ ع م, ھاتف: 51274ص. ب: وعنوانة :       
     , , , دبي,  riotrade@emirates.net.aeایمیل: 

  
 

  

 
 
 

جات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى، أغطیة المنسو 24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الفراش والموائد

  
 Zمكتوبة بطریقة مبتكرة ، وحرف  Zenexھي عبارة عن شكل مستطیل باللون األسود وبداخلھ مكتوب كلمة  وصف العالمة :

  بحرف كبیر مع شكل ورقة شجرة .
   االشتراطات :

  
ھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم ب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:riotrade@emirates.net.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك یة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجار)- 740(
  AMAQIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/06/2016بتاریخ :    254685 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  02/12/2015  014872402:  بیانات األولویة         
  اماكي لیمتد  بإسم :)- 730(

     اي ار ,المملكة المتحدة, , , ,  13ولیام رود ،لندن، ان دبلیو  11/15اكرى ھاوس، وانة : وعن      
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة و المشروبات غیر الكحولیة ، خدمات توفیر  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قدیم المشروبات الغیر كحولیة، خدمات التزوید بالطعام و الشراب الغیر كحولي، خدمات االقامة المؤقتة، خدمات البارات لت

 43الفنادق، في الفئة 
  

  باحرف التینیةAMAQIكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة با

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  POWERCOOLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/06/2016بتاریخ :    254688 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاریر كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     , ,  ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , 06034ون كاریر بالس، فارمینجتون، كونیتیكت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة اإلضاءة، التدفئة، تولید البخار، الطبخ، التبرید، التجفیف،  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واء]؛ التھویة، للتزوید بالمیاه وللغایات الصحیة؛ أجھزة التكییف؛ تجھیزات التكییف؛ مراوح [أجزاء من تجھیزات تكییف الھ

 11فالتر تكییف الھواء؛ أجھزة تبرید الھواء؛ تركیبات وأجھزة التھویة (تكییف الھواء)، في الفئة 
  

  باحرف عربیة POWERCOOLكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة با

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  N ULTURALEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/06/2016بتاریخ :    254689 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  التورل أس.أر.أل.   بإسم :)- 730(

     میالنو ,ایطالیا, , , ,   20145 8ماسینا أندریا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

   25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس  في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باحرف  ULTURALEو في أدناه كتبت الكلمة  Nرسم ممیز لتاج ملكي یاتي في أعلى الحرف الالتیني  وصف العالمة :
  التینیة

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  EMPIRE MARINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/06/2016بتاریخ :    254691 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م امبیر مارین انترناشیونال ش   بإسم :)- 730(

     ,االمارات العربیة المتحدة, , , ,     13343ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
ثة خطوط منحنیة فوق بعضھا البعض وبحیث ان حجم الثاني اكبر من االول وحجم الثالث اكبر من رسم ممیز لثال وصف العالمة :

  باالحرف الالتینیة والجمیع بااللوان االبیض واالسود. EMPIRE MARINEالثاني ویدنو الخطوط عبارة 
   االشتراطات :

  
لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  parsi city of goldالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/06/2016بتاریخ :    254707 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي اي سي للمجوھرات ذ م م .  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  81644) ., صندوق البرید: 81644تحدة, دبي, ص. ب : (اإلمارات العربیة الموعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واألحجار الكریمة , أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت  نفیسة أو مطلیة بھا , غیر الواردة في فئات أخرى , المجوھرات

 الدقیقة . 
  

) حیث كتبت parsi city of goldعبارة عن رسم دائري باللون الذھبي المموج والكلمات الالتینیة التالیة : ( وصف العالمة :
متد تحتھا خطان باللون الذھبي, وقد ) في وسط الرسم باللون الذھبي وبشكل أفقي ضمن رسم دائري الشكل وا parsiالكلمة (

) باللون الذھبي وبشكل مائل , وقد city of goldرسم فوقھا مایشبھ رسم الشمس باللون الذھبي , وتحتھا كتبت الكلمات ( 
سبقت برسم على شكل نجوم من الجانبین , كما یحیط بالكلمات وبشكل دائري مجموعة من الخطوط باللون الذھبي , والرسم 

مات كتبا ضمن دائرة  باللون الذھبي, , وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل, ومجمل العالمة ممیز والكل
  ومبتكر.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل وذلك 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NATURAL STORY CC COLOR CONTROL THEFACESHOPالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  05/06/2016بتاریخ :    254754 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذافیسشوب كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     , ,  جو سیؤل،  ,كوریا الجنوبیة, , -رو، جونجنو-، سایمونان58وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

 03فئة للشعر، منظفات أسنان في ال
  

باحرف االتینیة  NATURAL STORY CC COLOR CONTROL THEFACESHOPعبارة  وصف العالمة :
  مجزئة على اربع اسطر مكتوبة باللون االسود داخل اطار بیضاوي مزخرف و بشكل ممیز و الكل على قاعدة بیضاء

   االشتراطات :
  

عالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ال)- 740(
  NEZOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/06/2016بتاریخ :    254760 المودعة بالرقم :)- 219(

  BX  30/05/2016  1333240:  بیانات األولویة         
  أكزو نوبل كمیكالز انترناشیونال بي.في.،  بإسم :)- 730(

     أرنھیم، ,ھولندا, , , ,   6824-، أن أل76فیلبرویغ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

داخل  باحرف التبنبة و على اربع اسطر داخل دائرة و الجمیع o pinch of love Nezo since 1929عبارة  وصف العالمة :
  شكل ھندسي ثماني بداخلھ مجموعھ كبیرة من الدوائر عشوائیة صغیرة الحجم والجمیع باللون الرمادي واالبیض

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما من 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  )JOLLIBEE (in Arabic scriptتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/06/2016بتاریخ :    254761 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جولیبي فودز كوربوریشن  بإسم :)- 730(

، ,الفیلیبین, 1600تي أف. أورتیغاز جیھ ار. آفینیو أورتیغاز سینتر، باسیغ سی 10فلور، جولیبي بالزا بیلدینغ،  7وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، و خدمات المطاعم 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كلمة جولیبي باحرف عربیة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
    tic tac INTENSERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254821 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یھ.فیریرو اس. بي. ا  بإسم :)- 730(

     ألبا ، كونیو، إیطالیا., , , ,   12051،  1بیاتزالي بیترو فیریرو  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 حلویات وسكاكر وعلكة مع أو بدون سكر 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كتبت إحداھما فوق األخرى   tacو   ticالتینیة حیث كلمتي كتبت بالحروف ال  tic tac INTENSERالعبارة  وصف العالمة :
باللون األبیض داخل رسم على شكل ورقة نبات باللون األخضر مع عدة خطوط مقوسة بیضاء والورقة محددة باللون األبیض 

  باللون األخضر بطریقة ممیزة.  INTENSERوالرصاصي واألسود وتحتھا كتبت كلمة 
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ازھان لتجارة االلكترونیات ش ذ م م     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  O4العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254822 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جارة االلكترونیات ش ذ م م    ازھان لت  بإسم :)- 730(

, صندوق 0503507429المركز التجاري الثاني. , ھاتف:  –بردبي  –ملك الصقر الدارة العقارات  33-14مكتب وعنوانة :       
     , , , دبي,  mrsajjad@yahoo.com, ایمیل: 112155البرید: 

  
 

  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات قیاس الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة ( 

كثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة, أجھزة اإلشراف ) واإلنقاذ والتعلیم, أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو ت
تسجیل أو ارسال او نسخ الصوت أو الصور, حامالت بیانات مغناطیسیة, أقراص تسجیل, ماكینات بیع آلیة وآلیات لألجھزة التي 

 ة إخماد النیران,  .تعمل بقطع النقد, آالت تسجیل النقد , آالت حاسبة, معدات وأجھزة حاسوبیة لمعالجة البیانات, أجھز
  

  ) مكتوبة بالالتینیة بشكل فني ممیز والعالمة باللونین األبیض واألسود.     O4العالمة عبارة عن حرف ورقم (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
برید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mrsajjad@yahoo.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CYBER ESSENTIALSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254834 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا سیكریتاري أوف ستیت فور فورین أند كومونولیث أفییرز   بإسم :)- 730(

إي أكس    ,المملكة  0 51، ھابیل روود شیلتنھام، غلوكسترشایر،جي أل 144جي سي أتش كیو، بیھ أو بوكس وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

  38االتصاالت في الفئة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

أدناھا من الجھة الیمنى رسم ممیز باحرف التینیة و على سطرین و في  CYBER ESSENTIALSالعبارة  وصف العالمة :
  لعالمة الصح و الجمیع باللون االزرق الفاتح و االخضر الفاتح وموجود على قاعدة مربعة بنفسجیة اللون

   االشتراطات :
  

،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CYBER ESSENTIALSالعالمة التجاریة :  تسجیل بیاناتلبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254836 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا سیكریتاري أوف ستیت فور فورین أند كومونولیث أفییرز   بإسم :)- 730(

إي أكس    ,المملكة  0 51د شیلتنھام، غلوكسترشایر،جي أل ، ھابیل روو144جي سي أتش كیو، بیھ أو بوكس وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   42م وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر في الفئة خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمی

  
باحرف التینیة و على سطرین و في أدناھا من الجھة الیمنى رسم ممیز  CYBER ESSENTIALSالعبارة  وصف العالمة :

  لعالمة الصح و الجمیع باللون االزرق الفاتح و االخضر الفاتح وموجود على قاعدة مربعة بنفسجیة اللون
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CYBER ESSENTIALSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254837 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا سیكریتاري أوف ستیت فور فورین أند كومونولیث أفییرز   م :بإس)- 730(

إي أكس    ,المملكة  0 51، ھابیل روود شیلتنھام، غلوكسترشایر،جي أل 144جي سي أتش كیو، بیھ أو بوكس وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

 38االتصاالت في الفئة  38الفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة ب)- 512(
  

باحرف التینیة و على سطرین باللون االزرق الفاتح و االخضر الفاتح و  CYBER ESSENTIALSعبارة  وصف العالمة :
  الى الجھة الیسرى رسم ممیز لدائرة باللون االسود تتوسطھ عالمة الصح باللون االزرق الفاتح و االخضر الفاتح

   االشتراطات :
  

ي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CYBER ESSENTIALSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254838 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا سیكریتاري أوف ستیت فور فورین أند كومونولیث أفییرز   بإسم :)- 730(

إي أكس    ,المملكة  0 51، ھابیل روود شیلتنھام، غلوكسترشایر،جي أل 144جي سي أتش كیو، بیھ أو بوكس وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42:  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة)- 512(
 42خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر في الفئة 

  
 باحرف التینیة و على سطرین باللون االزرق الفاتح و االخضر الفاتح و CYBER ESSENTIALSعبارة  وصف العالمة :

  الى الجھة الیسرى رسم ممیز لدائرة باللون االسود تتوسطھ عالمة الصح باللون االزرق الفاتح و االخضر الفاتح
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIجاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254840 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  ة :وصف العالم
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIلعالمة التجاریة : ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254841 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

علیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو والت
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط 

ي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة الت
 09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق في الفئة 

  
باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :

  ضاءباللون االسود و على خلفیة بی
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  kids worldالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254843 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  : مذرز شویس للتجارة  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 97142253677, فاكس: 97142291020،  ص ب ، أ ع م, ھاتف:  113742ص ب : وعنوانة :       
     , , , دبي,  rajesh.chandwani@hotmail.com, ایمیل: 113742

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس 25سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ال)- 512(
  

  مكتوبة بطریقة مبتكرة وباللغة الالتینبة وباللون األسود  Kids Worldھي عبارة كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:rajesh.chandwani@hotmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -وشـركاھـم  سابـا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254844 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 11والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة في الفئة 

  
باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :

  باللون االسود و على خلفیة بیضاء
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254845 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .12المركبات، اجھزة التنقل البریة أو الجویة أو المائیة، في الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  بیضاء باللون االسود و على خلفیة

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254846 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  نات األولویةبیا         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ھا والسلع المصنوعة من المعادن المعادن الثمینة و أي خلیط من 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
النفیسة او المطلیة بھا غیر الواردة في فئات اخرى ، الحلي و المجوھرات  و  االحجار الكریمة ، عدد و ادوات قیاس الوقت  

 . 14وادوات وعدد قیاس  وتسجیل الوقت ، في الفئة 
  

لالتینیة على سطرین والجمیع باالحرف ا AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 التجاریةإدارة العالمات 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254847 ة بالرقم :المودع)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخد)- 512(
واردة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة 

اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثا ث)؛ مواد التوجیھ أو لغایات منزلیة؛ ومواد الفنانین؛ فراشي الدھان أو التلوین؛  
والتدریس (عدا األجھزة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكلیشیھات (الراسمات) 

 16في الفئة 
  

نیة على سطرین والجمیع باالحرف الالتی AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ریةإدارة العالمات التجا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254848 رقم :المودعة بال)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18لواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات ا)- 512(
ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة، المظالت والشماسي 

 18والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج في الفئة 
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  المة :وصف الع
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254850 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات )غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت 

 20الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة في الفئة  أو
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254851 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

، أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط وأسفنج 21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فراشي (عدا فراشي التلوین أو الدھان)، مواد صنع الفراشي، أدوات تنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول أو زجاج شبھ 
مشغول) عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات أخرى 

یة لالستعمال المنزلي وللمطبخ، نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر، وتتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة: أواني وأدوات وأوع
أواني وأوعیة و أدوات المطبخ والدالء واألوعیة المصنوعة من الحدید أو األلمنیوم أو البالستیك أو غیرھا من المواد وكذلك 

ھربائیة، فراشي أسنان كھربائیة، قواعد األدوات الیدویة الصغیرة المستعملة في الفرم أو الھرس أو العصر الخ .. أمشاط ك
 21أطباق وقواعد أواني الشرب على مائدة الطعام في الفئة 

  
باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :

  باللون االسود و على خلفیة بیضاء
   االشتراطات :

  
ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254852 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  غیني اس.بیھ.ایھ.اوتوموبیلي المبور  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى، أغطیة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 24الفئة الفراش والموائد في 

  
باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :

  باللون االسود و على خلفیة بیضاء
   االشتراطات :

  
المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254854 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     ,ایطالیا, , , ,  سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .25الملبوسات و ألبسة القدم و البسة وأغطیة الرأس، في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  االسود و على خلفیة بیضاءباللون 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254855 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

دوات اللعب ، أدوات الریاضة البدنیة (الجمنازیة ) واألدوات األلعاب وأ 28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 28الریاضیة غیر الواردة ضمن فئات أخرى ، الزینات الخاصة بشجرة عید المیالد. في الفئة 

  
باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :

  ة بیضاءباللون االسود و على خلفی
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254856 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

قھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا القھوة والشاي والكاكاو وال  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

 األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIلعبارة بشكل ممیز ل وصف العالمة :
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINI:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254857 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 34التبغ وأدوات المدخنین وأعواد الثقاب في الفئة  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

ن لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي م
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254859 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  :بإسم )- 730(

     سانتاغاتا بولونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,   40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اط خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النش 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .35المكتبي، في الفئة 

  
باالحرف الالتینیة على سطرین والجمیع  AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :

  باللون االسود و على خلفیة بیضاء
   االشتراطات :

  
إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ي ام بيت -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTOMOBILI LAMBORGHINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254860 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتوموبیلي المبورغیني اس.بیھ.ایھ.  بإسم :)- 730(

     لونیز (بي أو)،  ,ایطالیا, , , ,  سانتاغاتا بو 40019فیا مودینا،  12وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .41التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة في الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ى سطرین والجمیع باالحرف الالتینیة عل AUTOMOBILI LAMBORGHINIبشكل ممیز للعبارة  وصف العالمة :
  باللون االسود و على خلفیة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254863 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة المعدة لغایات مشروبات الحمیة المعدة لغایات طبیة، اغذیة الحمی 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
طبیة، مواد الحمیة المعدة لالستخدام الطبي، دقیق لبني للرضع واالطفال، اغذیة للرضع واالطفال، المكمالت الغذائیة، مكمالت 

 05البروتین الغذائیة، مستحضرات فیتامینیة، اضافات معدنیة الى الغذاء في الفئة 
  

بي بداخلھا نمط على شكل دوائر من نفس الحجم باللون األصفر الذي رسم ممیز على شكل قطرة باللون الذھ وصف العالمة :
یتدرج إلى الذھبي و علیھ طبقة ثانیة من نمط أخر على شكل قطرات من نفس الحجم باللون األبیض الشفاف و جمیعھم على 

  قاعدة بیضاء  
   االشتراطات :

  
مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254865 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     , , ,   فیفي،  ,سویسرا, 1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الحلیب؛ مشروبات الحلیب، والمستحضرات التي یسود فیھا الحلیب ؛  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ منتجات حلیب؛ حلیب البروتین؛ حلیب الصویا [بدیل الحلیب]؛ حلیب األرز (بدیل حلیب)؛ وجبات السمك لالستھالك البشري
األغذیة المصنوعة من السمك؛ الفواكھ المحفوظة ؛ الوجبات الخفیفة التي أساسھا الفاكھة؛ اللحوم؛ الدواجن غیر الحیة؛ 

 29الخضروات المحفوظة ؛ الخضروات المطبوخة؛ الخضروات المجففة؛ لبن الزبادي في الفئة 
  

على شكل دوائر من نفس الحجم باللون األصفر الذي رسم ممیز على شكل قطرة باللون الذھبي بداخلھا نمط  وصف العالمة :
یتدرج إلى الذھبي و علیھ طبقة ثانیة من نمط أخر على شكل قطرات من نفس الحجم باللون األبیض الشفاف و جمیعھم على 

  قاعدة بیضاء  
   االشتراطات :

  
وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -ابـا وشـركاھـم س:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  مارینا ھوم  MARINA HOME URBAN EXOTICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254891 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مارینا جلف التجاریة (ذ م م)  بإسم :)- 730(

     ، دبي، ,االمارات العربیة المتحدة, , , ,  3276ص.ب.وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات )غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ندان أو العظام أو العاج أوعظم فك الحوت أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او الس

 20أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة في الفئة 
  

 MARINA HOMEشكل لمربعین متجاورین مختلفین في الحجم یوجد باحدھما من جھة الیسار عبارة  وصف العالمة :
خارج حدود المربع، وفي المربع االخر عبارة مارینا   URBAN. EXOTICلالتینیة على سطرین، وتدنوھا عبارة باالحرف ا

  ھوم باالحرف العربیة على سطرین، والجمیع بااللوان االبیض واالسود والبرتقالي والسكني
   االشتراطات :

  
التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254892 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     , ,  فیفي،  ,سویسرا, ,  1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

 30ألسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة ا
  

رسم لشوكوال محشوة بالكرامیل وخلفھا عدة حبات من الشوكوالتھ مرسومة بألون متعدده وجمیعھا على شكل  وصف العالمة :
  ھالل والكل على قاعدة باللون البنفسجي

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

تجاریةإدارة العالمات ال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254893 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.سوسی  بإسم :)- 730(

     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من ال

  30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

  باحرف التینیة STUDIOكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
قدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك لتجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات ا)- 740(
  SOMATOM Confidenceالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/06/2016بتاریخ :    254894 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/01/2016  015053424:  بیانات األولویة         
  نس ھیلثكیر جي أم بي أتشسیم  بإسم :)- 730(

     ، ,المانیا, , , ,  91052ھنكیشتراسھ إیرالنجن  127وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة والمعدات الطبیة والطبیة الكھربائیة،  وتحدیدًا معدات األشعة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دات الطبیة المعدة للرسم الطبقي الكمبیوتري؛ قطع الغیار العائدة لألجھزة والمعدات المذكورة أعاله، في السینیة الطبیة والمع

 10الفئة 
  

  بأحرف التینیة SOMATOM Confidenceعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -شـركاھـم سابـا و:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ?یرتي اجود انواع الشاي من العالم VERTEA TEAS OF THE WORLDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/06/2016بتاریخ :    254939 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تي تریدینج انترناشیونال م.د.م.س   بإسم :)- 730(

     ، دبي ,االمارات العربیة المتحدة, , , ,  555597ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخ

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

 VERTEA TEAS OF THEشكل لمربعین متطابقین فوق بعضھم البعض یوجد باعالھم عبارة  وصف العالمة :
WORLD حرف الالتینیة على سطرین وبحیث ان یمتد خط مموج من حرف ال باالA  بشكل افقي بین السطرین، وفي المربع

االخر عبارة ?یرتي اجود انواع الشاي من العالم ، باالحرف العربیة على سطرین ویوجد خط افقي ومموج بین السطرین، 
  تحوالجمیع باللون االخضر الغامق على قاعدة باللون االخضر الفا

) بمعزل TEAS OF THE WORLDعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام عبارة (أجود انواع الشاي   االشتراطات :
  عن العالمة العتبارھا بیان تجاري. 

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل  وذلك
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SAVORY & PARTNERS CITIZENSHIP SERVICES GROUPالعالمة التجاریة :  یاناتلتسجیل ببطلب )- 541(
  08/06/2016بتاریخ :    254941 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیفوري اند بارتنرز لخدمات متابعة المعامالت ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ا، المدینة االعالمیة، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  ، برج سیدر1706مكتب رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات قانونیة وخدمات أمنیة لحمایة الممتلكات واألفراد وخدمات  45وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 45فئة شخصیة واجتماعیة یقدمھا آخرون تلبیة لحاجات األفراد في ال

  
سلسلة من العالمات تتكون من رسم ممیز لشكل نسر بین جناحین  یحمل غصن شجرة في فمھ ویدنو الشكل  وصف العالمة :

باالحرف الالتینیة وعلى سطرین  SAVORY & PARTNERS CITIZENSHIP SERVICES GROUPعبارة 
  االزرق والذھبيوالجمیع بااللوان االسود واالبیض ویدنو الرسم رسم متطابق بااللوان 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Derma Centerالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/06/2016بتاریخ :    254997 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ت األولویةبیانا         
  بوسیھ البوراتوار فارماسوتیك -ال روش  بإسم :)- 730(

     بوسیھ  ,فرنسا, , , ,   -ال روش 86270أفینو رینیھ لیفاییھ، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األعمال وتفعیل النشاط خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   35المكتبي في الفئة 

  
باحرف التینیة و على سطرین و باللون الرمادي و في أعالھا رسم ممیز الشارة   Derma Centerعبارة  وصف العالمة :

  الزائد باللون االزرق و الرمادي
   االشتراطات :

  
ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
  RIVAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/06/2016بتاریخ :    254998 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فیریتي اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     كا (ریمیني)، ,ایطالیا, , , ,  كاتولی 47841فیا إرما باندیرا،  62وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المركبات أو العربات و أجھزة النقل البري و الجوي و المائي، في  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .12الفئة 

  
  باألحرف الالتینیة باللون األسود وبشكل ممیز. RIVAالكلمة  وصف العالمة :

   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PROGRESS STARTS HEREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255059 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیتي جروب انك.  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   10013جرینویش ستریت نیویورك، نیویورك  388وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

والشؤون خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 36العقاریة في الفئة 

  
  باحرف التینیة PROGRESS STARTS HEREعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KIT KAT STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255062 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي؛ خدمات تجمیع تشكیلة من البضائع لصالح الغیر، وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا وشرائھا عند الحاجة،) وال 

، أسواق البیع بالجملة، كتالوجات ینطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل ھذه الخدمات من خالل متاجر البیع بالتجزئة
 35الطلب عبر البرید المباشر أو بواسطة األوساط اإللكترونیة في الفئة 

  
  بأحرف التینیة KIT KAT STUDIOعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ي ام بيت -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KIT KAT STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255063 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التزوید بالطعام والشراب؛ خدمات المطاعم لتوفیر الطعام و  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 43الشراب الذي یتم تسلیمھ عند نقطة الشراء؛ تحضیر وتقدیم الطعام والشراب الستھالكھما داخل وخارج المرافق في الفئة 

  
  بأحرف التینیة KIT KAT STUDIOارة عب وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ربیة المتحدةاإلمارات الع  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MARCO POLO CLUB CATHAY PACIFICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255064 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاثي باسیفیك ایرویز لیمتد  بإسم :)- 730(

سینیك رود، ھونغ كونغ انترناشیونال ایربورت، النتاو، ,ھونغ  8/اف، نورث تاور، كاثي باسیفیك  سیتي، 8وعنوانة :       
     كونغ, , , ,  

  
 

  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16ییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم)- 512(
واردة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة 

ھان أو التلوین؛  اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثا ث)؛ مواد التوجیھ أو لغایات منزلیة؛ ومواد الفنانین؛ فراشي الد
والتدریس (عدا األجھزة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكلیشیھات (الراسمات) 

   16في الفئة 
  

باحرف التینیة والجمیع باللون  CATHAY PACIFICعبارة شكل ممیز یشبھ الجناح و أدناه كتبت ال وصف العالمة :
  باللون الرمادي MARCO POLO CLUBاالخضر و في االعلى كتبت العبارة الالتینیة 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ذلك خالل و
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MARCO POLO CLUB CATHAY PACIFICالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255065 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاثي باسیفیك ایرویز لیمتد  بإسم :)- 730(

انترناشیونال ایربورت، النتاو، ,ھونغ  سینیك رود، ھونغ كونغ 8/اف، نورث تاور، كاثي باسیفیك  سیتي، 8وعنوانة :       
     كونغ, , , ,  

  
 

  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   35المكتبي في الفئة 

  
باحرف التینیة والجمیع باللون  CATHAY PACIFICكتبت العبارة شكل ممیز یشبھ الجناح و أدناه  وصف العالمة :

  باللون الرمادي MARCO POLO CLUBاالخضر و في االعلى كتبت العبارة الالتینیة 
   االشتراطات :

  
سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MARCO POLO CLUB CATHAY PACIFICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتب بطل)- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255066 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاثي باسیفیك ایرویز لیمتد  بإسم :)- 730(

نغ كونغ انترناشیونال ایربورت، النتاو، ,ھونغ سینیك رود، ھو 8/اف، نورث تاور، كاثي باسیفیك  سیتي، 8وعنوانة :       
     كونغ, , , ,  

  
 

  

 
 
 

 39النقل وتغلیف وتخزین السلع وتنظیم الرحالت والسفر في الفئة  39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باحرف التینیة والجمیع باللون  CATHAY PACIFICشكل ممیز یشبھ الجناح و أدناه كتبت العبارة  وصف العالمة :
  باللون الرمادي MARCO POLO CLUBاالخضر و في االعلى كتبت العبارة الالتینیة 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MARCO POLO CLUB CATHAY PACIFICالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  12/06/2016بتاریخ :    255067 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاثي باسیفیك ایرویز لیمتد  بإسم :)- 730(

شیونال ایربورت، النتاو، ,ھونغ سینیك رود، ھونغ كونغ انترنا 8/اف، نورث تاور، كاثي باسیفیك  سیتي، 8وعنوانة :       
     كونغ, , , ,  

  
 

  

 
 
 

   43خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت في الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باحرف التینیة والجمیع باللون  CATHAY PACIFICشكل ممیز یشبھ الجناح و أدناه كتبت العبارة  وصف العالمة :
  باللون الرمادي MARCO POLO CLUBاالخضر و في االعلى كتبت العبارة الالتینیة 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THERE’S ALWAYS A REASON TO CELEBRATEجاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/06/2016بتاریخ :    255110 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ابلبیز انترناشیونال، انك.  بإسم :)- 730(

     المتحدة االمیركیة, , , ,   ، ,الوالیات91203تي اتش فلور جلیندالي، كالیفورنیا  7نورث براند بلفد.،  450وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، وخدمات اإلیو اء المؤقت، في  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .43الفئة 

  
  باحرف االتینیة THERE’S ALWAYS A REASON TO CELEBRATEعبارة  وصف العالمة :

   اطات :االشتر
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Workout for your hairالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/06/2016بتاریخ :    255233 المودعة بالرقم :)- 219(

   : بیانات األولویة         
  دكتور كیرت وولف جي ام بي اتش اند كو. كیھ.جي.   بإسم :)- 730(

     بایلیفیلد ,المانیا, , , ,    33611، 36 - 34جوھانس ورك شتراسیھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تستعمل في غسل وكي مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باالحرف االتینیة Workout for your hairعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم ب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك یة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجار)- 740(
  Workout for your hairالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/06/2016بتاریخ :    255234 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اند كو. كیھ.جي.دكتور كیرت وولف جي ام بي اتش    بإسم :)- 730(

     بایلیفیلد ,المانیا, , , ,    33611، 36 - 34جوھانس ورك شتراسیھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة و اإلعالن، خدمات إدارة األعمال التجاریة ، خدمات  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .35راف علیھا بالتفویض، خدمات االعمال والنشاطات المكتبیة وأعمال ونشاطات المكاتب، في الفئة تسییر االعمال واالش

  
  باالحرف االتینیة Workout for your hairعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OPTIAGGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/06/2016بتاریخ :    255235 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ساندفیك انتلیكتشویل بروبرتي ایھ بي.  بإسم :)- 730(

     ساندفیكن، ,السوید, , , ,   81  811 -اس ايوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اآلالت وعدد اآلالت؛ المحركات والموتورات(عدا ما كان منھا للمركبات  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 البریة)؛ وصالت اآلالت وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة)؛ األدوات الزراعیة عدا عن التي تعمل بالید؛

أجھزة تفقیس البیض؛ آالت البیع األوتوماتیكیة؛ الكسارات وأجھزة التكسیر وقطعھا، بما یتضمن القطع التالفة وقطع الغیار، في 
  07الفئة 

  
  باحرف االتینیة OPTIAGGكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OPTIAGGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/06/2016بتاریخ :    255236 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ساندفیك انتلیكتشویل بروبرتي ایھ بي.  بإسم :)- 730(

     ,السوید, , , ,   ساندفیكن، 81  811 -اس ايوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة العلمیة، والمالحیة ، المساحیة ، وللتصویر الفوتوغرافي ،  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات اإلنقاذ والتعلیم ؛ والسینمائي ، واألجھزة البصریة، والوزن، القیاس، وإرسال االشارات، والمراقبة (اإلشراف)، وأجھزة وأدو

أجھزة ومعّدات التوصیل ، التشغیل، التحویل، التجمیع، التنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة التسجیل، أو اإلرسال أو 
النسخ لألصوات أو الصور؛ حامالت البیانات المغناطیسیة، أقراص التسجیل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفیدیو الرقمیة 

التسجیل الرقمیة األخرى؛ آلیات األجھزة التي تدار عن طریق القطع النقدیة؛ آالت تسجیل النقد، اآلالت الحاسبة، معدات  ووسائط
معالجة البیانات، أجھزة الحاسوب؛ برمجیات الحاسوب ؛ أجھزة إطفاء الحریق؛ برمجیات الحاسوب للبحث، تحلیل وتھیئة 

  09فضل، في الفئة الكسارات وأجھزة التكسیر ألداء ونتائج أ
  

  باحرف االتینیة OPTIAGGكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OPTIAGGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/06/2016بتاریخ :    255238 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ساندفیك انتلیكتشویل بروبرتي ایھ بي.  بإسم :)- 730(

     ساندفیكن، ,السوید, , , ,   81  811 -اس ايوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

میة والتقنیة وخدمات األبحاث والتصامیم المتعلقة بھا؛ الخدمات العل 42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمات التحالیل واألبحاث الصنـاعیة؛ خدمـات تصمیم وتطویر قطع وبرمجیات الحاسوب؛ خدمات الدعم التشغیلي، بما یتضّمن 

  42البحث، تحلیل وتھیئة الكسارات وأجھزة التكسیر ألداء ونتائج أفضل، في الفئة 
  

  باحرف االتینیة OPTIAGGة كلم وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  نظام نیوتري لیرن NUTRILEARN SYSTEMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/06/2016اریخ : بت   255239 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

میة معدة لغایات طبیة؛ مشروبات حمیة معدة لغایات طبیة؛ أغذیة ح 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مواد الحمیة الغذائیة المعدة لالستخدام الطبي؛ دقیق لبني [للرُّضع واألطفال]؛ أغذیة لألطفال الرضع؛ المكمالت الغذائیة؛ مكمالت 

  5الغذاء البروتینیة)؛ مستحضرات الفیتامینات؛ مكمالت غذائیة معدنیة، في الفئة (
  

بأحرف التینیة وعلى سطرین أسفلھا العبارة العربیة نظام نیوتري  NUTRI LEARN SYSTEMالعبارة  وصف العالمة :
لیرن على سطرین ایضًا والعبارتین مكتوبتین بالون االبیض في وسط اطار كحلي وحولھا عدة اطارات بااللوان الزھري وبداخلھ 

طار أزرق بداخلھ رسم انسان یحمل درع رسم انسان باللون الكحلي و اطار برتقالي بداخلھ رسم راس انسان باللون الكحلي وا
علیھ االشارة  +وباللون الكحلي وأخیرًا اطار اخضر اللون بداخلھ رسم انسان من الجانب وبجوارة مقیاس باللون الكحلي 

  ومحاطین جمیعًا باطار باللون الذھبي. 
   االشتراطات :

  
ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
  VILLEROY & BOCHالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/06/2016بتاریخ :    255296 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذي فیلروي أند بوش أیھ.جي.  بإسم :)- 730(

     متالك، ,المانیا, , , ,   66693ساروفرشتراسھ،وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات )غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أو العاج أوعظم فك الحوت أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او السندان أو العظام 

 20أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة في الفئة 
  

  باحرف التینیة VILLEROY & BOCHالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
  Corinaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/06/2016بتاریخ :    255298 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیندا ش.م.ل أوف شور  بإسم :)- 730(

     ن, , , ,  جبل لبنان، سھیلة، ,لبناوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل وال

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

مكتوبة باللون االخضر داخل عدة اطارات وكل اطار بلون مختلف كاألخضر CORINAالكلمة الالتینیة   وصف العالمة :
بالونین األخضر واألحمر وباألسفل صحن ملیئ بالمعكرونة تحتھا خطین واالحمر و االبیض و الرمادي و باالسفل رسم لشارتین 

  مائلین باللون االحمر
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Love Regardlessالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/06/2016بتاریخ :    255302 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كنید (ھولدنغ) ش.م.ل  بإسم :)- 730(

     ذوق مصبح، الشارع العام، سنتر ابو خلیل، ,لبنان, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 43خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت في الفئة  43قعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الوا)- 512(
  

خطین من  Loveباحرف التینیة ومحاطة بمستطیل باطار أبیض ویحیط بالكمة   Love Regardlessعبارة  وصف العالمة :
  عة اللونالجھتین والعبارة بالمجمل مكتوبة باللون األبیض على سطرین وعلى قاعدة رمادیة مرب

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/06/2016بتاریخ :    255303 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  29/03/2016  302016009224:  بیانات األولویة         
  میرك كیھ جي إیھ إیھ  بإسم :)- 730(

     دارمشتات، ,المانیا, , , ,   64293فرانكفورترشتراسھ،  250وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 5ورام. في الفئة المستحضرات الصیدلیة المستخدمة في مجال طب اال 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

رسم ھندسي على شكل معین مقسوم لنصفین و بداخلھ رسم لھرمین متقابلین ویدنوھم اشكال ھندسیة مختلفة  وصف العالمة :
  والجمیع باللون االسود على قاعدة بیضاء

   االشتراطات :
  

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وز
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -ا وشـركاھـم سابـ:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/06/2016بتاریخ :    255306 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  27/01/2016  51026/2016:  بیانات األولویة         
  اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  بإسم :)- 730(

     الستشویل، ,سویسرا, , , ,   4123 16غیویربشتراسھ،وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 05مستحضرات صیدالنیة في الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  شكل ممیز لمجموعھ من المعینات ودائره باللون االسود والرمادي واالبیض وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن )- 740(
  RED SEA HOUSING SERVICESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/06/2016بتاریخ :    255309 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لبحر االحمر لخدمات االسكانشركة ا  بإسم :)- 730(

     ، ,السعودیة, , , ,  1531الجبیل، ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 37إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع في الفئة  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بأحرف التینیة باللون االحمر و بشكل ممیز و  RED SEAللون االحمر اسفلھ العبارة إطار على شكل بیت با وصف العالمة :
  باحرف التینیة و بشكل ممیز HOUSING SERVICESفي اسفلھا العبارة 

   االشتراطات :
  

رید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255346 المودعة بالرقم :)- 219(

  UK00003141380  18/12/2015  GB:  بیانات األولویة         
  لو انترناشیونال لیمیتد  بإسم :)- 730(

     ي، ,المملكة المتحدة, , , ,  ایھ ت1واي 1سیتي روود، لندن إي سي 45-37سبیس -سيوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عالنات التجاریة؛ خدمات المكتبي،خدمات الدعایة؛ خدمات وكاالت الدعایة؛ خدمات إعداد ووضع اإلعالنات، خدمات إنتاج اإل

الدعایات من خالل اإلذاعة والتلفزیون؛ خدمات ابتكار لعالمات التجاریة وخدمات التطویر والستشارات؛ خدمات إدارة األعمال 
وتقدیم المشورة؛ خدمات االستفسار والتقصي؛ خدمات معلومات األعمال والبحوث؛ الخدمات االستشاریة في مجال األعمال 

مات تقییم األعمال؛ الخدمات االستشاریة التجاریة؛ الخدمات االستشاریة التجاریة المتعلقة برعایة األحداث التجاریة التجاریة؛ خد
وتقدیم االمتیازات؛ خدمات الدعایة؛ خدمات العالقات العامة؛ خدمات التسویق؛ خدمات تحلیل السوق والبحوث؛ خدمات دراسات 

ترویج المبیعات؛ الخدمات الترویجیة؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشاریة  السوق؛ خدمات التسویق المباشر؛ خدمات
 35المتعلقة بالخدمات سالفة الذكر في الفئة 

  
  رسم ممیز ألخطبوط یرتدي قفازات بیدیھ وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255347 المودعة بالرقم :)- 219(

  UK00003141380  18/12/2015  GB:  بیانات األولویة         
  لو انترناشیونال لیمیتد  بإسم :)- 730(

     ایھ تي، ,المملكة المتحدة, , , ,  1واي 1سیتي روود، لندن إي سي 45-37سبیس -سيوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عتاد وبرامج الكمبیوتر،خدمات تطویر العالمة التجاریة، خدمات  خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر

التصمیم، خدمات تصمیم الرسومات، خدمات تصمیم التعبئة والتغلیف وخدمات التصمیم والرسم ؛ إنشاء وصیانة المواقع 
 42والمعلومات والمشورة والخدمات االستشاریة المتعلقة سالفة الذكر في الفئة 

  
  ممیز ألخطبوط یرتدي قفازات بیدیھرسم  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  دیسكو?يالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255349 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیلید ساینسیز ایرلند یو سي  بإسم :)- 730(

     اي دي ایھ بیزنس اند تیكنولوجي بارك، كاریغتوھیل، كو. كورك، ,ایرلندا, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 05نیة في الفئة المستحضرات الصیدال 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كلمة دیسكو?ي باللغة العربیة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ھمبلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255350 المودعة بالرقم :)- 219(

  VA 2015 03256   21/12/2015  DK:  بیانات األولویة         
  ھمبل إیھ/إس  بإسم :)- 730(

     كونجنز لینجبي، ,الدانمارك, , , ,   2800، 91لوندتوفتیغاردسفیج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2لفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة با)- 512(
الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین 

 02وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین في الفئة 
  

ھمبل باحرف عربیة و الى الجھة الیمنى رسم ھندسي مكون من مجموعة دوائر و الجمیع باللون االزرق كلمة  وصف العالمة :
  و االحمر

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 خ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاری 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ھمبلة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255351 المودعة بالرقم :)- 219(

  VA 2015 03256   21/12/2016  DK:  بیانات األولویة         
  ھمبل إیھ/إس  بإسم :)- 730(

     كونجنز لینجبي، ,الدانمارك, , , ,   2800، 91لوندتوفتیغاردسفیج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   35المكتبي في الفئة  

  
كلمة ھمبل باحرف عربیة و الى الجھة الیمنى رسم ھندسي مكون من مجموعة دوائر و الجمیع باللون االزرق  وصف العالمة :

  و االحمر
   اطات :االشتر

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EMOLIUMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255352 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سانوفي   :بإسم )- 730(

     ، باریس، ,فرنسا, , , ,  75008، ریو ال بوتي، 54وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ر وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطو

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة EMOLIUMكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  إمولیومالعالمة التجاریة :  اتلتسجیل بیانبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255354 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سانوفي   بإسم :)- 730(

     ، باریس، ,فرنسا, , , ,  75008، ریو ال بوتي، 54وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

  03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  قكلمة إمولیوم باللغة العربیة و باللون االزر وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

رة العالمات التجاریةإدا  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  إمولیومالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255355 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سانوفي   بإسم :)- 730(

     ، باریس، ,فرنسا, , , ,  75008، ریو ال بوتي، 54وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو 

لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة، 
  05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
  بیة و باللون االزرقكلمة إمولیوم باللغة العر وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EPIC INK LINERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255357 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوریال  بإسم :)- 730(

     باریس، ,فرنسا, , , ,   75008رو رویال،  14وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن(  المالبس، مستحضرات تنظیف

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة EPIC INK LINERعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BEYOND NUDEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/06/2016بتاریخ :    255358 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوریال  بإسم :)- 730(

     باریس، ,فرنسا, , , ,   75008رو رویال،  14وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة BEYOND NUDEعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ةاإلمارات العربیة المتحد  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سویس اربیان لصناعة العطور ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  روح التناغمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255396 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سویس اربیان لصناعة العطور ذ م م  بإسم :)- 730(

, صندوق 065774793, فاكس: 065774451، برج الشقیق، شارع التعاون، الشارقة, ھاتف: 101مكتب وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  info@sapguae.com, ایمیل: 1615البرید: 

  
 

  

 
 
 

عرض السلع ، توزیع العینات ، تنظبم عروض األزیاء لغایات  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ترویجیة ، التسویق ، عرض السلع على وسائل األتصال لغایات بالتجزیة ، الدعایة و االعالن

  
  ودكلمة "روح التناغم" مكتوبة باللغة العربیة باللون األس وصف العالمة :

  الحمایة للعالمة في مجملھا االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:info@sapguae.com
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المتحدةاإلمارات العربیة   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255399 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE302016101528.4/04  19/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

عیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت زیوت وشحوم صنا 4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 04الغبار، وقود (بما في ذلك وقود المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة في الفئة 

  
  باألحرف الالتینیة الممیزة و على جانبیھ رسم لجناحین بشكل ممیز MINIرسم دائري بداخلھ كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW i. Visionary Mobilityالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255400 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016101728.7/12  26/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

جھزة وأدوات األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأ 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط  نسخ الصوت

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 09في الفئة الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق 

  
  باحرف االتینیة BMW i. Visionary Mobilityعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW i. Visionary Mobilityالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255401 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016101728.7/12  26/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 12المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي في الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف االتینیة BMW i. Visionary Mobilityعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW i. Visionary Mobilityالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255402 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016101728.7/12  26/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  رك أكتینجزلشافتبایریش موتورین وی  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .35المكتبي، في الفئة 

  
  باحرف االتینیة BMW i. Visionary Mobilityرة عبا وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW i. Visionary Mobilityالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255404 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016101728.7/12  26/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 37إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع  في الفئة  37دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
  

  باحرف االتینیة BMW i. Visionary Mobilityعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ي ام بيت -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW i. Visionary Mobilityالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255406 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016101728.7/12  26/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج نة : وعنوا      
  

 
  

 
 
 

 . 38خدمات االتصاالت البعیدة المدى في الفئة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف االتینیة BMW i. Visionary Mobilityعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW i. Visionary Mobilityالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255407 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016101728.7/12  26/02/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 39ت والسفر في الفئة النقل وتغلیف وتخزین السلع وتنظیم الرحال 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف االتینیة BMW i. Visionary Mobilityعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 الن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلع 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EMOLIUMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/06/2016بتاریخ :    255408 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سانوفي   بإسم :)- 730(

     ، باریس، ,فرنسا, , , ,  75008، ریو ال بوتي، 54وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة، مستحضرات صیدال 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ 
 لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة،

 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 
  

  باحرف التینیة EMOLIUMكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 الن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلع 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAVENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255440 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جنرال موتورز ال ال سي  بإسم :)- 730(

،  ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , 3000 - 48265رینیسانس سنتر، سیتي اوف دیترویت، والیة میتشیغان  300وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

تطبیقات البرمجیات لالتصال بین سائقي المركبات والركاب ولتنسیق  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  9خدمات النقل؛ البرمجیات المستخدمة في التخطیط، مراقبة والتحكم النقل بالمدن، في الفئة 

  
  بأحرف التینیة MAVENكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
اریةإدارة العالمات التج  

 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAVENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255441 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وتورز ال ال سيجنرال م  بإسم :)- 730(

،  ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , 3000 - 48265رینیسانس سنتر، سیتي اوف دیترویت، والیة میتشیغان  300وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

  12یدیة، في الفئة المركبات اآللیة البریة، مركبات السكك الحد 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بأحرف التینیة MAVENكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریةإدارة العالمات 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAVENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255442 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جنرال موتورز ال ال سي  بإسم :)- 730(

،  ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , 3000 - 48265رینیسانس سنتر، سیتي اوف دیترویت، والیة میتشیغان  300وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات األعمال المتعلقة بنقل البضائع والخدمات؛ إدارة برامج والء  35أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع)- 512(
  35المستھلكین،  في الفئة 

  
  بأحرف التینیة MAVENكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -شـركاھـم سابـا و:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAVENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255443 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جنرال موتورز ال ال سي  بإسم :)- 730(

،  ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , 3000 - 48265ن رینیسانس سنتر، سیتي اوف دیترویت، والیة میتشیغا 300وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

تأجیر المركبات اآللیة البریة، الدراجات الھوائیة والدراجات الھوائیة  39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 39المركبات البریة، خدمات النقل للركاب والبضائع، في الفئة  ذات المحركات، الدراجات الصغیرة والدراجات ؛ خدمات مشاركة

  
  بأحرف التینیة MAVENكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 خ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاری 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NOODLE & BOOة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255457 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوودل اند بوو، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   95113سان جوزیھ، كالیفورنیا  500المادن بولیفارد، سویت  99وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

  03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة NOODLE & BOOعبارة  عالمة :وصف ال
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ارات العربیة المتحدةاإلم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NOODLE & BOOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016 بتاریخ :   255458 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوودل اند بوو، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   95113سان جوزیھ، كالیفورنیا  500المادن بولیفارد، سویت  99وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة)- 512(
مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ 

الحشرات والحیوانات الضارة، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة 
 05مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب في الفئة 

  
  باحرف التینیة NOODLE & BOOعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WET HANKIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255462 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میجا دیسبوسابیلز أس .أیھ.  بإسم :)- 730(

     أخارنیس ,الیونان, , , ,   13678دكالیاس ستریت   148وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات التجمیل؛ و المستحضرات الزالة المكیاج ، الفوط المشربة  3لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
 03بمستحضرات تجمیلیة في الفئة 

  
باللون االزرق و  WETباحرف التینیة و على سطرین بحیث الكلمة الالتینیة  WET HANKIESعبارة  وصف العالمة :

  باللون االزرق و االصفر HANKIESمموجة اما الكلمة الالتینیة یتخللھا خیوط بیضاء 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WET HANKIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255463 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میجا دیسبوسابیلز أس .أیھ.  بإسم :)- 730(

     أخارنیس ,الیونان, , , ,   13678دكالیاس ستریت   148وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 05ت في الفئة مبیدات الحشرا 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باللون االزرق و  WETباحرف التینیة و على سطرین بحیث الكلمة الالتینیة  WET HANKIESعبارة  وصف العالمة :
  باللون االزرق و االصفر HANKIESیتخللھا خیوط بیضاء مموجة اما الكلمة الالتینیة 

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  JACK ROGERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255464 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جاك روجرز ھولدینغ كومبني أل أل سي  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   10018تي أتش فلوور نیویورك، نیویورك  16برودواي،  1412وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

   25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  تینیةباحرف ال JACK ROGERSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JACK ROGERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255465 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ةبیانات األولوی         
  جاك روجرز ھولدینغ كومبني أل أل سي  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   10018تي أتش فلوور نیویورك، نیویورك  16برودواي،  1412وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من الجلود المدبوغة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة، المظالت والشماسي 

   18والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج في الفئة 
  

  تینیةباحرف ال JACK ROGERSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255466 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  24/12/2015  302015000087671:  بیانات األولویة         
  غوتشیو جوتشي اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     فیرنز، ,ایطالیا, , , ,   50123/ آر شارع تورنابوني،  73وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

دبوغة االصطناعیة؛ جلود الجلود المدبوغة الطبیعیة و الجلود الم 18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الحیوانات المدبوغة، حقائب األمتعة الكبیرة الحجم و حقائب السفر، المظالت و الشماسي و عصي المشي، السروج و اطقم 

الخیل، الحقائب، حقائب الكتف؛ حقائب الید؛ الحقائب ذات المقبضین،حقائب الخصر،  الحقائب ذات الحبال التي تستخدم لحمل 
لتسوق،الحقائب االسطوانیة الشكل من القماش المبطن؛ حقائب الحمل ؛ حقائب الید للسھرات؛ الحقائب النسائیة الرضع،أكیاس ا

الصغیرة بدون مقابض؛ محافظ النقود؛ الجزادین؛ حافظات وحماالت بطاقات االئتمان الجلدیة؛ حافظات بطاقات األعمال؛ حقائب 
اق؛ حقائب األوراق والوثائق؛ األكیاس الجلدیة؛ حقائب الحمل المصنوعة من سفر جلدیة؛ حقائب األحذیة للسفر؛ حقائب األور

الجلد؛ الحقائب المدرسیة وحقائب المدرسة؛ حقائب السفر الصغیرة؛ حقائب الریاضة؛ الحقائب والحقائب القماشیة للمالبس 
حقائب الحمل؛ حقائب أدوات الزینة المباعة الریاضیة؛ حافظات المفاتیح الجلدیة؛ الحقائب التي تعلق على الظھر؛ حقائب الظھر؛ 

 18فارغة؛ حقائب ألدوات الحالقة تباع فارغة؛ حقائب الشاطئ، في الفئة 
  

  شكل ممیز مكون من مجموعھ من الورود مختلفة االحجام واالتجاھات ولكن الجمیع باللون االبیض و الرمادي وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك لعالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ا)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255467 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  24/12/2015  302015000087671:  بیانات األولویة         
  شیو جوتشي اس. بي. ایھ.غوت  بإسم :)- 730(

     فیرنز، ,ایطالیا, , , ,   50123/ آر شارع تورنابوني،  73وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس.  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  د مختلفة االحجام واالتجاھات ولكن الجمیع باللون االبیض و الرماديشكل ممیز مكون من مجموعھ من الورو وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بتر سالیس  butter sliceالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/06/2016بتاریخ :    255470 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة العالمیة للمواد الغذائیة ذ.م.م.  بإسم :)- 730(

     الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,   4115المنطقة الصناعیة األولى، خلف شارع الوحدة، ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

شوكوالتة ، حلویات ، حلویات السكر ، حلوى، بسكویت ، كعك محلى  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، بسكویت من الشعیر المنبت (الملت)، كیك ، معكرونة ، معكرونة ، نودلز (معكرونة رقیقة)، سباغیتي (معكرونة رفیعة)، 

یرة ، مسحوق الخبیز ، توابل سلطة ، مایونیز ، خل ، كتشاب [صلصة]، صلصات [توابل]، الحلویات المثلجة شعیریة رقیقة ، خم
، عجینة كیك ، بوظة (أیسكریم)، قھوة ، شاي ، كاكاو ، سكر ، أرز ، تابیوكا ، ساغو ، قھوة اصطناعیة ، خبز ، فطائر ، عسل 

الخردل ، طحین قمح ، الدقیق المصنوع من الحبوب ، مستحضرات الحبوب ،  نحل ،العسل األسود، ، الحلویات المثلجة ، الملح ،
 مقبالت ھندیة [توابل]، بھارات ، صلصات مرق اللحم . 

  
" باللغة الالتینیة وبشكل ممیز وكتبت تحتھا الكلمة "بتر سالیس " باللغة العربیة butter sliceالكلمة " وصف العالمة :
  وبشكل ممیز  . 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ARRANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255499 المودعة بالرقم :)- 219(

  BX  08/03/2016    0991514:  بیانات األولویة         
  أران أروماتكس لمتد   بإسم :)- 730(

, 121662دي دي، المملكة المتحدة, صندوق البرید:  8 27ذو ھوم فارم، برودیك، ایلز أوف أران، كیھ ایھ وعنوانة :       
     , , , ,  mageed.mabrouk@dlapiper.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

: مستحضرات التبییض وغیرھا من المواد المستخدمة في 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التنظیف، ومستحضرات التنظیف والتلمیع و الجلي و الكشط، أنواع الصابون والعطور والزیوت العطریة ومستحضرات التجمیل 

ون ما بعد الحالقة؛ مستحضرات تعطیر الجو وزیت اللوز وصابون اللوز ولبن اللوز ولوشن الشعر ومعاجین األسنان ولوش
ألغراض مستحضرات التجمیل؛ وتجھیزات األلو فیرا ألغراض مستحضرات التجمیل، والعنبر (عطر)، وصابون مضاد العرق 

جمیل و عطر البادین والبلسم لغیر ومضادات العرق و والعطریات (الزیوت العطریة) و المواد القابضة ألغراض مستحضرات الت
األغراض الطبیة و أساسیات العطور من الزھور وجیل االستحمام وزیوت االستحمام وماء الكولونیا والزیوت العطریة لخشب 
األرز والزیوت العطریة للیمون والزیوت العطریة لألترنج والعطور األثیریة والزیوت األثیریة ومستخلصات الزھور (العطور) 

ستحضرات التجمیل للحواجب وأقالم الحواجب وصبغات الشعر وملونات الشعر وسبراي الشعر وبلسم الشعر وغسول األیدي وم
ولوشن األیدي وكریمات األیدي وكریمات األظافر والحنة (صبغات التجمیل) والبخور وعصا البخور وزیت الیاسمین وماء 

ر الشفاة و أحمر الشفاة واللوشن ألغراض مستحضرات التجمیل، الالفندر وزیت الالفندر وملمعات الشفاه وعلب أحم
ومستحضرات المكیاج، المكیاج والمسكرة وجیل المساج لألغراض غیر الطبیة وعطر النعنان (الزیت العطري) والنعناع الخاص 

الفازلین ألغراض بالعطور و المسك (العطور) والزیوت ألغراض مستحضرات التجمیل والزیوت للعطور والروائح والعطور و
مستحضرات التجمیل و المراھم ألغراض مستحضرات التجمیل  و مزیج التوابل وبتالت الزھور المجففة وبودرة المكیاج و حجر 
الخفان ومستحضرات إزالة المكیاج وعطور الغرف وسبریاھات تعطیر الغرف و الفتیالت الفواحة للروائح لتعطیر الغرف وزیت 

لتعطیر المفروشات والمیاه المعطرة والشامبو ومستحضرات الحالقة و صابون الحالقة وكریمات زبدة الورد و أوعیة الطیب 
الشیئة وجیل االستحمام وبودرة الطلق وماء الزینة و مستلزمات التجمیل ومستحضرات الزینة غیر الطبیة والكریمات والجل 

 لبضائع المذكورة أنفا.واللوشن، وجمیع ما یخص رعایة البشرة والجسم وأجزاء ولوازم ا
  

  مكتوبة باحرف التینیة ARRANعبارة عن   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ARRANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255501 المودعة بالرقم :)- 219(

  BX  08/03/2016    0991514:  بیانات األولویة         
  أران أروماتكس لمتد   بإسم :)- 730(

, 121662صندوق البرید:  دي دي، المملكة المتحدة, 8 27ذو ھوم فارم، برودیك، ایلز أوف أران، كیھ ایھ وعنوانة :       
     , , , ,  mageed.mabrouk@dlapiper.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

:  الزیوت الصناعیة والشحوم و مواد التزییت و تركیبات 4الفئة  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ك وقود المحركات) و األدوات المضیئة والشموع وفتیالت اإلضاءة و امتصاص األتربة والترطیب والربط، والوقود ( بما في ذل

الشموع المعطرة  وشمع النحل والشموع  وتركیبات الشموع وشموع امتصاص الدخان وشموع اإلضاءة والشموع المستخدمة 
ل لالحتراق والشموع كإضاءات لیلیلة والشموع في العلب و الشموع الرفیعة والصغیرة وشموع شجرة الكریسماس والشمع القاب

الطافیة والشموع ذات الروائح وشموع الفاكھة والشمع المضيء والشحم المضيء وفتیالت المصباح و زیت الترطیب 
واإلضاءات اللیلیة والبارافین والشموع المعطرة والشموع الفواحة واإلضاءات اللیلیة المعطرة والشمع وبارافین الشمع وفتیالت 

 زم البضائع المذكورة أنفا.الشموع و وأجزاء ولوا
  

  مكتوبة باحرف التینیة ARRANعبارة عن   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ARRANالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255504 المودعة بالرقم :)- 219(

  BX  08/03/2016    0991514:  بیانات األولویة         
  أران أروماتكس لمتد   بإسم :)- 730(

, 121662حدة, صندوق البرید: دي دي، المملكة المت 8 27ذو ھوم فارم، برودیك، ایلز أوف أران، كیھ ایھ وعنوانة :       
     , , , ,  mageed.mabrouk@dlapiper.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

:  اإلعالنات وإدارة االعمال التجاریة واإلشراف على األعمال 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بیع بالتجزئة بالنسبة للمنتجات المنزلیة والمنتجات الخاصة بالجسم والوجھ والشعر التجاریة ووظائف أعمال المكاتب وخدمات ال

التي تباع في المحالت من خالل الكتالوجات وطلبات الشراء بالبرید والتسوق عبر اإلنترنت، وخدمات التجزئة في المتجر متعدد 
ریق كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت المقدمة عن ط

یتصل بمستحضرات التبییض وغیرھا من المواد المستخدمة في التنظیف الجاف، ومستحضرات التنظیف والتلمیع و الجلي و 
بعد  الكشط، أنواع الصابون والعطور والزیوت العطریة ومستحضرات التجمیل ولوشن الشعر ومعاجین األسنان ولوشون ما

الحالقة؛ مستحضرات تعطیر الجو وزیت اللوز وصابون اللوز ولبن اللوز ألغراض مستحضرات التجمیل؛ وتجھیزات األلو فیرا 
ألغراض مستحضرات التجمیل.   وخدمات التجزئة في المتجر متعدد األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت 

بر البرید أو عبر اإلنترنت فیما یتصل فیما یتعلق بالعنبر (عطر)، وصابون مضاد العرق المقدمة عن طریق كتالوجات الطلب ع
ومضادات العرق و والعطریات (الزیوت العطریة) و المواد القابضة ألغراض مستحضرات التجمیل و عطر البادین والبلسم لغیر 

ستحمام ،  وخدمات التجزئة في المتجر متعدد األغراض الطبیة و أساسیات العطور من الزھور وجیل االستحمام وزیوت اال
األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت المقدمة عن طریق كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما 

م یتصل فیما یتعلق بلوشن الجسم وسكرب الجسم والصابون ولبن التنظیف ألغراض التزین ومستحضرات التجمیل للحما
ومستضرات التجمیل للرموش ومجموعات مستحضرات التجمیل وأقالم التجمیل، الكریمات، وكریمات التجمیل، ومستحضرات 

التجمیل الخاصة بالعنایة بالبشرة، ومواد التجمیل، ومزیالت الرائحة، وصابون إزالة الرائحة، والشامبو الجاف، والكولونیا، 
ت العطریة من اللیمون؛  خدمات التجزئة في المتجر متعدد األقسام، وخدمات التجزئة والزیوت العطریة من خشب السدر، والزیو

وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت المقدمة عن طریق كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما یتصل بالزیوت العطریة من 
، الزیوت العطریة، خالصات الزھور [العطور]، اللیمون، أو الزیوت العطریة من األترج، خالصات أثیریة، زیوت أثیریة

مستحضرات تجمیل الحواجب، أقالم تحدید الحواجب، أصباغ الشعر، ملونات الشعر، رذاذ [إسبراي] للشعر، ملطف الشعر، 
ر، زیت منظفات الیدین، غسول [لوشن] الیدین، كریمات الیدین، كریمات األظافر، الحنة [الصبغ التجمیلي]، البخور، أعواد البخو

الیاسمین؛  خدمات التجزئة في المتجر متعدد األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت المقدمة عن طریق 
كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما یتصل بماء الخزامى [الالفندر]، زیت الخزامى [الالفندر]، ُملمع الشفاه، أكیاس 

لشفاه، الغسول ألغراض التجمیل، تحضیرات الماكیاج، مسكرة التجمیل، ُھالم المساج بخالف ذلك المستخدم أحمر الشفرة، أحمر ا
ألغراض طبیة، خالصة النعناع [الزیت العطري]، النعناع للعطور، المسك [العطور]، الزیوت ألغراض التجمیل، الزیوت للعطور 

األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت المقدمة عن والروائح، العطور؛  خدمات التجزئة في المتجر متعدد 
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طریق كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما یتصل بالھالم ألغراض التجمیل [فازلین]، مرھم عطري ألغراض 
لة المكیاج، روائح عطریة التجمیل، مزیجات من أوراق الورد المجففة المعطرة، مسحوق المكیاج، حجر الخفاف، تحضیرات إزا

للغرف، رذاذ روائح عطریة للغرفة، الفتائل التي تشع روائح عطریة للغرف؛  خدمات التجزئة في المتجر متعدد األقسام، وخدمات 
التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت المقدمة عن طریق كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما یتصل بزیت الزھر، 

كیاس معطرة لتعطیر البیاضات، ماء معطر، شامبو، تحضیرات الحالقة، صابون الحالقة، كریمات زبدة الشیا، ُھالم االستحمام، أ
الصابون، مسحوق الطلق، ماء التوالیت، مواد التوالیت، مستحضرات توالیت غیر طبیة؛  خدمات التجزئة في المتجر متعدد 

زئة عبر اإلنترنت المقدمة عن طریق كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التج
یتصل بالزیوت الصناعیة والشحوم والمزلقات؛ مركبات امتصاص الغبار، مركبات الترطیب وعوامل ربط؛ الوقود [بما فیھا بنزین 

موع العطریة للعالج بالعطور، شمع العسل، الشموع، المحركات] والمواد المضیئة؛ الشموع والفتائل الخاصة باإلضاءة، الش
مجموعات الشمع، الشموع المتصاص الدخان، الشموع لإلضاءة، الشموع لالستخدام في اإلضاءة اللیلیة، الشموع في العلب، 

مقدمة عن طریق الشموع الرفیعة؛  خدمات التجزئة في المتجر متعدد األقسام، وخدمات التجزئة وخدمات التجزئة عبر اإلنترنت ال
كتالوجات الطلب عبر البرید أو عبر اإلنترنت فیما یتصل بشموع شجرة الكریسماس، الشموع القابلة لالشتعال، الشموع الطافیة، 

الشموع المعطرة، شموع الفاكھة، الشموع المضیئة، فتائل المصابیح، زیت الترطیب، اإلضاءة اللیلیة، البارافین، الشموع 
 ات الروائح، اإلضاءة اللیلیة المعطرة، الشمع، فتائل بارافین الشمع للشموع. المعطرة، الشموع ذ

  
  مكتوبة باحرف التینیة ARRANعبارة عن   وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

 فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OTOSANالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255507 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م . -تست ماسترز  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  96246., صندوق البرید: 96246اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص . ب : وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید , خالصات اللحم , فواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضراوات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة , ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر , البیض والحلیب ومنتجات 

 المعدة لألكل .الحلیب , الزیوت والدھون 
  

), وقد كتبت بشكل أفقي باللون األبیض,ضمن مستطیل باللون األحمر OTOSANعبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :
وذلك في أعلى یسار العالمة, كما یوجد رسم لنبات بقولي باللون األخضر ضمن مربع , ویوجد ضمن المربع مجموعة من 

ألوان , كما یتوسط العالمة رسم بیضي الشكل باللون األصفر, وكامل العالمة كتبت على خلفیة  الكلمات واالحرف الصینیة بعدة
  بیضاء كما ھو موضح بالشكل , ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .

   االشتراطات :
  

بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OTOSANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255508 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م . -تست ماسترز  بإسم :)- 730(

     ,  , , , دبي96246., صندوق البرید: 96246اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص . ب : وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلصطناعي , الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة , عسل النحل 

 األسود , الخمیرة ومسحوق الخبیز , الملح والخردل ,الخل , الصلصات (التوابل) ,البھارات , الثلج . والعسل
  

), وقد كتبت بشكل مائل باللون األسود,ضمن رسم باللون األخضر OTOSANعبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :
خضر واألبیض ضمن مربع البني الفاتح, ویوجد ضمن المربع وذلك في أعلى وسط العالمة, كما یوجد رسم لنبات  باللون األ

مجموعة من الكلمات واالحرف الصینیة بعدة ألوان, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل , ومجمل 
  العالمة ممیز ومبتكر .

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
  J. CREWالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255514 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ. كرو انترناشیونال، انك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  10003ان واي  برودواي، نیو یورك 770وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لكریمة، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت نفیسة أو مطلیة بھا، غیر الواردة في فئات أخرى، المجوھرات واألحجار ا

 14الدقیقة في الفئة 
  

  باألحرف الالتینیة. J. CREWالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  J. CREWلعالمة التجاریة : ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255516 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ. كرو انترناشیونال، انك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  10003برودواي، نیو یورك ان واي  770وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة، المظالت والشماسي 

  18وأطقم الحیوانات والسروج في الفئة والعصي، السیاط 
  

  باألحرف الالتینیة. J. CREWالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  J. CREWالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255517 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ. كرو انترناشیونال، انك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  10003برودواي، نیو یورك ان واي  770وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

  25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس في الفئة  25السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز )- 512(
  

  باألحرف الالتینیة. J. CREWالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  J. CREWالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255518 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ. كرو انترناشیونال، انك.  بإسم :)- 730(

       ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,10003برودواي، نیو یورك ان واي  770وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
  باألحرف الالتینیة. J. CREWالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالم)- 740(
  Eureka! Clinicsالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255520 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ال اند اندستریال بیوفوتون ابلیكایشنز)ستیشتنغ ام اي بي ایھ (میدیك  بإسم :)- 730(

     كاي في المیر، ,ھولندا, , , ,   1315، 36بسبلین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات الطبیة؛ الخدمات البیطریة؛ خدمات العنایة الصحیة  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للكائنات البشریة أو الحیوانات؛ الزراعة، خدمات البستنة والحراجة؛ خدمات متخصصي معالجة الحاالت  والمحافظة على الجمال

الفسیولوجیة؛ خدمات العیادات الطبیة أو العالجیة؛ األبحاث الطبیة، التشخیصیة، المعالجة الطبیة، المساعدة الطبیة؛ خدمات 
اء الطبیة ؛ خدمات مكاتب تقدیم االستشارات الطبیة؛ خدمات العیادات في إجراء التشخیصات الطبیة؛ خدمات تحضیر تقاریر الخبر

مجال عالج التناسق بین الحالة العقلیة والتصرفات، العالج بالرنین الفوتوني، عالج بالفوتونات البیولوجیة، الوخز باإلبر 
ع ضوء الجسم وكذلك في مجال عالج الكھربائي، كل ما تقّدم في مجال قیاس الضوء في خالیا الجسم وكذلك في مجال توزی

الخالیا من خالل النبضات الضوئیة وكذلك في مجال قیاس الطاقة المنزلیة المضربة المبذولة وإدارة الطاقة في الجسم؛ خدمات 
  44ئة تقدیم االستشارات وتوفیر المعلومات المتعلقة بالخدمات السابقة، أیضا عن طریق الشبكات االلكترونیة كاالنترنت، في الف

  
  بأحرف الیتینة Eureka! Clinicsعبارة وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  زاكي Zaakiالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255523 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة عافیة العالمیة  بإسم :)- 730(

     ، ,السعودیة, , , ,  21477، جدة 30439ص.ب.وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

والصید، خالصات اللحم، فواكھ اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات الحلیب، 

 29الزیوت والدھون الصالحة لألكل  في الفئة 
  

فاصل خط صغیر رسم لحرف باحرف عربیة و بجانبھما ب  ZAAKIكلمة زاكي باحرف التینیة و تعلوھا كلمة  وصف العالمة :
  الزین  بالعربي وباللون البرتقالي و االزرق و الجمیع على قاعدة بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  زاكي Zaakiالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255524 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة عافیة العالمیة  بإسم :)- 730(

     ، ,السعودیة, , , ,  21477، جدة 30439ص.ب.وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

 30ج في الفئة األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثل
  

باحرف عربیة و بجانبھما بفاصل خط صغیر رسم لحرف   ZAAKIكلمة زاكي باحرف التینیة و تعلوھا كلمة  وصف العالمة :
  الزین  بالعربي وباللون البرتقالي و االزرق و الجمیع على قاعدة بیضاء

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
  MM Meeting Minds Expertsالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255525 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السید/ مدحت فتحي عبد المجید محمد نصار    بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   –، امارة دبي 11، فیال 2، شارع 15الینابیع وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
شكل   mindsبخط ممیز وعلى سطرین ویوجد فوق كلمة “strepxe sdnim gniteem”  رسم ممیز لعبارة  المة :وصف الع

اخر بشكل مقلوب رأسا على عقب وكأنھ انعكاس للحرف االول والجمیع بااللوان  mوامامھ حرف  mممیز یتكون من حرف ال 
  االزرق واالخضر

   االشتراطات :
  

ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  mm meeting minds EXPERTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/06/2016بتاریخ :    255526 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ي عبد المجید محمد نصار  السید/ مدحت فتح  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة. , , , ,   –، امارة دبي 11، فیال 2، شارع 15الینابیع وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 41لفئة التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة في ا 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

شكل   mindsبخط ممیز وعلى سطرین ویوجد فوق كلمة “strepxe sdnim gniteem”  رسم ممیز لعبارة  وصف العالمة :
اخر بشكل مقلوب رأسا على عقب وكأنھ انعكاس للحرف االول والجمیع بااللوان  mوامامھ حرف  mممیز یتكون من حرف ال 

  االزرق واالخضر
) بمعزل عن العالمة العتبارھا شائعة  meeting mindsبحق حصري عند استخدام عبارة (  عدم المطالبة االشتراطات :

  االستخدام. 
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WTWالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255590 بالرقم : المودعة)- 219(

  RC  04/01/2016  014973622:  بیانات األولویة         
  ویلیز جروب لیمیتد   بإسم :)- 730(

     دي كیو ,المملكة المتحدة, , , ,   7ام  3الیم ستریت لندن، المملكة المتحدة اي سي  51وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
   35المكتبي في الفئة 

  
  باللون األسود WTWرسم ممیز لالحرف ااالتینیة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل)- 740(
  WTWالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255591 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  04/01/2016  014973622:  بیانات األولویة         
  ویلیز جروب لیمیتد   بإسم :)- 730(

     دي كیو ,المملكة المتحدة, , , ,   7ام  3الیم ستریت لندن، المملكة المتحدة اي سي  51وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   36العقاریة في الفئة 

  
  باللون األسود WTWممیز لالحرف ااالتینیة  رسم وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ارات العربیة المتحدةاإلم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255592 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  24/12/2015  302015000087676:  بیانات األولویة         
  غوتشیو جوتشي اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     فیرنز، ,ایطالیا, , , ,   50123/ آر شارع تورنابوني،  73وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

جلود والجلود المقّلدة؛ جلود الحیوانات، جلود الحیوانات الخام أو ال 18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المدبوغة؛ صنادیق الثیاب وحقائب السفر؛ والشماسي والمظالت ؛ عصي المشي؛ السیاط، اطقم الحیوانات والسروج.  الحقائب؛ 

علقة على الخصر؛ الحقائب ذات الحقائب التي تعلق على الكتف؛ حقائب الید؛ الحقائب القماشیة ذات المقابض؛ الحقائب الم
األربطة لحمل األطفال؛ أكیاس التسوق؛ الحقائب االسطوانیة الشكل ؛ حقائب الحمل ؛ حقائب الید للسھرات؛ الحقائب النسائیة 

الصغیرة بدون مقابض؛ محافظ النقود؛ الجزادین؛ حافظات وحماالت بطاقات االئتمان الجلدیة؛ حافظات بطاقات األعمال؛ حقائب 
فر جلدیة؛ حقائب األحذیة للسفر؛ حقائب األوراق؛ حقائب األوراق والوثائق؛ األكیاس الجلدیة؛ حقائب الحمل المصنوعة من س

الجلد؛ الحقائب المدرسیة وحقائب المدرسة؛ حقائب السفر المسطحة؛ حقائب الریاضة؛ الحقائب والحقائب القماشیة للمالبس 
الحقائب التي توضع على الظھر؛ حقائب الظھر؛ حقائب الحمل؛ حقائب أدوات الزینة الریاضیة؛ حافظات المفاتیح الجلدیة؛ 

  18المباعة فارغة؛ حقائب ألدوات الحالقة تباع فارغة؛ حقائب الشاطئ، في الفئة 
  

  رسم ممیز لوجھ نمر باللون االبیض و االسود وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك اریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التج)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255593 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  24/12/2015  302015000087676:  بیانات األولویة         
  . بي. ایھ.غوتشیو جوتشي اس  بإسم :)- 730(

     فیرنز، ,ایطالیا, , , ,   50123/ آر شارع تورنابوني،  73وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

   25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  و االسودرسم ممیز لوجھ نمر باللون االبیض  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHIVASالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255594 المودعة بالرقم :)- 219(

   : بیانات األولویة         
  تشیفاس ھولدنغز (آي بي) لیمیتد  بإسم :)- 730(

     دي واي، ,المملكة المتحدة, , , ,   4 3رینفرو رود، بیسلي، رینفروشایر، بي ایھ  113-111وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أخرى تستعمل في غسل وكي مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  باحرف التینیة CHIVASكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  شیفازالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255595 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تشیفاس ھولدنغز (آي بي) لیمیتد  بإسم :)- 730(

     دي واي، ,المملكة المتحدة, , , ,   4 3رود، بیسلي، رینفروشایر، بي ایھ  رینفرو 113-111وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وز

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

  كلمة شیفاز باحرف عربیة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بولغاريمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255597 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولغاري  أس.بي.أیھ.  بإسم :)- 730(

     روما ,ایطالیا, , , ,   00186-لنغوتیفیري مارزیو 11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

 30(التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة  األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات
  

  كلمة بولغاري باحرف عربیة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

  یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255599 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

آالت وعدد آلیة، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ،  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة (عدا ما یدار بالید) ، أجھزة تفقیس 

 07البیض؛ آالت بیع أوتوماتیكیة في الفئة 
  

  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255600 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     ، طوكیو، ,الیابان, , , ,  كو -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
راقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والم

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط 

یل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة التسج
 09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق في الفئة 

  
  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255602 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة وطب أسنان وبیطریة، أطراف وعیون أجھزة وأدوات جراحیة وطبی 10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 10وأسنان إصطناعیة، أدوات تجبیر، مواد خیاطة أو درز الجروح، في الفئة 

  
  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255603 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اشي، لیمتد)كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیت  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  11غراض الصحیة في الفئة والتھویة وإمداد المیاه واأل

  
  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255604 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     بان, , , ,  كو، طوكیو، ,الیا -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

  12المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي في الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إد)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255609 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األعمال وتفعیل النشاط  خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعالمة التجاریة : ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255610 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 37إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع في الفئة  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
علي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، ف

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

یةإدارة العالمات التجار  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255612 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 39ن السلع وتنظیم الرحالت والسفر  في الفئة النقل وتغلیف وتخزی 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعالمة التجاریة : ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255613 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابوشیكي كایشا ھیتاشي سیزاكوشو (وتعمل ایضا باسم ھیتاشي، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,   -تشومھ، شیودا  -1مارنوشي   6-6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر

  
  باحرف التینیة THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONSعبارة  مة :وصف العال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 التجاریةإدارة العالمات 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  C CHOICE HOTELSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255615 م :المودعة بالرق)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تشویس ھوتیلز انترناشیونال، إنك.  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  20850تشویس ھوتیلز سیركل، روكفیل،أم دي  1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 43خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت في الفئة  43لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ا)- 512(
  

باحرف التینیة و على سطرین  و الى الجھة الیسرى مجموعة من االشكال   CHOICE HOTELSعبارة  وصف العالمة :
  و الحمیع باللون االسود و الرمادي Cالھندسیة على شكل الحرف الالتیني 

   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pilsaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255625 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایفن تي ار بالستك ساناي انونیم سیركیتي   : بإسم)- 730(

     /ایھ، یریجیر ، اضنة ,تركیا, , , ,  294جیزیلفلیر ماه. جیرني بولفاري ان او: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معدنیة، مباني متنقلة معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 
معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنو عة من معادن غیر نفیسة غیر 

  06خرى، خامات معادن في الفئة واردة في فئات أ
  

  باحرف التینیة باللون االزرق الفاتح  Pilsaشكل ممیز لكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من ت 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pilsaاریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255626 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایفن تي ار بالستك ساناي انونیم سیركیتي   بإسم :)- 730(

     /ایھ، یریجیر ، اضنة ,تركیا, , , ,  294جیزیلفلیر ماه. جیرني بولفاري ان او: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 11والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة في الفئة 

  
  باحرف التینیة باللون االزرق الفاتح  Pilsaشكل ممیز لكلمة  وصف العالمة :

   اطات :االشتر
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pilsaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255627 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایفن تي ار بالستك ساناي انونیم سیركیتي   بإسم :)- 730(

     /ایھ، یریجیر ، اضنة ,تركیا, , , ,  294جیزیلفلیر ماه. جیرني بولفاري ان او: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ا والمنتجات المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والمیك 17وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة في فئات أخرى، مواد بالستیكیة متشكلة بالبثق لإلستعمال في التصنیع، مواد التغلیف 

 17والحشو والعزل، أنابیب مرنة غیر معدنیة في الفئة 
  

  باحرف التینیة باللون االزرق الفاتح  Pilsaشكل ممیز لكلمة  وصف العالمة :
   : االشتراطات

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریةإدارة العالمات   
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pilsaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255628 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فن تي ار بالستك ساناي انونیم سیركیتي وای  بإسم :)- 730(

     /ایھ، یریجیر ، اضنة ,تركیا, , , ,  294جیزیلفلیر ماه. جیرني بولفاري ان او: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

للمباني، أسفلت  مواد بناء (غیر معدنیة)، أنابیب قاسیة غیر معدنیة 19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 19وزفت وقار، مباني غیر معدنیة قابلة للنقل، نصب (مجسمات) غیر معدنیة في الفئة 

  
  باحرف التینیة باللون االزرق الفاتح  Pilsaشكل ممیز لكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في و
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -ـا وشـركاھـم ساب:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pilsaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/06/2016بتاریخ :    255629 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایفن تي ار بالستك ساناي انونیم سیركیتي   بإسم :)- 730(

     /ایھ، یریجیر ، اضنة ,تركیا, , , ,  294ي ان او: جیزیلفلیر ماه. جیرني بولفاروعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات )غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
و السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف ا

 20أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة في الفئة 
  

  باحرف التینیة باللون االزرق الفاتح  Pilsaشكل ممیز لكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  AL JAZEERA PERFUMES , LUXURY COLLECTION , DAMASCUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255678 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الجزیرة للعطور / أحمد عیسى الھاشمي وشریكھ (شركة ذات مسئولیة محدودة )  بإسم :)- 730(

 13146ص.ب :  –جیھ ال الطابق االرضي  23 35محل رقم اي  –مركز الرایة  –شرق الكویت  –الكویت وعنوانة :       
     ., , , ,   0096524613453فاكس :  0096524613451ھاتف :  –الكویت  28573الرمز البریدي   –الصغاه 

  
 

  

 
 
 

عطور , زیوت عطریة , ماء توالیت ,وجمیع منتجات العطور بالفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
)3.( 
  

لقارورة عطر وعلي جانبي ھي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل ھندسي ممیز على رسم  وصف العالمة :
 LUXURYو باالسفل     AL JAZEERA PERFUMESالقارورة رسم لغزالتین مكتوب بداخلھا  

COLLECTION , DAMASCUS    
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AL JAZEERA PERFUMES  , AUTOGRAPHالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255679 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الجزیرة للعطور / أحمد عیسى الھاشمي وشریكھ (شركة ذات مسئولیة محدودة )  بإسم :)- 730(

 13146ص.ب :  –جیھ ال الطابق االرضي  23 35محل رقم اي  –مركز الرایة  –الكویت  شرق –الكویت وعنوانة :       
     ., , , ,   0096524613453فاكس :  0096524613451ھاتف :  –الكویت  28573الرمز البریدي   –الصغاه 

  
 

  

 
 
 

وت عطریة , ماء توالیت ,وجمیع منتجات العطور بالفئة عطور , زی 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
)3.( 
  

ھي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل ھندسي ممیز على رسم لقارورة عطر وعلي جانبي  وصف العالمة :
  وباألسفل    AL JAZEERA PERFUMES    AUTOGRAPHالقارورة رسم لغزالتین مكتوب بداخلھا  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
ریةإدارة العالمات التجا  

 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AL JAZEERA PERFUMES , SIGNATUREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255680 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الجزیرة للعطور / أحمد عیسى الھاشمي وشریكھ (شركة ذات مسئولیة محدودة )  بإسم :)- 730(

 13146ص.ب :  –جیھ ال الطابق االرضي  23 35محل رقم اي  –مركز الرایة  –شرق الكویت  –الكویت وعنوانة :       
     ., , , ,   0096524613453:  فاكس 0096524613451ھاتف :  –الكویت  28573الرمز البریدي   –الصغاه 

  
 

  

 
 
 

عطور , زیوت عطریة , ماء توالیت ,وجمیع منتجات العطور بالفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
)3.( 
  

ورة عطر وعلي جانبي ھي عبارة عن رسم لشكل تاج ملكي مرصع ومزخرف بشكل ھندسي ممیز على رسم لقار وصف العالمة :
  .   SIGNATUREو باالسفل    AL JAZEERA PERFUMESالقارورة رسم لغزالتین مكتوب بداخلھا  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 اریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من ت 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسماریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255695 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  19/02/2016  15127228:  بیانات األولویة         
  فاست فالیي لیمتد             بإسم :)- 730(

و أكس ,المملكة ی 11ثیرنھام ستریت البورغ سكوییر، النكستر، أل أیھ  5سي/أو جاي دبلیو كي سولیسیتور، وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن(

 03للشعر، منظفات أسنان في الفئة 
  

 6رسم ممیز یمثل عدد من المثلثات المتداخلة مع بعضھا البعض مشكلة شكل شبھ بیضاوي ومشكًال الرقم  وصف العالمة :
  بالكتابة االنكلیزیة

   االشتراطات :
  

اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -ـركاھـم سابـا وش:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255696 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فاست فالیي لیمتد             بإسم :)- 730(

یو أكس ,المملكة  11لبورغ سكوییر، النكستر، أل أیھ ثیرنھام ستریت ا 5سي/أو جاي دبلیو كي سولیسیتور، وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
انات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة، المظالت والشماسي ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیو

   18والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج في الفئة 
  

 6رسم ممیز یمثل عدد من المثلثات المتداخلة مع بعضھا البعض مشكلة شكل شبھ بیضاوي ومشكًال الرقم  وصف العالمة :
  بالكتابة االنكلیزیة

   ات :االشتراط
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255697 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ت فالیي لیمتد           فاس  بإسم :)- 730(

یو أكس ,المملكة  11ثیرنھام ستریت البورغ سكوییر، النكستر، أل أیھ  5سي/أو جاي دبلیو كي سولیسیتور، وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

یج غیر الواردة في فئات أخرى، أغطیة المنسوجات ومنتجات النس 24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   24الفراش والموائد في الفئة 

  
 6رسم ممیز یمثل عدد من المثلثات المتداخلة مع بعضھا البعض مشكلة شكل شبھ بیضاوي ومشكًال الرقم  وصف العالمة :

  بالكتابة االنكلیزیة
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255698 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  19/02/2016  15127228:  بیانات األولویة         
  فاست فالیي لیمتد             بإسم :)- 730(

یو أكس ,المملكة  11ثیرنھام ستریت البورغ سكوییر، النكستر، أل أیھ  5سي/أو جاي دبلیو كي سولیسیتور، عنوانة : و      
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

  25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 6رسم ممیز یمثل عدد من المثلثات المتداخلة مع بعضھا البعض مشكلة شكل شبھ بیضاوي ومشكًال الرقم  المة :وصف الع
  بالكتابة االنكلیزیة

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل وذلك 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LIXIL LIXILالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255699 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسل جروب كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     كیو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -،اوجیما، كوتو 1-1-2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني متنقلة  6تمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل)- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 

حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنو عة من معادن غیر نفیسة غیر معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن 
 06واردة في فئات أخرى، خامات معادن في الفئة 

  
باحرف التینیة وبطریقة ممیزة وباللون البرتقالي وفي أدناھا صورة طبق االصل و باللون  LIXILكلمة  وصف العالمة :

  االسود
   االشتراطات :

  
تراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعل)- 740(
  LIXIL LIXILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255701 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یشنلیكسل جروب كوربور  بإسم :)- 730(

     كیو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -،اوجیما، كوتو 1-1-2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ  التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
   09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق في الفئة 

  
ة ممیزة وباللون البرتقالي وفي أدناھا صورة طبق االصل و باللون باحرف التینیة وبطریق LIXILكلمة  وصف العالمة :

  االسود
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 العالمات التجاریةإدارة 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LIXIL LIXILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255702 بالرقم :المودعة )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسل جروب كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     كیو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -،اوجیما، كوتو 1-1-2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف أجھزة لإل 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   11والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة في الفئة 

  
باحرف التینیة وبطریقة ممیزة وباللون البرتقالي وفي أدناھا صورة طبق االصل و باللون  LIXILكلمة  وصف العالمة :

  االسود
   االشتراطات :

  
علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك رة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدا)- 740(
  LIXIL LIXILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255704 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسل جروب كوربوریشن  بإسم :)- 730(
     كیو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -،اوجیما، كوتو 1-1-2وعنوانة :       

  
 

  

 
 
 

مواد بناء (غیر معدنیة)، أنابیب قاسیة غیر معدنیة للمباني، أسفلت  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 19سمات) غیر معدنیة في الفئة وزفت وقار، مباني غیر معدنیة قابلة للنقل، نصب (مج

  
باحرف التینیة وبطریقة ممیزة وباللون البرتقالي وفي أدناھا صورة طبق االصل و باللون  LIXILكلمة  وصف العالمة :

  االسود
   االشتراطات :

  
ة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   يتي ام ب -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LIXIL LIXILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255705 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسل جروب كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     كیو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -،اوجیما، كوتو 1-1-2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات )غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت 

   20رمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة في الفئة أو الصدف أو الكھ
  

باحرف التینیة وبطریقة ممیزة وباللون البرتقالي وفي أدناھا صورة طبق االصل و باللون  LIXILكلمة  وصف العالمة :
  االسود

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
  LIXIL LIXILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255706 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسل جروب كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     كیو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -،اوجیما، كوتو 1-1-2ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

الحبال والخیوط والشبكات والخیم والمظالت والمشمع واألشرعة  22وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
و) عدا ما كان من المطاط أو البالستیك)، مواد نسیج والغرارات واألكیاس (غیر الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطین والحش

 22من األلیاف الخام في الفئة 
  

باحرف التینیة وبطریقة ممیزة وباللون البرتقالي وفي أدناھا صورة طبق االصل و باللون  LIXILكلمة  وصف العالمة :
  االسود

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  BINGGRAEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255708 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ?بینجراي كو.، لیمیتید  بإسم :)- 730(

     دو،  ,كوریا الجنوبیة, , , ,  -شي، كیونجي-ونج، نامیانجود -، دونونج3-344وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر وذلك لتمكین عامة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لنقل)،خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال الزبائن من معاینتھا وشرائھا عند الحاجة (وال ینطوي ذلك على خدمة ا

 .35وتفعیل النشاط المكتبي في الفئة 
  

  باألحرف الالتینیة باللون األسود وبشكل ممیز. BINGGRAEالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -شـركاھـم سابـا و:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TEEN DERMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255713 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  آي أس آي أس فارما جي أم بي أتش   بإسم :)- 730(

     , , ,   بریغ  ,سویسرا, 3900 12باھنھوفستراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول )لوشن( 

ستحضرات التجمیل؛ الكریمات والمستحضرات السائلة للعنایة بالبشرة؛ مستحضرات لمعالجة حب للشعر، منظفات أسنان؛ م
 03الشباب و البشرة الدھنیة في الفئة 

  
  بأحرف التینیة TEEN DERMكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -وشـركاھـم  سابـا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DISCOVER GLOBAL NETWORKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255715 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیسكفر فیننشال سرفیسیز  بإسم :)- 730(

     ، ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  60015اي ال لیك كوك روود، ریفروودز،  2500وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات المالیة؛ بطاقة االئتمان وخدمات بطاقة السحب اآللي  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ع وعرض الفواتیر؛ خدمات تحویل األموال وبطاقات الدفع ؛ عملیات الكترونیة دائنة ومدینة؛ خدمات مصرفیة ؛خدمات دف

 36اإللكترونیة؛ خدمات إدارة االئتمان،نشر المعلومات المالیة عن طریق شبكة الحاسوب العالمیة في الفئة 
  

یشبھ الدائرة و باللون البرتقالي وفي أدناھا  Oباحرف التینیة بحیث الحرف الالتیني  DISCOVERكلمة  وصف العالمة :
والجمیع باللون االسود و في االسفل صورة طبق االصل عن ذات العالمة   GLOBAL NETWORKالالتینیة كتبت العبارة 

  باللون االسود والجمیع على قاعدة بیضاء
   االشتراطات :

  
ل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسج

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CAPTURE TOTALEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255716 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بارفیومز كریستیان دیور  بإسم :)- 730(

     باریس، ,فرنسا, , , ,   75008أفنیو ھوش  33وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض ا ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول لوشن للشعر، 

 03منظفات أسنان في الفئة 
  

بأحرف التینیة  TOTALEتوبة بخط عریض بأحرف التینیة كبیرة و یدنوھا الكلمة مك CAPTUREالكلمة  وصف العالمة :
  كبیرة والجمیع بشكل ممیز

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PEDLUMIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/06/2016بتاریخ :    255718 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میرك كیھ جي إیھ إیھ  بإسم :)- 730(

     دارمشتات، ,المانیا, , , ,   64293فرانكفورترشتراسھ،  250وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة،  5الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات )- 512(
 .05مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي، في الفئة 

  
  باحرف التینیة PEDLUMIكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لرقیم للملكیة الفكریةا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  H&H LONDONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/06/2016بتاریخ :    256008 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رویال ستار إنترناشیونال م.د.م.س.  بإسم :)- 730(

, جي ال تي , الوحدة 2اي اف اتش  2براج بحیرات الجمیرا, قطعة رقم : اكس اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, أوعنوانة :       
     ., , , دبي,   2جمیرا بي  803رقم :

  
 

  

 
 
 

مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وصقل و جلي وكشط، صابون، عطور، زیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول ]لوشن[ المالبس، مستحضرات تنظیف 

 للشعر، منظفات أسنان.
  

) حیث تمثل األحرف الالتینیة األحرف H&H LONDONعبارة عن األحرف والكلمات الالتینیة التالیة, ( وصف العالمة :
) باللون األسود , Hاألحمر ویشكل أفقي وبعده كتب الحرف (&) باللون  Hاالولى السم مالك العالمة , وقدكتب الحرف والرمز (

) باللون األسود وبشكل أفقي , وكامل العالمة كتبت على خلفیة LONDONكما كتب تحت األحرف والرمز الكلمة الالتینیة (
  بیضاء كما ھو موضح بالشكل , ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .

   االشتراطات :
  

ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك لعالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ا)- 740(
  H&H LONDONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/06/2016بتاریخ :    256009 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  .رویال ستار إنترناشیونال م.د.م.س  بإسم :)- 730(

, جي ال تي , الوحدة 2اي اف اتش  2اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, أبراج بحیرات الجمیرا, قطعة رقم : اكس وعنوانة :       
     ., , , دبي,   2جمیرا بي  803رقم :

  
 

  

 
 
 

الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من  الجلود المدبوغة وتقلید  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى , جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة , الصنادیق والحقائب السفریة , المظالت 

 والشماسي والعصي , السیاط واطقم الحیوانات والسروج .
  

) حیث تمثل األحرف الالتینیة األحرف H&H LONDON, (عبارة عن األحرف والكلمات الالتینیة التالیة وصف العالمة :
) باللون األسود , H&) باللون األحمر ویشكل أفقي وبعده كتب الحرف ( Hاالولى السم مالك العالمة , وقدكتب الحرف والرمز (

تبت على خلفیة ) باللون األسود وبشكل أفقي , وكامل العالمة كLONDONكما كتب تحت األحرف والرمز الكلمة الالتینیة (
  بیضاء كما ھو موضح بالشكل , ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 العالمات التجاریة إدارة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  H&H LONDONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/06/2016بتاریخ :    256010 قم :المودعة بالر)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رویال ستار إنترناشیونال م.د.م.س.  بإسم :)- 730(

, جي ال تي , الوحدة 2اي اف اتش  2اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, أبراج بحیرات الجمیرا, قطعة رقم : اكس وعنوانة :       
     ي,  ., , , دب 2جمیرا بي  803رقم :

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس . 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) حیث تمثل األحرف الالتینیة األحرف H&H LONDONعبارة عن األحرف والكلمات الالتینیة التالیة, ( وصف العالمة :
) باللون األسود , H&) باللون األحمر ویشكل أفقي وبعده كتب الحرف ( Hتب الحرف والرمز (االولى السم مالك العالمة , وقدك

) باللون األسود وبشكل أفقي , وكامل العالمة كتبت على خلفیة LONDONكما كتب تحت األحرف والرمز الكلمة الالتینیة (
  بیضاء كما ھو موضح بالشكل , ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .

   : االشتراطات
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریةإدارة العالمات   
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MEGOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256044 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انیة للتجارة العامة ش.ذ.م.م.شركة الوحد  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  29011، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, صندوق البرید: 29011ص. ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 ب.السجائر، السیجار، منتجات التبغ، أدوات المدخنین ، الثقا   34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كتبت بشكل باللون األسود كما ھو موضح بالشكل المرفق.  MEGOعبارة عن الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AQUA CERAMICریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256059 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -تشومي، كوتو -2، أوجیما 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف  11الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
 11والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة في الفئة 

  
  بأحرف التینیة AQUA CERAMICعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  AQUA CERAMICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256060 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكسیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، ,الیابان, , , ,  -، كوتوتشومي -2، أوجیما 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 11والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة في الفئة 

  
على سطرین بخط ممیز بحیث أن الكلمة على  AQUA CERAMICین مكونین من عبارة سلسلة من رسم وصف العالمة :

  السطر الثاني بخط أصغر بحیث أن الشكل العلوي باللون األزرق و السفلي باللون األسود
   االشتراطات :

  
و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALESSANDRO MICHELEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256062 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیساندرو میشیل  بإسم :)- 730(

سكاندیتشي (اف اي)، ,ایطالیا, ,  50018 6سي، سي/اوه غوتشیو جوتشي اس. بي. ایھ.، فیا دون لورینزو بیرووعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

مستحضرات التبییض ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تحضرات العطریة وتتضّمن العطور، الماء التنظیف، التلمیع، مستحضرات الفرك والكشط؛ لوشن الشعر؛ منظفات االسنان؛ المس

العطري، السوائل العطریة؛ الزیوت العطریة؛ مستحضرات التجمیل وتتضّمن كریمات ولوشن الوجھ والجسم؛ الصابون؛ 
مستحضرات المكیاج؛ مكیاج العیون؛ مستحضرات تلمیع الشفاه؛ احمر الشفاه؛ مسحوق للوجھ؛ أقالم للعیون؛ أحمر الشفاه؛ 

؛ ماكیاج األساس؛ أقالم تحدید الشفاه؛ أقالم تحدید العیون؛ طالء األظافر؛ مزیالت طالء األظافر؛ مزیالت الماكیاج، في الماسكارا
  03الفئة 

  
  بأحرف التینیة ALESSANDRO MICHELEعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALESSANDRO MICHELEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256063 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیساندرو میشیل  بإسم :)- 730(

سكاندیتشي (اف اي)، ,ایطالیا, ,  50018 6ایھ.، فیا دون لورینزو بیروسي، سي/اوه غوتشیو جوتشي اس. بي. وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

األجھزة العلمیة، والمالحیة ، المساحیة ، وللتصویر الفوتوغرافي ،  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
القیاس، وإرسال االشارات، والمراقبة (اإلشراف)، وأجھزة وأدوات اإلنقاذ والتعلیم ؛ والسینمائي ، واألجھزة البصریة، والوزن، 

أجھزة ومعّدات التوصیل ، التشغیل، التحویل، التجمیع، التنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة التسجیل، أو اإلرسال أو 
ص التسجیل؛ آلیات األجھزة التي تدار عن طریق القطع النقدیة؛ النسخ لألصوات أو الصور؛ حامالت البیانات المغناطیسیة، أقرا

آالت تسجیل النقد، اآلالت الحاسبة، معدات وحواسیب معالجة البیانات؛ أجھزة إطفاء الحرائق؛ برامج الحاسوب المسّجلة؛ أغطیة 
یب اللوحیة العاملة باللمس، العین وتتضّمن النظارات والنظارات الشمسیة؛ إكسسوارات أجھزة االتصاالت وتتضّمن الحواس

والحواسیب تحدیدا: الحافظات، أدوات المساعدة على التحدث عبر الھواتف  3الھواتف النقالة، الھواتف الذكیة، مشغالت ام بي 
  09دون استخدام األیدي ، األغطیة، الشواحن ، األشرطة، سماعات الرأس، في الفئة 

  
  بأحرف التینیة ALESSANDRO MICHELEعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALESSANDRO MICHELEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256064 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیساندرو میشیل  بإسم :)- 730(

سكاندیتشي (اف اي)، ,ایطالیا, ,  50018 6سي/اوه غوتشیو جوتشي اس. بي. ایھ.، فیا دون لورینزو بیروسي، وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

ن الثمینة وسبائكھا؛ األحجار الكریمة؛ المجوھرات وتتضّمن المعاد 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
السالسل، القالئد، الخواتم، االساور، أقراط األذنین وحلي التعلیق؛ أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت الدقیقة؛ الساعات؛ 

وصل البیانات للھواتف الذكیة ؛ ساعات الید وتتضّمن الساعات التي تقوم بوظیفة االتصاالت بعیدة المدى وساعات الید التي ت
  14صنادیق المجوھرات وعلب الساعات؛ أساور ساعات الید؛ حلقات وسالسل المفاتیح، في الفئة 

  
  بأحرف التینیة ALESSANDRO MICHELEعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم  : / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALESSANDRO MICHELEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256065 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیساندرو میشیل  بإسم :)- 730(

سكاندیتشي (اف اي)، ,ایطالیا, ,  50018 6یا دون لورینزو بیروسي، سي/اوه غوتشیو جوتشي اس. بي. ایھ.، فوعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

الجلود والجلود المقّلدة، جلود الحیوانات، جلود الحیوانات الخام أو  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اسي والمظالت ؛ عصي المشي؛ السیاط، اطقم الحیوانات والسروج؛ الحقائب؛ المدبوغة؛ صنادیق الثیاب وحقائب السفر؛ والشم

الحقائب التي تعلق على الكتف؛ حقائب الید؛ الحقائب القماشیة ذات المقابض؛ الحقائب المعلقة على الخصر؛ الحقائب ذات 
ائب الید للسھرات؛ الحقائب النسائیة األربطة لحمل األطفال؛ أكیاس التسوق؛ الحقائب االسطوانیة الشكل ؛ حقائب الحمل ؛ حق

الصغیرة بدون مقابض؛ محافظ النقود؛ الجزادین؛ حافظات وحماالت بطاقات االئتمان الجلدیة؛ حافظات بطاقات األعمال؛ حقائب 
عة من سفر جلدیة؛ حقائب األحذیة للسفر؛ حقائب األوراق؛ حقائب المستندات والملفات؛ األكیاس الجلدیة؛ حقائب الحمل المصنو

الجلد؛ الحقائب المدرسیة وحقائب المدرسة؛ حقائب السفر المسطحة؛ حقائب الریاضة؛ الحقائب والحقائب القماشیة للمالبس 
الریاضیة؛ حافظات المفاتیح الجلدیة؛ الحقائب التي توضع على الظھر؛ حقائب الظھر؛ حقائب الحمل؛ حقائب أدوات الزینة 

  18القة تباع فارغة؛ حقائب الشاطئ، في الفئة المباعة فارغة؛ حقائب ألدوات الح
  

  بأحرف التینیة ALESSANDRO MICHELEعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALESSANDRO MICHELE:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256066 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیساندرو میشیل  بإسم :)- 730(

سكاندیتشي (اف اي)، ,ایطالیا, ,  50018 6سي/اوه غوتشیو جوتشي اس. بي. ایھ.، فیا دون لورینزو بیروسي، وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

  25المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس في الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بأحرف التینیة ALESSANDRO MICHELEعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256068 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016100348.0  18/01/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج عنوانة : و      
  

 
  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   04ضاءة في الفئة الغبار، وقود (بما في ذلك وقود المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإل

  
  باحرف التینیة MINIكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BMW MOTORRADالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256069 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016100349.9/04  18/01/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
   04الغبار، وقود (بما في ذلك وقود المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة في الفئة 

  
  باحرف التینیة BMW MOTORRADعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  BMW iالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256070 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE 302016100341.3/04  18/01/2016  DE:  بیانات األولویة         
  بایریش موتورین ویرك أكتینجزلشافت  بإسم :)- 730(

     میونخ، ,المانیا, , , ,   80809، 130بیتولرنج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
   04قود المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة في الفئة الغبار، وقود (بما في ذلك و

  
  باحرف التینیة BMW iكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CITI CLEARریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256071 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیتي جروب انك.  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   10013جرینویش ستریت نیویورك، نیویورك  388وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
  بأحرف التینیة CITI CLEARعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CITI CLEARالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256072 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیتي جروب انك.  بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  , 10013جرینویش ستریت نیویورك، نیویورك  388وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 36العقاریة في الفئة 

  
  بأحرف التینیة CITI CLEARعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  
لي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ةإدارة العالمات التجاری  
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256073 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  .سنابشات، أنك  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,    90291ماركت ستریت ، البندقیة، كالیفورنیا  63وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التصویر الفوتوغراف

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
یسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناط

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 09الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق في الفئة 

  
كرتوني ممیز لشبح رافع یدیھ إطاره باللون األسود و داخلھ باللون األبیض بحیث جمیعھم على قاعدة  رسم وصف العالمة :

  بیضاء
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسم:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256074 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سنابشات، أنك.  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,    90291ماركت ستریت ، البندقیة، كالیفورنیا  63وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
 35المكتبي في الفئة 

  
رسم كرتوني ممیز لشبح رافع یدیھ إطاره باللون األسود و داخلھ باللون األبیض بحیث جمیعھم على قاعدة  وصف العالمة :

  بیضاء
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256075 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سنابشات، أنك.  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,    90291ماركت ستریت ، البندقیة، كالیفورنیا  63وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 41التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة في الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

سم كرتوني ممیز لشبح رافع یدیھ إطاره باللون األسود و داخلھ باللون األبیض بحیث جمیعھم على قاعدة ر وصف العالمة :
  بیضاء

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تار 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسمیة : العالمة التجار لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256076 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سنابشات، أنك.  بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,    90291ماركت ستریت ، البندقیة، كالیفورنیا  63وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات قانونیة وخدمات أمنیة لحمایة الممتلكات واألفراد وخدمات  45ییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم)- 512(
 45شخصیة واجتماعیة یقدمھا آخرون تلبیة لحاجات األفراد في الفئة 

  
جمیعھم على قاعدة رسم كرتوني ممیز لشبح رافع یدیھ إطاره باللون األسود و داخلھ باللون األبیض بحیث  وصف العالمة :

  بیضاء
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

دةاإلمارات العربیة المتح  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Xالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256084 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  ویلكوكس اندستریز كورب.   بإسم :)- 730(

     ,الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,   03801بیسكاتاكوا درایف، نیوینجتون، نیو ھامبشایر  25وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

، وحدات التنفس الذاتیة التي تقوم بإیصال وحدات اإلنقاذ، تحدیدا:  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الھواء المفلتر بمساعدة النافخ وغاز التنفس المعبأ في وحدة مدمجة لالستخدام غیر الطبي؛ األذرع الصغیرة لدعم البصریات 

ئة لتنصیب األجھزة البصریة على شكل مناظیر تعیین عدسات بصریة، مناظیر البندقیات البصریة، مكبرات الصورة على ھی
عدسات مكبرة، ومناظیر البندقیات للرؤیة اللیلیة؛ وحدات تعلیق الخوذ لدعم أجھزة الرؤیة اللیلیة على شكل مناظیر، أحادي 

الناظور، مناظیر رؤیة لیلیة، مكبرات الصور بكونھا عدسات مكبرة، تستخدم كافتھا على الخوذ لوضع أجھزة الرؤیة البصریة في 
مرتدیھا بوضعیة على خط رؤیة مرتدیھا ؛ مؤشرات اللیزر، تحدیدا: ، مناظیر الرؤیة اللیزریة الوضعیة العملیة أمام أعین 

لألسلحة ذات المقابض المدمجة المباعة مع بعضھا كوحدة واحدة؛ وحدات توجیھ المسارات التي توظف التكنولوجیا اللیزریة 
نظمة تحدید المواقع العالمیة من األعلى، اللیزر لالستخدامات والبصریة التي تتكّون أساسا من أنظمة تحدید المواقع العالمیة، أ

غیر الطبیة، ومناظیر العدسات البصریة، المستخدمة كافتھا مع األسلحة المحمولة، المرتكزة على الكتف على شكل قاذفات قنابل 
  9یدویة أو مضاّدات دبابات خفیفة أو األسلحة المضاّدة للدروع، في الفئة 

  
و الجمیع باللون االسود و على قاعدة بیضاء  Xرسم ممیز لدائرة یقطعھا من ثالث أطراف الحرف الالتیني  :وصف العالمة 

  اللون
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CAFE POUCHKINEجاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256085 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بامبیرو انترناشیونال فاینانس أس أیھ أر أل  بإسم :)- 730(

     لوكسمبورج، ,لوكسمبورغ, , , ,   2540 -إدوارد ستیتشن ستریت ، ال  15وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 

 30وق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج؛ السكر في الفئة األسود؛ الخمیرة ومسح
  

 CAFEرسم ممیز لشكل بیضاوي باللون األبیض حدوده مزخرفة بطریقة ممیزة تتوسطھ العبارة  وصف العالمة :
POUCHKINE  على قاعدة بیضاءبأحرف التینیة بخط ممیز و كبیر على سطرین جمیعھم باللون الرمادي و  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ة اإلقتصادوزار  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CAFE POUCHKINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256086 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  بامبیرو انترناشیونال فاینانس أس أیھ أر أل  بإسم :)- 730(

     لوكسمبورج، ,لوكسمبورغ, , , ,   2540 -إدوارد ستیتشن ستریت ، ال  15وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط خدمات الدعایة واإلعال 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي؛ خدمات تجمیع تشكیلة من البضائع لصالح الغیر، وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا وشرائھا عند الحاجة،) وال 

كتالوجات ینطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل ھذه الخدمات من خالل متاجر البیع بالتجزئة، أسواق البیع بالجملة، 
 35الطلب عبر البرید المباشر أو بواسطة األوساط اإللكترونیة في الفئة 

  
 CAFEرسم ممیز لشكل بیضاوي باللون األبیض حدوده مزخرفة بطریقة ممیزة تتوسطھ العبارة  وصف العالمة :

POUCHKINE  بیضاءبأحرف التینیة بخط ممیز و كبیر على سطرین جمیعھم باللون الرمادي و على قاعدة  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CAFE POUCHKINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256087 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ویةبیانات األول         
  بامبیرو انترناشیونال فاینانس أس أیھ أر أل  بإسم :)- 730(

     لوكسمبورج، ,لوكسمبورغ, , , ,   2540 -إدوارد ستیتشن ستریت ، ال  15وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

، اإلیواء المؤقت؛ خدمات حانات خدمات توفیر األطعمة والمشروبات 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تقدیم المشروبات الغیر كحولیة و المقاھي؛ خدمات تقدیم الطعام والشراب؛ خدمات الفنادق؛ حجوزات السكن المؤقت؛ خدمات 

 43صاالت تقدیم الشاي؛ خدمات المقھى والمطاعم؛ والمقاھي األدبیة؛ خدمات اخذ الطعام والشراب الى خارج المطعم في الفئة 
  

 CAFEرسم ممیز لشكل بیضاوي باللون األبیض حدوده مزخرفة بطریقة ممیزة تتوسطھ العبارة  ف العالمة :وص
POUCHKINE بأحرف التینیة بخط ممیز و كبیر على سطرین جمیعھم باللون الرمادي و على قاعدة بیضاء  

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
  AZERAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256088 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     را, , , ,  فیفي،  ,سویس 1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لعسل والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل وا

 30األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج في الفئة 
  

  باحرف التینیة. AZERAكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي تي ام -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AZERAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/06/2016بتاریخ :    256089 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسییتیھ دیھ برودوي نستلھ إس. آ.  بإسم :)- 730(

     فیفي،  ,سویسرا, , , ,   1800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات في 

 32الفئة 
  

  التینیة. باحرف AZERAكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
تصادوزارة اإلق  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  smart travelالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/07/2016بتاریخ :    256196 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  سمارت للسفریات ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , الشارقة,   -، الشارقة 7233ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 النقل وتغلیف وتخزین السلع وتنظیم الرحالت والسفر. 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كتبت كلماتھا بطریقة ممیزة ورسم في جھة الیسار منھا شكل الكرة االرضیة  smart travelالعبارة الالتینیة  العالمة : وصف
یتكون من مجموعة من النجوم وضعت بطریقة مستدیرة ممیزة ویلتف حولھا خط رفیع یمثل مسار كطائرة متجھة الى االعلى 

  والكل بطریقة ممیزة.وذلك بطریقة فنیة ممیزة وكل بطریقة ممیزة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   TVS TYRESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/07/2016بتاریخ :    256842 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تي في اس سریتشاكرا لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، تامیلنادو، الھند, , , ,  625001 –بي، ویست فیلي ستریت، مادوراي  – 7تي في اس بیلدینج، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: قطع غیار وتجھیزات المركبات واإلطارات واألنابیب 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وأجھزة التنقل عن طریق البر والجو والماء. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة یتبعھا رسم ألسھم صغیرة والى الیسار رسم الطار دائري  TVS TYRESالعبارة  وصف العالمة :

  لبرتقالي والكل بشكل ممیز.أسفلھ شریط منحني والعالمة باأللوان األزرق واألسود وا
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LUTRONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/07/2016بتاریخ :    256917 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوترون الیكترونكس كو.، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  18036سوتر روود، كوبرسبیرج، بنسلفانیا  7200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید 11لفئة ا 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتجفیف والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة؛ تجھیزات إضاءة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. LUTRONالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ت التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالما
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LUTRONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/07/2016بتاریخ :    256918 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوترون الیكترونكس كو.، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  18036تر روود، كوبرسبیرج، بنسلفانیا سو 7200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات (غیر الواردة 20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفل

 فك الحوت أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة؛ 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. LUTRONالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LUTRONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/07/2016بتاریخ :    256920 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوترون الیكترونكس كو.، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  18036سوتر روود، كوبرسبیرج، بنسلفانیا  7200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

فئات أخرى؛ :  المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في 24الفئة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 أغطیة الفراش؛ أغطیة المائدة؛

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. LUTRONالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LUTRONالتجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/07/2016بتاریخ :    256926 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوترون الیكترونكس كو.، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  18036سوتر روود، كوبرسبیرج، بنسلفانیا  7200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتجفیف والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة؛ تجھیزات إضاءة.  

  
  حلقي والكل بشكل ممیز.مكتوبة بأحرف التینیة مسبوقة برسم  LUTRONالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ةاإلمارات العربیة المتحد  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LUTRONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/07/2016بتاریخ :    256927 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوترون الیكترونكس كو.، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  18036سوتر روود، كوبرسبیرج، بنسلفانیا  7200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات (غیر الواردة 20 الفئة 20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 

 ن المواد البالستیكیة؛ فك الحوت أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو م
  

  مكتوبة بأحرف التینیة مسبوقة برسم حلقي والكل بشكل ممیز. LUTRONالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LUTRONالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  21/07/2016بتاریخ :    256928 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوترون الیكترونكس كو.، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  18036سوتر روود، كوبرسبیرج، بنسلفانیا  7200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى؛ 24الفئة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 أغطیة الفراش؛ أغطیة المائدة؛

  
  مكتوبة بأحرف التینیة مسبوقة برسم حلقي والكل بشكل ممیز. LUTRONالكلمة  وصف العالمة :

   الشتراطات :ا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

العالمات التجاریةإدارة   
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   TOYONISAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257066 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  اركو موتور اندستري كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

، زھونجتو دبلیو. ار دي. ووفینج دیستریكت، تایتشونج سیتي، تایوان، جمھوریة الصین, , , 2، سیك. 66ان او. وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

: فالتر لتنظیف ھواء التبرید، للمحركات؛ أعمدة مرفقیة؛ قطع / 7لفئة ا 7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
)؛ قضبان ربط للآلالت والموتورات والمحركات؛ شمعات توھج لالستخدام في محركات الدیزل؛ محاقن -حلقات المكبس (مكبس 

نات لآلالت؛ مضخات (أجزاء للمحركات؛ ضاغطات توربینیة؛ محامل (أجزاء من اآلالت)؛ رؤوُس أسطواناٍت للمحركات؛ إسطوا
من اآلالت، المحركات أو الموتورات)؛ حفارات؛ مكابس لإلسطوانات؛ مكابس للمحركات؛ مكابس (أجزاء من اآلالت أو 

المحركات)؛ محامل دلفینیة؛ سیور للموتورات والمحركات؛ مراوح للموتورات والمحركات؛ محركات للقوارب؛ آالت ازالة 
لموتورات والمحركات؛ علب التروس، عدا تلك الخاصة بالمركبات البریة؛ إسطوانات للمحركات التراب؛ سیور المروحة ل

والموتورات؛ فالتر (أجزاء من اآلالت أو المحركات)؛ مشعاعات (تبرید) للموتورات والمحركات؛ وصالت عامة األغراض؛ 
 ).      -مضخات وقود (ذاتیة الضبط 

  
  توبة بأحرف التینیة.مك TOYONISAالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HOT-KIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257068 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  آي الن فودز إند، كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، اكسینتشینج ار دي.، سواو تاونشیب، ییالن كاونتي، تایوان، جمھوریة الصین, , , ,  13ان او. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل 

 ل)؛ البھارات؛ الثلج. النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التواب
  

  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم كاریكاتوري لطفل والكل بشكل ممیز. HOT-KIDالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30الل وذلك خ
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   CUBIEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257092 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ، انك.303كیرفیوجن   بإسم :)- 730(

     , ,  ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , 92130توري فیو كورت، سان دییغو، كالیفورنیا  3750وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حاویات غیر المعدنیة لتخزین ونقل المواد الصیدالنیة 20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
رغة؛ واألدویة والمستلزمات الطبیة في مجال الرعایة الصحیة؛ حاویات غیر المعدنیة لألدویة والمستحضرات الصیدالنیة تباع فا

 موزعات لحبوب منع الحمل أو الكبسوالت في مجال الرعایة الصحیة تباع فارغة. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. CUBIEالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ستي ام بي اجنت -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pyxis PharmoCodeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257093 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ، انك.303كیرفیوجن   بإسم :)- 730(

     متحدة األمریكیة, , , ,  ، الوالیات ال92130توري فیو كورت، سان دییغو، كالیفورنیا  3750وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: نظام الباركود لوضع العالمات یتألف من برامج ومعدات 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 على األدویة غیر الفمویة. الباركود التي یتم استخدامھا من قبل الصیدلیات لتكوین ولطباعة ملصقات الباركود التي یتم تطبیقھا 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Pyxis PharmoCodeالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار ھذا 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Pyxis Pharmogisticsتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257094 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ، انك.303كیرفیوجن   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  92130توري فیو كورت، سان دییغو، كالیفورنیا  3750وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: برمجیات إدارة المخزون وعملیة سیر العمل لالستخدام من قبل 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الصیدلیات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Pyxis Pharmogisticsالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
  Pyxis PharmoPackالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257095 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ، انك.303كیرفیوجن   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  92130توري فیو كورت، سان دییغو، كالیفورنیا  3750وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: آالت مؤتمتة باستخدام الحاسوب وبرامج الحاسوب والطابعة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 میعھا كوحدة لتوزیع وتعبئة األدویة والوصفات الطبیة.  تباع ج

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Pyxis PharmoPackالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MELT ROOMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتلب بط)- 541(
  25/07/2016بتاریخ :    257099 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اندریھ داتسینكو  بإسم :)- 730(

     دة, , , ,  ار اتش، المملكة المتح 1 7نایتسبریدج، لندن، اس دبلیو  199ذا نایتسبریدج ابارتمنتس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

على خلفیة  ROOMمكتوبة بأحرف التینیة في سطرین حیث كتبت الكلمة  MELT ROOMالعبارة  وصف العالمة :
  یة والكل بشكل ممیز وفي األسفل نفس العالمة وباأللوان البرتقالي واألبیض وبشكل ممیز.ھندسیة رباع
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HUAWEI NOVA:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257263 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھواوي تكنولوجیز كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     ادمینیستریشن بلدینغ ھواوي تكنولوجیز كو.، لیمتد، بانتیان، لونجانج دیستریكت، شینزھین، الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: النظارات الذكیة، الساعات الذكیة، األفالم الواقیة المعدة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لشاشات الحاسوب، ساعات تتبع األنشطة الریاضیة ممكن ارتداؤھا، أغلفة للھواتف الذكیة، علب للھواتف الذكیة، أفالم واقیة 

عدة للھواتف النقالة، عصي التصویر السلفي (حامل أحادي یحمل بالید)، ھواتف مجھزة لبث إشارات بصریة وسمعیة بحیث م
یمكن للمستخدمین رؤیة بعضھم البعض، أطر الصور الرقمیة، مكبرات الصوت [میكروفون]، مقرنات [أجھزة لمعالجة البیانات]، 

یة)؛ جھاز مرسل مستقبل، خزانات لمكبرات الصوت، أجھزة استقبال سمعیة وأخرى بطاقات الدائرة المتكاملة (البطاقات الذك
بصریة؛ شاشات عرض تلیفزیونیة، معدات شبكة االتصاالت، أجھزة المودم (تستخدم لتحقیق االتصال فیما بین أجھزة 

یة، شواحن البطاریات، مصدر الطاقة الكمبیوتر)، علبة توصیل ألجھزة الحواسیب المحمولة، الھواتف الذكیة، البطاریات الكھربائ
المحمول (بطاریة قابلة للشحن)، أجھزة الحاسوب اللوحي، أجھزة الكمبیوتر المحمول، حاسبات آلیة على شكل مفكرة، حقائب 

معدة ألجھزة الحاسوب المحمول، سماعات الرأس؛ سماعات األذن، مكبرات الصوت؛ مشغالت الوسائط المحمولة، أجھزة إرسال 
، كامكوردات (آالت تصویر وتسجیل تلیفزیونیة)، اآلت التصویر (التصویر الفوتوغرافي)؛ أشرطة الھاتف الخلیوي، الصوت

لوحة مفاتیح الحاسوب، الفأرة (أجھزة ملحقة بالحاسوب)؛ أغلفة أجھزة الھاتف، اربطة معصم مشفرة تستخدم للتعریف عن 
جھزة المراقبة الكھربائیة،  أربطة متصلة ( أدوات القیاس)؛ برامج الشخص، أجھزة قیاس مسافة السیر (عدادات الخطى)، أ

الحاسوب، المسجلة، برامج تشغیل الحاسوب المسجلة، برامج الحاسوب (برامج قابلة للتحمیل)؛ تطبیقات برامج الحاسوب، قابلة 
 للتنزیل، العدسات البصریة. 

  
  ة.مكتوبة بأحرف التینی HUAWEI NOVAالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  dentsu oneالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257265 المودعة بالرقم :)- 219(

  JO  29/06/2016  070290-2016:  نات األولویةبیا         
  دینتسو انك.  بإسم :)- 730(

     ، الیابان, , , ,   105-7001كو، طوكیو  –شیمباشي، میناتو  –، ھیجاشي 1 – 8 – 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت اإلعالن و الدعایة؛ اإلعالن المباشر على شبكة : خدما35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كمبیوتر؛ اإلعالنات التلفزیونیة؛ اإلعالنات اإلذاعیة؛ اإلعالن في المجالت؛ اإلعالن عن طریق البرید بشكل مباشر؛ اإلعالنات 

عالن؛ تقدیم االستشارات الخارجیة؛ الوكاالت، الوساطة أو السمسرة من أجل الدعایة واإلعالن؛ خدمات المعلومات المتعلقة باإل
في مجال الدعایة واإلعالن؛ خدمات التخطیط ألغراض الدعایة واإلعالن؛ إعداد أعمدة الدعایة واإلعالن؛ تحدیث مواد الدعایة 
واإلعالن؛ نشر مواد الدعایة واإلعالن؛ نشر الدعایات؛ التخطیط وإنتاج وسائل الدعایة واإلعالن؛ التخطیط وتنظیم المعارض 

رض التجاریة ألغراض تجاریة أو ألغراض الدعایة؛ تنظیم عروض األزیاء ألغراض ترویجیة؛ تخطیط وتنظیم األحداث والمعا
والمناسبات لترویج المبیعات والتسویق؛ توزیع العینات؛ العالقات العامة؛ وكاالت عالقات عامة؛ تزیین واجھات المتاجر؛ تأجیر 

ر مساحات إعالنیة؛ تأجیر مواد الدعایة والتسویق وترویج المبیعات لآلخرین؛ ترویج أو توفیر مساحات إعالنیة؛ الوساطة لتوفی
مبیعات السلع والخدمات لآلخرین؛  تقدیم المشورة في ھذا الشأن؛ رعایة البحوث؛ التنبؤ االقتصادي؛ بحوث التسویق والدراسات 

ت مقارنة األسعار؛ األبحاث والتحلیل لفعالیة الدعایة؛ و التحلیل والتقییم؛ إجراء استطالعات الرأي؛ تجمیع اإلحصاءات؛ خدما
توفیر المعلومات المتعلقة بھا؛ بحوث التسویق فیما یتعلق بشبكات الكمبیوتر، مثل اتجاھات الدخول إلى المواقع من قبل 

تجاریة؛ إدارة األعمال مستخدمي اإلنترنت، وتقدیم تحلیل ومعلومات عن نتائج البحوث؛ توفیر معلومات األعمال أو المعلومات ال
وتنظیم االستشارات؛ تحلیل إدارة األعمال واالستشارات؛ تقدیم االستشارات و الخدمات االستشاریة بشأن استراتیجیات العمل؛ 
ود البحوث التجاریة و تحلیل البیانات؛ المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء؛ توفیر المعلومات المتعلقة بالمبیعات التجاریة؛ ترتیب عق

شراء وبیع السلع بالنسبة لآلخرین؛ إدارة األعمال للترخیص للسلع والخدمات لآلخرین؛ إدارة أعمال الفنانین؛ والمشورة 
المتعلقة باستراتیجیات العالمات التجاریة؛ تقدیم االستشارات حول تخطیط األعمال المختلفة،  تطویرات المنتج وصور التعاون؛ 

عن عمالء الشركات، وتوفیر المعلومات في ھذا الشأن؛ ترتیب التعاون التقني والمبیعات  جمع وإدارة وتحلیل المعلومات
والصناعي بین الشركات؛  تجمیع القوائم البریدیة؛ الوظائف المكتبیة، أي تقدیمھا في وثائق معینة أو في أشرطة مغناطیسیة؛ 

فیما یتعلق بأوامر الشراء للسلع؛ إدارة ملفات محوسبة؛ خدمات وكاالت الوظائف المكتبیة؛ خدمات وكاالت الوظائف المكتبیة 
خدمات وكاالت احتساب مستحقات حقوق التألیف والنشر لصالح اآلخرین؛ خدمات القصاصات الصحفیة؛ البحث عن البیانات في 

كاالت الوظائف ملفات الكمبیوتر لآلخرین؛ تجھیز المدخالت، منھجة وتجمیع المعلومات في قواعد بیانات حاسوبیة؛ خدمات و
 المكتبیة المتعلقة بمعالجة البیانات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. dentsu oneالعبارة  وصف العالمة :



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DFBالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257267 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  01/02/2016  302016002995.8:  بیانات األولویة         
  بوند (دي اف بي) إي. في. –دویتشر فوسبول   بإسم :)- 730(

     ت، المانیا, , , ,  فرانكفور 60528 –، دي 6شنایس  –فلیك  –اوتو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: التعلیم؛ الترفیھ والریاضات؛ األنشطة الریاضیة والثقافیة؛؛ 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 تنظیم المنافسات الریاضیة. 

  
رسم لثالثة مثلثات متداخلھ على خلفیة دائریة  مكتوبة بطریقة ممیزة على شكل DFBاألحرف الالتیني  وصف العالمة :

موضوعة على رسم یشبھ الكوب محاط بإطار دائري والعالمة باأللوان الرمادي واألسود واألحمر واألصفر الذھبي والبني الذھبي 
  والبني واألخضر واألبیض بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  DOUXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257268 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دو اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     شاتولین، فرنسا, , , ,   29150رس، زد آي دو لوسباوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : حقائب من الورق أو البالستیك للتعبئة والتغلیف. 16الفئة  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

دیك ) على خلفیة نصف  مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة شكل ھندسي یعلوه رسم لطائر ( DOUXالكلمة  وصف العالمة :
  دائریة والعالمة باأللوان األحمر واألبیض والكحلي واألصفر والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DOUXمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257270 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دو اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     شاتولین، فرنسا, , , ,   29150زد آي دو لوسبارس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، أطباق 29الفئة  29قعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الوا)- 512(
 محضرة أو (مطھیة) أساسھا الخضروات و/أو اللحوم ولحوم الدواجن.  

  
مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة شكل ھندسي یعلوه رسم لطائر ( دیك ) على خلفیة نصف  DOUXالكلمة  وصف العالمة :

  مة باأللوان األحمر واألبیض والكحلي واألصفر والكل بشكل ممیز.دائریة والعال
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DOUXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257271 بالرقم : المودعة)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دو اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     شاتولین، فرنسا, , , ,   29150زد آي دو لوسبارس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تحضرات مصنوعة من الحبوب؛ أطعمة سریعة : دقیق ومس30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 قائمة على الحبوب، فطائر لحم الدواجن ولحم الصید، السندویتشات.  

  
مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة شكل ھندسي یعلوه رسم لطائر ( دیك ) على خلفیة نصف  DOUXالكلمة  وصف العالمة :

  ألصفر والكل بشكل ممیز.دائریة والعالمة باأللوان األحمر واألبیض والكحلي وا
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

دةاإلمارات العربیة المتح  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DOUXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257272 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دو اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     شاتولین، فرنسا, , , ,   29150زد آي دو لوسبارس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: نشرات وتوزیع عینات أو نشرات الدعایة أو البیع 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الترویجي.  

  
مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة شكل ھندسي یعلوه رسم لطائر ( دیك ) على خلفیة نصف  DOUXالكلمة  وصف العالمة :

  دائریة والعالمة باأللوان األحمر واألبیض والكحلي واألصفر والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
   Picture-on-Glassالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257273 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ال جي الكترونیكس انك.  بإسم :)- 730(

     جو ، سیؤول، جمھوریة كوریا, , , ,   -دایرو ، یونجدوینغبو  -، یویو 128نوانة : وع      
  

 
  

 
 
 

آالت التصویر الرقمیة؛ نظارات ثالثیة األبعاد، شواحن  9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دي)، سماعات األذن، . أجھزة االستقبال التلفزیونیة،  مشغالت الوسائط البطاریات، مشغالت األقراض الرقمیة (دي في 

المحمولة بالید، أجھزة االستقبال الرقمي، سماعات الرأس الالسلكیة، الھواتف الذكیة؛ أغلقة جلدیة للھواتف الذكیة، شاشة 
ف الذكیة، الھواتف المحمولة، سماعات عرض للھواتف الذكیة، سماعات الرأس الالسلكیة للھواتف الذكیة، أغلفة قالبة للھوات

رأس الالسلكیة للھواتف النقالة، لوحات شاشات العرض، الحواسیب، طابعات ألجھزة الحاسوب، الحواسیب اللوحیة، الحواسیب 
المحمولة، برنامج للتلفزیون، اآلت تصویر مراقبة الشبكات؛ شاشات عرض بصمام ثنائي بعث للضوء، سماعات بلوتوث، 

ض ألغراض تجاریة؛ نظام المكونات الصوتیة  الذي یتكون من مكبرات الصوت المحیطیة، مكبرات الصوت، أجھزة شاشات عر
الضبط والتوفیق، ، أجھزة خلط األصوات،  ُمعادالت الصوت، أجھزة تسجیل الصوت، أجھزة الرادیو، أجھزة لتسجیل أو ارسال 

وب، الھواتف الذكیة القابلة للبس، أجھزة الحاسوب القابلة لالرتداء، أو استنساخ الصوت أو الصور، برمجیات  تطبیقات الحاس
بطاریات قابلة للشحن، شاشات للحواسیب، أغطیة قالبة للحواسیب اللوحیة، اغلفة جلدیة للحواسیب اللوحیة، شاشات عرض 

ات الحاسوب للھواتف المقالة، أغلفة ألجھزة االستقبال التلفزیونیة، سماعات الرأس، أغلفة جلدیة للھواتف النقالة، برامج تطبیق
 قالبة للھواتف النقالة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Picture-on-Glassالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل  وذلك

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BD KIESTRA OPTISالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257274 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیكتون دیكینسون اند كومباني  بإسم :)- 730(

     متحدة األمریكیة, , , ,  ، الوالیات ال07417بیكتون درایف، فرانكلین لیكس، نیوجیرسي  1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : برنامج اللتقاط الصور في علم األحیاء السریریة الدقیقة. 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. BD KIESTRA OPTISالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SAMSUNG QLEDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257275 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  م :بإس)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لوحات عرض للتلفاز؛  : أجھزة التلفاز؛ مستقبالت تلفزیونیة؛9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 شاشات لألغراض التجاریة؛ برمجیات تلفاز؛ شاشات عرض الھاتف المتحرك؛ ھواتف ذكیة.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SAMSUNG QLEDالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -للملكیة الفكریة ابو غزالة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Quantum Dot TVالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257276 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -یونجتونج  رو، -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة التلفاز؛ مستقبالت تلفزیونیة؛ لوحات عرض للتلفاز؛ 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 لھاتف المتحرك؛ ھواتف ذكیة.   شاشات لألغراض التجاریة؛ برمجیات تلفاز؛ شاشات عرض ا

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Quantum Dot TVالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   QLEDالتجاریة : العالمة  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257277 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة التلفاز؛ مستقبالت تلفزیونیة؛ لوحات عرض للتلفاز؛ 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 شاشات لألغراض التجاریة؛ برمجیات تلفاز؛ شاشات عرض الھاتف المتحرك؛ ھواتف ذكیة.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. QLEDالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JEUX DE NUITالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257278 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  03/03/2016  52763/2016:  نات األولویةبیا         
  كوتي جینیفا اس ایھ فیرسویكس  بإسم :)- 730(

     فیرسویكس،جنیف سویسرا, , , ,   1290، 1تشیمین دي ال بابیتیري وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ماء الزینة؛ ماء الكولونیا؛ مزیالت للعرق لالستخدام  : العطور؛3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الشخصي؛ زیوت عطریة لإلستخدام الشخصي؛ جل اإلستحمام واإلغتسال؛ مستحضرات التجمیل، تحدیدا الكریمات، الصابون، 

 اللوشنات والجل للعنایة بالجسم والبشرة؛ منتجات الماكیاج. 
  

  بأحرف التینیة.مكتوبة  JEUX DE NUITالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Lubnaُلبنى   العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257279 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة ابرا للصناعات الغذائیة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   –دبي  5721ص. ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛  : اللحوم واألسماك29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل. 
  

مكتوبة بأحرف  Lubnaوالى الیسار الكلمة  الكلمة (ُلبنى) مكتوبة بأحرف عربیة على خلفیة شریط بھ تعرجات وصف العالمة :
  التینیة على خلفیة شریط بھ تعرجات والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  موجيلتجاریة : العالمة ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257280 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ریوھین كیكاكو كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,   -ایكیبوكورو، توشیما  -، ھیجاشي 4 - 26 – 3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الدعایة واإلعالن؛ بحوث التسویق؛ وكاالت األستیراد 35الفئة  35ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
والتصدیر؛ التخطیط والتطویر التجاري للمنتجات؛ تجمیع مجموعة متنوعة من المنتجات لصالح الغیر (باستثناء نقلھا) لتمكین 

دیدا (تشكیلة واسعة من السلع اإلستھالكیة لآلخرین) مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا العمالء من معاینتھا وشراؤھا بسھولة؛ تح
بواسطة متاجر البیع بالتجزئة؛ تجمیع مجموعة متنوعة من المنتجات لصالح الغیر (باستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من معاینتھا 

البس واإلكسسوارات، القرطاسیة، األثاث، األثاث الداخلي وشراؤھا بسھولة؛ تحدیدا (الطعام والشراب، األقمشة المنزلیة، الم
والمفروشات، الدیكورات، األجھزة، المستلزمات المنزلیة الیومیة، المستحضرات الصیدلیة، المنتجات الثقافیة والتعلیمیة، 

سة، أجھزة التصویر ساعات الحائط والساعات، الزجاجیات، األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة، المجوھرات، المعادن النفی
الفوتوغرافي، مستحضرات التجمیل (الكوزمتیك)، منتجات التسلیة الترفیھ، األجھزة المیكانیكیة، الدراجات وأجزائھا ومكوناتھا، 

الدراجات ثالثیة العجالت وأجزائھا ومكوناتھا، منتجات اإلستحمام، المناشف، منتجات غرفة النوم) مثل ھذه الخدمات یمكن 
اسطة متاجر البیع بالتجزئة؛ تجمیع مجموعة متنوعة من المنتجات لصالح الغیر (باستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من توفیرھا بو

معاینتھا وشراؤھا بسھولة، بالتحدید بواسطة البیع بالتجزئة والبیع بالجملة وخدمات البیع بالتجزئة على اإلنترنت، خدمات 
المنتجات لصالح الغیر (باستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من معاینتھا وشراؤھا  الطلب البریدي؛ تجمیع مجموعة متنوعة من

بسھولة؛ مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا بواسطة متاجر البیع بالتجزئة، منافذ البیع بالجملة، من خالل كتالوجات الطلب البریدي 
اقع الویب أو برامج التسوق التفزیونیة؛ خدمات الطلب أو بواسطة وسائل اإلعالم اإللكترونیة، على سبیل المثال، من خالل مو

البریدي؛ تجمیع مجموعة متنوعة من المنتجات لصالح الغیر (باستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من معاینتھا وشراؤھا بسھولة؛ 
سسوارات المكتب، تحدیدا (منتجات الحمام، منتجات التجمیل (كوزمتیك) والعنایة والشخصیة، إكسسوارات السفر، الدمى، إك

القرطاسیة، األثاث، األواني المنزلیة، المنتجات الكھربائیة، منتجات المطبخ، أواني الطاولة، منتجات التخزین، األقمشة المنزلیة) 
مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا بواسطة خدمات متاجر البیع بالتجزئة على اإلنترنت وخدمات الطلب البریدي؛ سلع وخدمات 

ن خالل شبكة الحاسوب العالمیة؛ توفیر معلومات المنتجات على اإلنترنت؛ عرض السلع على وسائل اإلتصاالت الترویج م
 ألغراض البیع بالتجزئة. 

  
  الكلمة (موجي) مكتوبة بأحرف عربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   FLYING GOOSE BRANDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/07/2016بتاریخ :    257282 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اكزوتیك فود بابلیك كومباني لیمتد  بإسم :)- 730(

، تونج سوكاال، سریراتشا، 5مو  42/49، 2الیمتشابانج اندستریال ستیت، اكسبورت بروسیسینج زون وعنوانة :       
     تایالند, , , ,   20230تشونبوري 

  
 

  

 
 
 

للحم؛ : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات ا29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة بشكل قوسي یعلوھا رسم إلوزة على اطار  FLYING GOOSE BRANDالعبارة  وصف العالمة :
  دائري والكل بشكل ممیز یعلوھا نفس العالمة على خلفیة ھندسیة رباعیة غامقة وبشكل ممیز. ھندسي

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MATCHTECHیة : العالمة التجار لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/07/2016بتاریخ :    257332 المودعة بالرقم :)- 219(

  GB  28/01/2016  3146875:  بیانات األولویة         
  ماتشتیك جروب بي ال سي  بإسم :)- 730(

     , , , ,  ایھ اف، المملكة المتحدة 7 15باركوي، سولینت بیزنیس بارك، وایتلي، فیرھام، بي او  1450وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة األعمال وتوجیھ األعمال؛ الوظائف المكتبیة؛ اإلعالن؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بكة خدمات التسویق والترویج؛ التسویق الرقمي؛ خدمات اإلعالن والتسویق الرقمي؛ خدمات اإلعالن والتسویق على ش

االنترنت؛ خدمات التوظیف؛ خدمات وكاالت التوظیف؛ خدمات استشارات التوظیف؛ خدمات وكاالت التوظیف؛ خدما االستشارات 
وتعیین الموظفین؛ توفیر الموظفین بشكل مؤقت أو دائم؛ خدمات إجراء المقابلة لتوظیف األفراد؛ خدمات تنسیب الموظفین؛ 

جال  التوظیف؛ خدمات االستشارات في مجال التوظیف؛ خدمات معلومات السیرة الذاتیة خدمات التوظیف؛ خدمات المشورة في م
المھنیة والمشورة؛ خدمات  التنسیب الوظیفي؛ خدمات استشارات التنسیب الوظیفي؛ خدمات اإلستشارات والمشورة المتعلقة 

الموارد البشریة؛ عملیة التوظیف واالستعانة بتصاریح العمل، وتأشیرات ا لعمل والتصاریح األمنیة للعمل؛  خدمات وإدارة 
بمصادر خارجیة للموارد البشریة؛ الخدمة بمثابة قسم الموارد البشریة لآلخرین؛ خدمات االستشارات اإلداریة؛ خدمات 
، وإعادة االستشارات والمساعدة والخدمات االستشاریة إلدارة المؤسسات التجاریة فیما یتعلق بإدارة الموارد البشریة، وتطویر

التوزیع والعالقات العامة؛ خدمات االستشارات والمساعدة االستشاریة إلدارة المؤسسات التجاریة فیما یتعلق بإدارة الموارد 
البشریة، والتنمیة، وإعادة التوزیع والعالقات العامة؛ توفیر معلومات عن العمالة؛ خدمات توفیر المعلومات المتعلقة بالوظائف 

مات إجراء االختبار لتحدید مھارات العمالة؛ خدمات الوساطة التجاریة والخدمات االستشاریة؛ خدمات إدارة وفرص العمل؛ خد
البیانات؛ وتحلیل البیانات؛ وتجمیع المعلومات في قواعد البیانات الحاسوبیة؛ خدمات تجمیع البیانات التجاریة؛ وجمع البیانات؛ 

دارة المشاریع التجاریة؛ توفیر المعلومات واالستشارات والمشورة المتعلقة بجمیع وتجھیز البیانات لجمعھا ألغراض تجاریة؛ إ
 الخدمات المذكورة أعاله. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. MATCHTECHالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

صاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 إدارة العالمات التجاریة

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لكیة الفكریة ابو غزالة للم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   GATTACAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/07/2016بتاریخ :    257333 المودعة بالرقم :)- 219(

  GB  28/01/2016  3146874:  بیانات األولویة         
  ماتشتیك جروب بي ال سي  بإسم :)- 730(

     ایھ اف، المملكة المتحدة, , , ,   7 15ولینت بیزنیس بارك، وایتلي، فیرھام، بي او باركوي، س 1450وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة األعمال وتوجیھ األعمال؛ الوظائف المكتبیة؛ اإلعالن؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ق الرقمي؛ خدمات اإلعالن والتسویق الرقمي؛ خدمات اإلعالن والتسویق على شبكة خدمات التسویق والترویج؛ التسوی

االنترنت؛ خدمات التوظیف؛ خدمات وكاالت التوظیف؛ خدمات استشارات التوظیف؛ خدمات وكاالت التوظیف؛ خدما االستشارات 
وظیف األفراد؛ خدمات تنسیب الموظفین؛ وتعیین الموظفین؛ توفیر الموظفین بشكل مؤقت أو دائم؛ خدمات إجراء المقابلة لت

خدمات التوظیف؛ خدمات المشورة في مجال  التوظیف؛ خدمات االستشارات في مجال التوظیف؛ خدمات معلومات السیرة الذاتیة 
المھنیة والمشورة؛ خدمات  التنسیب الوظیفي؛ خدمات استشارات التنسیب الوظیفي؛ خدمات االستشارات والمشورة المتعلقة 

تصاریح العمل، وتأشیرات العمل والتصاریح األمنیة للعمل؛  خدمات وإدارة الموارد البشریة؛ عملیة التوظیف واالستعانة ب
بمصادر خارجیة للموارد البشریة؛ خدمات االستشارات اإلداریة؛ خدمات االستشارات والمساعدة والخدمات االستشاریة إلدارة 

ة الموارد البشریة، وتطویر، وإعادة التوزیع والعالقات العامة؛ خدمات االستشارات المؤسسات التجاریة فیما یتعلق بإدار
والمساعدة االستشاریة إلدارة المؤسسات التجاریة فیما یتعلق بإدارة الموارد البشریة، والتنمیة، وإعادة التوزیع والعالقات 

ة بالوظائف وفرص العمل؛ خدمات إجراء االختبار لتحدید العامة؛ توفیر معلومات عن العمالة؛ خدمات توفیر المعلومات المتعلق
مھارات العمالة؛ خدمات الوساطة التجاریة والخدمات االستشاریة؛ خدمات إدارة البیانات؛ وتحلیل البیانات؛ وتجمیع المعلومات 

ت لجمعھا ألغراض تجاریة؛ إدارة في قواعد البیانات الحاسوبیة؛ خدمات تجمیع البیانات التجاریة؛ وجمع البیانات؛ وتجھیز البیانا
 المشاریع التجاریة؛ توفیر المعلومات واالستشارات والمشورة المتعلقة بجمیع الخدمات المذكورة أعاله. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. GATTACAالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  المالك / تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   KYBELLAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257483 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیثیرا ھولدینجز لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، برمودا, , , ,  11تشیرش ستریت، ھامیلتون اتش ام  2 كالریدون ھاوس،وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المستحضرات الصیدالنیة للحد من رواسب الدھون الموضعیة. 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. KYBELLAالكلمة  وصف العالمة :
   : االشتراطات

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریةإدارة العالمات   
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BELKYRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257484 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیثیرا ھولدینجز لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، برمودا, , , ,  11تشیرش ستریت، ھامیلتون اتش ام  2كالریدون ھاوس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 عیة. : المستحضرات الصیدالنیة للحد من رواسب الدھون الموض5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. BELKYRAالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257485 لرقم :المودعة با)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیمون بروبرتي جروب، ال. بي.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46204ویست واشنطن ستریت، اندیانابولس، اندیانا  225وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات إدارة األعمال المتعلقة بمراكز تسوق البیع 35الفئة  35لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز الس)- 512(
بالتجزئة؛ الترویج للسلع والخدمات لآلخرین بالوسائل التشغیلیة لمراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ خدمات اإلعالن والتسویق؛ 

بوسائل التسویق وبیع بطاقات الھدایا؛ الترویج للسلع والخدمات خدمات التسویق الرقمي؛ الترویج للسلع والخدمات لآلخرین 
 لآلخرین بوسائل الرعایة والتحالفات االستراتیجیة؛ خدمات متاجر التجزئة على االنترنت في مجال بطاقات الھدایا. 

  
  رسم لرمز الماالنھایة وبشكل ممیز. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257486 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  . بي.سیمون بروبرتي جروب، ال  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46204ویست واشنطن ستریت، اندیانابولس، اندیانا  225وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة وتأجیر مساحات مراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ خدمات 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ز تسوق البیع بالتجزئة، تحدیدا، تأجیر مساحات مراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ التطویر العقاري لمراكز تسوق البیع مراك

 بالتجزئة، تحدیدا، التخطیط واإلدارة لبناء أماكن مراكز تسوق البیع بالتجزئة. 
  

  رسم لرمز الماالنھایة وبشكل ممیز. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك علن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلت)- 740(
   PREMIUM OUTLETSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257487 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیمون بروبرتي جروب، ال. بي.  سم :بإ)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46204ویست واشنطن ستریت، اندیانابولس، اندیانا  225وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بمراكز تسوق البیع : خدمات إدارة األعمال المتعلقة 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بالتجزئة؛ الترویج للسلع والخدمات لآلخرین بالوسائل التشغیلیة لمراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ خدمات اإلعالن والتسویق؛ 

خدمات التسویق الرقمي؛ الترویج للسلع والخدمات لآلخرین بوسائل التسویق وبیع بطاقات الھدایا؛ الترویج للسلع والخدمات 
 الرعایة والتحالفات االستراتیجیة؛ خدمات متاجر التجزئة على االنترنت في مجال بطاقات الھدایا.  لآلخرین بوسائل

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. PREMIUM OUTLETSالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة الفكریة ابو غزالة للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PREMIUM OUTLETSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257488 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیمون بروبرتي جروب، ال. بي.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46204دیانابولس، اندیانا ویست واشنطن ستریت، ان 225وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة وتأجیر مساحات مراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ خدمات 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كز تسوق البیع بالتجزئة؛ التطویر العقاري لمراكز تسوق البیع مراكز تسوق البیع بالتجزئة، تحدیدا، تأجیر مساحات مرا

 بالتجزئة، تحدیدا، التخطیط واإلدارة لبناء أماكن مراكز تسوق البیع بالتجزئة. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. PREMIUM OUTLETSالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك م وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقد)- 740(
   SIMON PREMIUM OUTLETSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257489 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  . بي.سیمون بروبرتي جروب، ال  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46204ویست واشنطن ستریت، اندیانابولس، اندیانا  225وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات إدارة األعمال المتعلقة بمراكز تسوق البیع 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الترویج للسلع والخدمات لآلخرین بالوسائل التشغیلیة لمراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ خدمات اإلعالن والتسویق؛ بالتجزئة؛ 

خدمات التسویق الرقمي؛ الترویج للسلع والخدمات لآلخرین بوسائل التسویق وبیع بطاقات الھدایا؛ الترویج للسلع والخدمات 
 یجیة؛ خدمات متاجر التجزئة على االنترنت في مجال بطاقات الھدایا. لآلخرین بوسائل الرعایة والتحالفات االسترات

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SIMON PREMIUM OUTLETSالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اجنتستي ام بي  -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SIMON PREMIUM OUTLETSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257490 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیمون بروبرتي جروب، ال. بي.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46204نا ویست واشنطن ستریت، اندیانابولس، اندیا 225وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة وتأجیر مساحات مراكز تسوق البیع بالتجزئة؛ خدمات 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لتجزئة؛ التطویر العقاري لمراكز تسوق البیع مراكز تسوق البیع بالتجزئة، تحدیدا، تأجیر مساحات مراكز تسوق البیع با

 بالتجزئة، تحدیدا، التخطیط واإلدارة لبناء أماكن مراكز تسوق البیع بالتجزئة. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. SIMON PREMIUM OUTLETSالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة الع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك سجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل الت)- 740(
  VERLUCE   Vالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257491 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مفكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     الدوحة، قطر, , , ,   3463ص. ب. :  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

: الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة؛ الصنادیق والحقائب السفریة؛ المصنوعة من ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى؛ جلود الحیوانات الخام أو المدبوغ

 المظالت والشماسي وعصي المشي؛ السیاط وأطقم الحیوانات والسروج. 
  

والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة  Vمكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة الحرف الالتیني  VERLUCEالكلمة  وصف العالمة :
  وبشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
ن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالم)- 740(
  VERLUCE   Vالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257492 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لمقاوالت ذ.م.ممفكو للتجارة وا  بإسم :)- 730(

     الدوحة، قطر, , , ,   3463ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة  Vلالتیني مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة الحرف ا VERLUCEالكلمة  وصف العالمة :
  وبشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ةإدارة العالمات التجاری
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Cheong Kwan Jangالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257493 ودعة بالرقم :الم)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوریا جینسنج كورب.  بإسم :)- 730(

     جو، دایجیون، جمھوریة كوریا, , , ,   –جیل، دایدیوك  –، بیوتكوت 71وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدلیة وبیطریة؛ مستحضرات صحیة ألغراض 5الفئة  5لفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة با)- 512(
طبیة؛ مواد حمیة غذائیة معدة لالستعمال الطبي أو البیطري؛ أغذیة لألطفال؛ مكمالت غذائیة لإلنسان والحیوان؛ مكمالت غذائیة 

الستخدام الطبي؛ جینسنغ ومستخلصات صحیة تحتوي على الجنسنغ وعلى نبات الجنسنغ األحمر؛ الجینسنغ والجنسنغ األحمر ل
الجینسنغ األحمر لالستخدام الطبي؛ الجینسنغ ومسحوق الجنسنغ األحمر لالستخدام الطبي؛ الجینسنغ وكبسوالت الجنسنغ األحمر 

 لالستخدام الطبي؛ الجینسنغ وأقراص الجنسنغ األحمر لالستخدام الطبي؛ دواء للجھاز الھضمي؛ دواء للنظام العصبي؛ دواء
لجھاز الدورة الدمویة؛ دواء للجھاز التناسلي؛ دواء للتورم واأللم؛ دواء للجھاز اإلخراجي؛ دواء للجھاز التنفسي؛ مكمالت 

غذائیة؛ منشط الدم؛ أقراص فیتامین؛ مستحضرات فیتامینات؛ مستحضرات فیتامینات متعددة؛ مستحضرات فیتامینات مختلطة؛ 
شاب طبیة؛ مستخلصات أعشاب طبیة؛ شاي طبي؛ شاي أعشاب لألغراض الطبیة؛ عقاقیر ألغراض طبیة؛ جذور طبیة؛ أع

 مضافات غذائیة لألغراض الطبیة. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Cheong Kwan Jangالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -للملكیة الفكریة  ابو غزالة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Cheong Kwan Jangالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257494 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوریا جینسنج كورب.  بإسم :)- 730(

     جو، دایجیون، جمھوریة كوریا, , , ,   –جیل، دایدیوك  –، بیوتكوت 71وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم، واألسماك (ال یعیش)؛ الدواجن والطرائد (غیر 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كومبوت (فاكھة مطبوخة حیة)؛ مستخلصات اللحوم؛ فواكھ وخضار محفوظة ومجمدة ومجففة ومطبوخة؛ ھالم؛ مربیات؛ 

بالسكر)؛ بیض؛ حلیب ومنتجات األلبان؛ زیوت ودھون صالحة لألكل؛ منتجات غذائیة نباتیة (معالجة)؛ جینسنغ معالج وجنسنغ 
أحمر لالستخدام كخضار؛ جینسنغ مجمد وجنسنغ أحمر لالستخدام كخضار؛ جنسنغ معالج بالبخار وجنسنغ أحمر لالستخدام 

وجنسنغ أحمر لالستخدام كخضار؛ فواكھ وخضروات مجمدة؛ فواكھ وخضروات معلبة؛ عصائر  كخضار؛ جنسنغ محفوظ 
خضروات للطھي؛ منتجات غذائیة تحتوي (بشكل أساسي) على زیوت صالحة لألكل؛ منتجات غذائیة تحتوي (بشكل أساسي) 

سماك والمحار؛ أسماك ومحار بما على دھون صالحة لألكل؛ منتجات أعشاب بحریة (مجھزة)؛ منتجات غذائیة مصنوعة من األ
في ذلك المجمد أو المحفوظ بالملح (غیر حي)؛ مكسرات محفوظة (غیر مجمدة)؛ ھالم فواكھ؛ ھالم لألغذیة؛ جینسنغ وجنسنغ 

أحمر لالستخدام كخضار؛ مستخلصات الجینسنغ والجینسنغ األحمر الستخدامھا كخضار؛ منتجات مستخلصات الجینسنغ 
 لالستخدام كخضار؛ مساحیق الجینسنغ والجنسنغ األحمر الستخدامھا كخضار.  والجینسنغ األحمر

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Cheong Kwan Jangالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اجنتستي ام بي  -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Cheong Kwan Jangالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257495 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوریا جینسنج كورب.  بإسم :)- 730(

     , , ,   جو، دایجیون، جمھوریة كوریا, –جیل، دایدیوك  –، بیوتكوت 71وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: قھوة؛ شاي؛ كاكاو؛ قھوة اصطناعیة؛ أرز؛ تابیوكا؛ ساغو؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دقیق ومستحضرات مصنوعة من الحبوب؛ خبز؛ معجنات وحلویات؛ مثلجات؛ سكر؛ عسل؛ عسل أسود؛ خمیرة؛ مسحوق الخبز؛ 

ح؛ خردل؛ خل؛ صلصات (توابل)؛ توابل؛ شاي أخضر؛ شاي أسود؛ شاي الجنسنغ؛ شاي الجنسنغ األحمر؛ شوكوالتھ؛ حلوى؛ مل
 مشروبات قائمة على الشاي؛ منكھات وغیرھا من الزیوت العطریة للمشروبات؛ حلویات غیر عالجیة في شكل ھالم. 

  
  التینیة. مكتوبة بأحرف Cheong Kwan Jangالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
تصادوزارة اإلق  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Cheong Kwan Jangالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257496 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوریا جینسنج كورب.  بإسم :)- 730(

     جو، دایجیون، جمھوریة كوریا, , , ,   –جیل، دایدیوك  –، بیوتكوت 71وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

میاه معدنیة (مشروبات)؛ میاه : بیرة خالیة من الكحول؛ 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة غازیة؛ مشروبات غیر كحولیة (غیر تلك المعدة لالستخدام الطبي)؛ مشروبات فاكھة؛ عصائر فاكھة؛ عصیر فاكھة مركز 

للمشروبات؛ مستحضرات لصنع المشروبات؛ مساحیق فاكھة للمشروبات؛ شراب فاكھة [مستحضرات لصنع المشروبات]؛ 
روبات؛ مشروبات غازیة تحتوي على الجنسنغ والجنسنغ األحمر؛ جینسنغ وعصیر نبات الجنسنغ مستخلصات فاكھة للمش

األحمر (مشروبات)؛ جینسنغ وجینسنغ أحمر للمشروبات؛ مشروبات ریاضیة تحتوي على الجنسنغ والجنسنغ األحمر؛ عصائر 
لجینسنغ األحمر للمشروبات؛ مستخلصات مركزة تحتوي على الجنسنغ وعصیر الجنسنغ األحمر؛ مساحیق جینسنغ ومساحیق ا

الجینسنغ، مستخلصات الجنسنغ األحمر للمشروبات؛ زیوت عطریة للمشروبات؛ خضار أو فاكھة مصنعة للمشروبات؛ مساحیق 
للمشروبات الفوارة؛ مصائص للمشروبات الفوارة؛ مساحیق لمشروبات الفواكھ؛ مشروبات غیر كحولیة باستخدام الفواكھ؛ 

ر كحولیة باستخدام الخضروات؛ مشروبات غیر كحولیة تشمل جنسنغ أو جینسنغ أحمر؛ عصائر الجینسنغ غیر مشروبات غی
 الكحولیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Cheong Kwan Jangالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -و غزالة للملكیة الفكریة اب:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  لیو.جوالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/07/2016بتاریخ :    257497 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیو. جو اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     كاربي (ام او)، ایطالیا, , , ,   17فیالي جون امبروس فلیمینج، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة. 

  
  الكلمة (لیو.جو) مكتوبة بطریقة ممیزة. وصف العالمة :

   ت :االشتراطا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   A of Sالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257723 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا جیلیت كومباني  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  02127وان جیلیت بارك، بوسطن ماساشوستس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الحالقة،  : مستحضرات الحالقة، تحدیدا، كریمات الحالقة، جل3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لوشنات الحالقة، ورغوة الحالقة؛ لوشنات وبلسم لما بعد الحالقة؛ غسول ومرطبات ما قبل الحالقة للوجھ؛ مستحضرات غیر 
طبیة للعنایة بالبشرة؛ بخاخات للجسم؛ كولونیا؛ زیوت أروماثیرابیة معطرة، زیوت عطریة لإلستخدام الشخصي، جمیع السلع 

 ة. المذكورة لغیر األغراض الطبی
  

  على شكل یشبھ موس الحالقة والكل بشكل ممیز.  ofمكتوبة بأحرف التینیة وجاءت الكلمة  A of S وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   A of Sالعالمة التجاریة :  بیانات لتسجیلبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257724 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا جیلیت كومباني  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  02127وان جیلیت بارك، بوسطن ماساشوستس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: ماكینات الحالقة وشفرات ماكینات الحالقة؛ موزعات وعلب 8الفئة  8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وحامالت وخراطیش جمیعھا مصممة خصیصا ألجل وإلحتواء شفرات ماكینات الحالقة؛ أجزاء وتجھیزات للسلع المذكورة أعاله.  

  
  على شكل یشبھ موس الحالقة والكل بشكل ممیز.  ofمكتوبة بأحرف التینیة وجاءت الكلمة  A of S وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
  یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   A of S العالمة التجاریة : لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257725 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا جیلیت كومباني  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  02127وان جیلیت بارك، بوسطن ماساشوستس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إكسسوارات الحالقة، تحدیدا، فرش الحالقة وحوامل 21الفئة  21السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز )- 512(
 الحالقة ألمواس وفرش الحالقة.  

  
  على شكل یشبھ موس الحالقة والكل بشكل ممیز.  ofمكتوبة بأحرف التینیة وجاءت الكلمة  A of S وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

تراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إع
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعل)- 740(
   A of Sالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257726 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیت كومبانيذا جی  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  02127وان جیلیت بارك، بوسطن ماساشوستس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (باستثناء 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ن العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة تحدیدا منتجات النظافة الشخصیة للرجال والنساء؛ مثل ھذه نقلھا) لتمكی

 الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة. 
  

  على شكل یشبھ موس الحالقة والكل بشكل ممیز.  ofمكتوبة بأحرف التینیة وجاءت الكلمة  A of S وصف العالمة :
   راطات :االشت

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ORIGINAL DIRECTORالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257727 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  05/02/2016  302016003538.9/34:  ات األولویةبیان         
  جلوبال تریدینج جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     مویرس، ألمانیا, , , ,   47441، 100بایرلر اس تي ار. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لالستخدام في غلیون التدخین؛ منافض سجائر  : ورق ماص34الفئة  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للمدخنین؛ ُرَزم من أوراق التبغ؛ تبغ للمضغ؛ علب سیجار؛ آالت لقطع السیجار؛ مباسم سیجار؛ علب سجائر؛ مصفیات (فالتر) 

جار سجائر؛ مباسم سجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ سجائر؛ سجائر تحتوى على بدائل للتبغ، لغیر األغراض الطبیة؛ سی
صغیر ملفوف بالتبغ؛ سیجار؛ أحجار ناریة؛ حاویات غاز لوالعات السیجار؛ مرطبات (لصندوق السجائر)؛ والعات للمدخنین؛ 
علب الثقاب؛ حوامل الثقاب؛ أعواد الثقاب؛ قطع للفم لمباسم السجائر؛ أدوات تنظیف غلیون التدخین؛ حوامل لغلیون التدخین؛ 

لمستخدمي التبغ؛ أطراف من الكھرمان األصفر لحماالت السیجار والسجائر؛ التبغ؛ ِجرار  سعوط؛ علب السعوط؛ أوعیة البصق
 للتبغ؛ غلیون لتدخین التبغ؛ أكیاس التبغ. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین یعلوھا رسم كاریكاتوري لرأس  ORIGINAL DIRECTORالعبارة  وصف العالمة :

  ة رباعیة وبشكل ممیز.رجل یعتمر قبعة والكل على خلفیة ھندسی
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   RIDE COMMANDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257730 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  18/07/2016  87107137:  بیانات األولویة         
  بوالریس اندستریز انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  55340، مدینا، مینیسوتا 55ھایواي  2100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: نظام معلومات المتسابقین والترفیھ تتألف من عرض مركبات 9الفئة  9بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة)- 512(
إلكترونیة تفاعلیة ومقاییس ومتحدثین وبرمجیات تطبیقات حاسوب للھواتف الذكیة والحواسیب اللوحیة لالستخدام في التواصل 

ن المتعددین في مستعرض واحد أو العدید منھا وعرض ومشاركة بیانات الموقع وبیانات أداء المركبة وتجمیع مواقع المستخدمی
 وبیانات الطقس وبیانات الموضع على المضمار ومواقع تعبئة الوقود وخدمات الطعام والمطاعم. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. RIDE COMMANDالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لعالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك لتسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ا)- 740(
   EZFiالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257732 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لینك كوربوریشن –دي   بإسم :)- 730(

     ار دي ار دي.، نیھو دیستركت، تایبیھ سیتي، تایوان، جمھوریة الصین الشعبیة, , , ,   3سینھو  ،289ان او. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: موجھات الشبكة؛ موجھات شبكة أجھزة شبكة حاسوب 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حاسوب، مسجلة؛ أجھزة مراقبة (برمجیات حاسوب)؛ برمجیات تطبیقیة حاسوبیة متباعدة؛ موجھات السلكیة؛ برمجیات ال

للھواتف المتحركة والحواسیب اللوحیة، تحدیدا، برمجیات الستخدامھا في الوصول والمراقبة ألجھزة یتم التحكم بھا حاسوبیا 
ت المكتب، األجھزة واألنظمة األمنیة، عن وألجھزة یتم التحكم بھا برمجیا، تتضمن أجھزة الكمبیوتر، شبكات الكمبیوتر، معدا

 طریق الھواتف المتحركة والحواسیب اللوحیة؛ أجھزة تعقب األنشطة یمكن إرتدائھا. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لخطوط بشكل نصف دائري والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة غامقة  EZFi وصف العالمة :
  وبشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   TRYP BY WYNDHAMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257743 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبلیو اتش جي (جیرسي) لیمتد،      ویندھام ھوتیلز اند ریزورتس، ال ال سي  بإسم :)- 730(

سیلفان وي، بارسیباني، نیوجیرسي  22بي دي، جیرسي   1 1ایسبالنید، اس تي. ھیلیر، جیھ إي  13 – 14وعنوانة :       
     ، الوالیات المتحدة األمریكیة , , , ,  07054

  
 

  

 
 
 

: خدمات فنادق المنتجعات والفنادق أماكن اإلقامة الفندقیة 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والمطاعم؛ عمل السكن لآلخرین؛ خدمات الضیافة، تحدیدا، توفیر االقامة، الطعام والشراب؛ خدمات الحجز والحجز المسبق 

 والفنادق؛ خدمات حجز المطاعم.  ألماكن اإلقامة واإلسكان
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین على خلفیة ھندسیة رباعیة  TRYP BY WYNDHAMالعبارة  وصف العالمة :
  والعالمة باأللوان األزرق واألبیض والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

اریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التج
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  الك/ الم تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   FLAMALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257748 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیس بروسیدس جیورجیز كلودالیر لیكوید، سوسیتي انونیم بور لیتودي إي تي إلكسبلوتاشین   بإسم :)- 730(

     باریس، فرنسا, , , ,   75007كواي دي اورساي،  75وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : الغازات وخالئط الغازات من أجل اللحام والقطع. 1الفئة  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ة بأحرف التینیة.مكتوب FLAMALالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Shireالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257758 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شایر فارماسیوتیكالز ایرالند لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، ایرالندا, , , ,  24ریفرووك، سیتیویست بزنس كامبوس، دبلن  5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 . : مستحضرات صیدالنیة5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة رسم في بدایتھا شریط منحني والكل بشكل ممیز. Shireالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Shireالمة التجاریة : الع لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/08/2016بتاریخ :    257759 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شایر فارماسیوتیكالز ایرالند لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، ایرالندا, , , ,  24ریفرووك، سیتیویست بزنس كامبوس، دبلن  5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : أجھزة وأدوات طبیة.           10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة رسم في بدایتھا شریط منحني والكل بشكل ممیز. Shireالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
عالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ال)- 740(
  T TEGELالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257822 المودعة بالرقم :)- 219(

  NZ  24/06/2016  1045496:  بیانات األولویة         
  تیجل فودز لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، نیوزیلندة, , , ,  1023كارلتون جور روود، نیوماركت، اوكالند  100عنوانة : و      
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك والدواجن والطرائد؛ مأكوالت بحریة؛ 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ا في ذلك خالئط الخضروات؛ فواكھ وخضروات معلبة وفواكھ مجمدة فواكھ وخضروات مجففة أو مطبوخة أو محفوظة بم

وخضروات مجمدة؛ خضروات مطبوخة؛ منتجات األلبان؛ حساء، ومرق ومركزات حساء، ومستحضرات حساء؛ تقع ضمن ھذه 
بوھیدراتیة الفئة؛ وجبات خفیفة؛ وجبات جاھزة ومكونات للوجبات الجاھزة؛ وجبات جاھزة تتضمن الخضروات وخالئط أغذیة كر

مع أو بدون صلصات و/أو منكھات؛ وجبات جاھزة مجمدة تتكون من صنف واحد أو أكثر من الخضروات، اللحم، األغذیة 
البحریة مع أو بدون الصلصات أو توابل؛ وجبات جاھزة تتضمن منتجات البان أو لحوم أو لحوم دواجن أو أغذیة بحریة مع أو 

حوم دواجن وأغذیة بحریة أو خضروات؛  وجبات قابلة للطھي في المیكروویف؛ معجون بدون صلصات و/أو منكھات؛  لحوم، ل
 الطماطم؛ زیوت ودھون صالحة لألكل؛ بیض؛ مكسرات ومنتجات الجوز؛ حشوة الفطیرة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین على خلفیة ھندسیة سداسیة والكل بشكل ممیز. T TEGELالعبارة  وصف العالمة :

   راطات :االشت
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  T TEGELالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257823 المودعة بالرقم :)- 219(

  NZ  24/06/2016  1045496:  ةبیانات األولوی         
  تیجل فودز لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، نیوزیلندة, , , ,  1023كارلتون جور روود، نیوماركت، اوكالند  100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة والكسكسي؛ الحبوب : األرز، المعكرونة، المعكرون30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ومستحضرات من الحبوب؛ وجبات طعام قائمة على األرز و المعكرونة أو الباستا؛ كعك األرز؛ مقرمشات األرز؛ معجنات؛ 

حشوات تقع ضمن ھذه الفئة؛ وجبات خفیفة؛ وجبات جاھزة ومكونات للوجبات الجاھزة؛ وجبات جاھزة معلبة؛ وجبات جاھزة 
ت وصلصة الطماطم ومعجون الطماطم وصلصة الصویا وصلصة الفلفل وصلصة المحار؛ تشتمل على المعكرونة؛ صلصا

صلصات مطبوخة؛ صلصات للطبخ؛ صلصات للقلي؛ صلصات في أكیاس؛ ذرة مصنعة، ودقیق الذرة ونشا الذرة ودقیق نشا 
للبیتزا؛ صلصات ومواد لتزیین  الذرة؛ ذرة [مخفوقة]، ذرة [محمصة]، وجبة ذرة، طحین ذرة رقائق؛ فطائر؛ بیتزا مواد أساسیة 

الطبقة العلویة في البیتزا؛ صلصات للمكرونة وأرز؛ توابل، منكھات، مخلالت وتوابل؛ منكھات (غیر الزیوت العطریة) إلضافتھا 
إلى األغذیة و/أو المشروبات، سالسا، مقبالت ووجبات جاھزة؛ وجبات قابلة للطھي في أفران المایكروویف؛ وجبات جاھزة 

ة تتكون في الغالب من الباستا مع أو بدون الصلصات والتوابل؛ صلصات ومعكرونة مصنوعة في الغالب من السلع مجمد
 المدرجة في ھذه الفئة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین على خلفیة ھندسیة سداسیة والكل بشكل ممیز. T TEGELالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

اض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتر
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن )- 740(
   LIVE BAITالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257824 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وند انترناشیونال لیمتدفودف  بإسم :)- 730(

  ووترفرونت درایف، الطابق الثاني، ویكھامز كاي، روود تاون، تورتوال، الجزر البریطانیة العذراء, , , ,   325وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

 شروبات؛ اإلیواء المؤقت. : خدمات توفیر األطعمة والم43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. LIVE BAITالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

  یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ITALIAN TABLE STORIES العالمة التجاریة : لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257825 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  05/04/2016  302016000034709:  بیانات األولویة         
  بورمیولي روكو اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ,   ایطالیا, , , -فیدینزا بي ار  43036 - 1فیا مارتیري دیال لیبیرتا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: كبسوالت معدنیة (حاویات)؛ قوالب من المعدن لتصنیع مواد 6الفئة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 من الزجاج؛ أغطیة سد معدنیة للقواریر؛ أغطیة إغالق من المعدن.   

  
  توبة بأحرف التینیة.مك ITALIAN TABLE STORIESالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ITALIAN TABLE STORIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016یخ : بتار   257826 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  05/04/2016  302016000034709:  بیانات األولویة         
  بورمیولي روكو اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ایطالیا, , , ,   -فیدینزا بي ار  43036 - 1فیا مارتیري دیال لیبیرتا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حاویات من البالستیك (للتعبئة والتغلیف)؛ حاویات لیست 20الفئة  20دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
 من المعدن (للتعبئة والتغلیف)؛ أغطیة لولبیة وأغطیة من البالستیك لتغطیة الحاویات.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. ITALIAN TABLE STORIESالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ITALIAN TABLE STORIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257827 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  05/04/2016  302016000034709:  ةبیانات األولوی         
  بورمیولي روكو اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ایطالیا, , , ,   -فیدینزا بي ار  43036 - 1فیا مارتیري دیال لیبیرتا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة وأواني المنزل والمطبخ الصغیرة؛ آنیة زجاجیة : أوعی21الفئة  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للمشروبات؛ أكواب؛ أباریق البیرة؛ أطباق؛ حصر للمائدة؛ مزھریات؛ قدور المطبخ؛ أواني الزھور؛ قواریر؛ مرطبانات؛ أباریق؛ 

اق الفرن؛ أباریق أباریق الشاي؛ أكواب نقع الشاي؛ أواني الشراب؛ أواني تخزین الطعام؛ زجاجیات (أوعیة)؛ علب تخزین؛ أطب
 زجاجیة للزیت؛ ھزازات الملك؛ أطباق زجاجیة؛ سلطانیات السلطة؛ صواني الوجبات؛ أكواب؛ أكواب قھوة؛ صحون؛ شمعدانات.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. ITALIAN TABLE STORIESالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك دم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تق)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257828 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیرمس انترناشیونال  بإسم :)- 730(

     باریس، فرنسا, , , ,   75008ھونور،  -و دو فاوبورج سانت ، ر24وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  رسم ھندسي شبھ بیضوي یشبھ حلقة السلسلة بشكل ممیز. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

تجاریةإدارة العالمات ال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BRACKENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257829 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أمواج ش م ع م  بإسم :)- 730(

     ، مسقط، سلطنة عمان, , , ,  111، الرمز البریدي 307ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) وكي المالبس؛ مستحضرا

 للشعر؛ منظفات أسنان. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. BRACKENالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -الفكریة  ابو غزالة للملكیة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BEACH HUTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257830 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أمواج ش م ع م  بإسم :)- 730(

     , , ,  ، مسقط، سلطنة عمان, 111، الرمز البریدي 307ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

 سنان. للشعر؛ منظفات أ
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. BEACH HUTالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ات التجاریةإدارة العالم
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Jimu robotالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257831 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیك روبوتكس كورب  بإسم :)- 730(

اكسیوان روود، نانشان  1001، نانشان آي بارك، ان اوه. 1ان دي فلور، بلوك سي  22تي اتش اند  16وعنوانة :       
     لشعبیة, , , ,  دیستریكت، شینزھین سیتي، جمھوریة الصین ا

  
 

  

 
 
 

: آالت مناولة أوتوماتیكیة [معالجات]؛ إنسان آلي [آالت]؛ أدوات 7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 بدء التشغیل للمولدات والمحركات. 

  
أشكال دائریة تشبھ  uرین رسم في داخل الحرف مكتوبة بأحرف التینیة في سط Jimu robotالعبارة  وصف العالمة :

  المسننات یعلوھا نقطتین داخل اطار رباعي والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Jimu robotالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257832 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیك روبوتكس كورب  بإسم :)- 730(

اكسیوان روود، نانشان  1001، نانشان آي بارك، ان اوه. 1ان دي فلور، بلوك سي  22تي اتش اند  16وعنوانة :       
     تریكت، شینزھین سیتي، جمھوریة الصین الشعبیة, , , ,  دیس

  
 

  

 
 
 

: أجھزة معالجة البیانات؛ برمجیات حاسوب [مسجلة]; قارنات 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
میل]; أجھزة حاسوب; أجھزة مراقبة كھربائیة; أجھزة [أجھزة لمعالجة البیانات]; برامج حاسوب [برمجیات حاسوب قابلة للتح

 تكبیر [تصویر فوتوغرافي]; أجھزة تعلیمیة; تركیبات كھربائیة لمنع السرقات؛ مزودات الطاقة محمولة [بطاریات قابلة للشحن].  
  

ائریة تشبھ أشكال د uمكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم في داخل الحرف  Jimu robotالعبارة  وصف العالمة :
  المسننات یعلوھا نقطتین داخل اطار رباعي والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 لعالمات التجاریةإدارة ا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Jimu robotالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257833 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیك روبوتكس كورب  بإسم :)- 730(

اكسیوان روود، نانشان  1001، نانشان آي بارك، ان اوه. 1ان دي فلور، بلوك سي  22تي اتش اند  16وعنوانة :       
     صین الشعبیة, , , ,  دیستریكت، شینزھین سیتي، جمھوریة ال

  
 

  

 
 
 

: دمى؛ مركبات للعب؛ ألعاب منزلیة؛ إنسان آلي لعب؛ 28الفئة  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ون طّیار [لعب]؛ مركبات للعب یتم التحكم بھا السلكیا؛ ألعاب محمولة مع عارضات كریستال سائلة؛ نماذج ألعاب؛ الطائرات بد

 ألعاب القدرة العقلیة.  
  

أشكال دائریة تشبھ  uمكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم في داخل الحرف  Jimu robotالعبارة  وصف العالمة :
  المسننات یعلوھا نقطتین داخل اطار رباعي والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

وبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن)- 740(
   Jimu robotالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257834 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیك روبوتكس كورب  بإسم :)- 730(

اكسیوان روود، نانشان  1001، نانشان آي بارك، ان اوه. 1ان دي فلور، بلوك سي  22تي اتش اند  16وانة : وعن      
     دیستریكت، شینزھین سیتي، جمھوریة الصین الشعبیة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

توجیھیة؛ ترفیھیة؛ خدمات تأجیر األلعاب؛  : خدمات تعلیمیة؛41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات تأجیر معدات األلعاب؛ خدمات إعداد وعقد ورشات العمل [التدریب].  

  
أشكال دائریة تشبھ  uمكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم في داخل الحرف  Jimu robotالعبارة  وصف العالمة :

  بشكل ممیز.المسننات یعلوھا نقطتین داخل اطار رباعي والكل 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   K & Fالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257835 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شانكسي كانایفو بایب اندستري كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     تشاویانج فیل.، ھوكون تي ان.، تایجو كاونتي، جینزھونج سیتي، شانكسي بروفینس، الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: صمامات معدنیة لمواسیر المیاه؛ قنوات معدنیة للتركیبات 6الفئة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخاصة بالتھویة وتكییف الھواء؛ توصیالت معدنیة لألنابیب؛ مشغوالت أنابیب معدنیة؛ تجھیزات معدنیة لخطوط الھواء 

 نیة؛ مشابك معدنیة للكوابل واألنابیب. المضغوط؛ مواد تقویة معدنیة لألنابیب؛ أكواع معدنیة لألنابیب؛ أنابیب معدنیة؛ صنابیر معد
  

  مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة اطار ھندسي بیضوي وبشكل ممیز. K & F وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل وذلك 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Hyropeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257836 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیسوایر لیمتد  بإسم :)- 730(

     جو، بوسان، جمھوریة كوریا, , , ,   –جیل، سیویونج  –بیون  141رو،  –، جوراك 37وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : حبال سلكیة. 6الفئة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Hyropeالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ریة ابو غزالة للملكیة الفك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AUTONOMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/08/2016بتاریخ :    257837 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوفارتیس ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بازل، سویسرا, , , ,   4002 -سي اتش وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : أنظمة توصیل مسبقة لعدسات مقلة العین.  10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. AUTONOMEالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -بو غزالة للملكیة الفكریة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HYPERLEDGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258125 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا لینوكس فاوندیشن  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة 94129، سان فرانسیسكو، كالیفورنیا 4700دي، سویت دي لیترمان درایف، بلدینج  1وعنوانة :       
     األمریكیة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

: برمجیات حاسوب، برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة، 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عملیات المالیة والتجاریة؛ برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة لتسویة العملیات؛ برمجیات بالتحدید، برمجیات لتنفیذ وتقیید ال

حاسوب واألجھزة النقالة لالستخدام في أنظمة معالجة العملیات الموزعة؛ برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة لمعالجة العملیات 
راف المعاملة المالیة والتجاریة؛ برمجیات حاسوب واألجھزة الموزعة؛ برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة لتقدیم المصادقة ألط

النقالة للحفاظ بدفاتر األستاذ للعملیات؛ برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة لتقدیم الرقابة على الوصول إلى الحاسبات واألصول 
الصور المشفرة لعملیات النقل المتضمنة في المعامالت المالیة والتجاریة؛ برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة إلدارة أمن 

اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب؛ برمجیات حاسوب، بالتحدید، برمجیات تشفیر لتمكن عملیة النقل اآلمن للمعلومات الرقمیة 
عبر شبكة اإلنترنت والشبكات الواسعة والمحلیة؛ برمجیات حاسوب واألجھزة النقالة للمصادقة وإدارة ھویة أمن المعلومات؛ 

ات حاسوب لالستخدام في تصمیم وتطویر ونشر برمجیات حاسوب أخرى؛ مرافق برمجیات حاسوب التي تسھل عملیة برمجی
كتابة البرمجیات األخرى؛ برمجیات حاسوب لفحص برمجیات حاسوب أخرى؛ برمجیات حاسوب إلیصال المعلومات عبر شبكات 

 ؛ برمجیات حاسوب لالستخدام كواجھة برمجة تطبیقات. حاسوب؛ برمجیات حاسوب لتشغیل تطبیقات الویب والھاتف النقال
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. HYPERLEDGERالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما م 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HYPERLEDGERالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258126 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا لینوكس فاوندیشن  بإسم :)- 730(

متحدة ، الوالیات ال94129، سان فرانسیسكو، كالیفورنیا 4700لیترمان درایف، بلدینج دي، سویت دي  1وعنوانة :       
     األمریكیة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

: خدمات جمعیة، وبخاصة تشجیع اعتماد وقبول البرمجیات 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مؤتمرات األعمال؛  مفتوحة المصدر؛ تعزیز معاییر الصناعة المشتركة الطوعیة لتطویر البرمجیات وللتنفیذ؛ ترتیب وتنظیم

 ترتیب وتنظیم المؤتمرات في مجال تطویر البرمجیات. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. HYPERLEDGERالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ذلك خالل و
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HAIR BURSTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258128 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیر بیرست لیمتد  بإسم :)- 730(

     ان اتش، المملكة المتحدة, , , ,   2 10كالركیجروف روود، شیفیلد اس  51وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أغذیة للحمیة مھیأة لألغراض الطبیة؛ مواد غذائیة مھیأة 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لالستخدام الطبي؛ مستحضرات صیدالنیة؛ مستحضرات لنمو الشعر (طبیة)؛ أعشاب طبیة؛ مستحضرات فیتامینات؛ مكمالت 

شا ألغراض الحمیة أو أغراض صیدالنیة؛ مستحضرات صیدالنیة للعنایة بالبشرة؛ شاي أعشاب لألغراض غذائیة معدنیة؛ ن
الطبیة؛ األلبومین (زالل) كمكمالت غذائیة؛ جینات كمكمالت غذائیة؛ الكازین كمكمالت غذائیة؛ مكمالت غذائیة انزیمیة؛ ألیاف 

دنج كمكمالت غذائیة؛ حبوب اللقاح كمكمالت غذائیة؛ زیت كبد سمك؛ [غذائیة]؛ بذور الكتان كمكمالت غذائیة؛ زیت كبد سمك؛ 
اللیسیثین كمكمالت غذائیة؛ بذور الكتان كمكمالت غذائیة؛ بروتینات كمكمالت غذائیة؛ غذاء ملكات النحل كمكمالت غذائیة؛ 

نیة لعالج قشرة الرأس؛ خمیرة كمكمالت غذائیة؛ بذور الحنطة كمكمالت غذائیة؛ حبوب لتخسیس الوزن؛ مستحضرات صیدال
 غسول ألغراض صیدالنیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. HAIR BURSTالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   EAGLEONEالعالمة التجاریة :  اتلتسجیل بیانبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258129 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایتوس ھولدینجز بي تي إي لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، سنغافورة, , , ,  127367ویست كوست روود، سنغافورة  145وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة وأدوات التصویر الفوتوغرافي والسینمائي؛ أجھزة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لتسجیل وإرسال أو استنساخ التسجیالت الصوتیة أو الصور؛ كامیرات؛ كامیرات الفیدیو؛ كامیرات حساسة للحرارة ألغراض 

امیرات تلفزیونیة للمراقبة؛ كامیرات فیدیو كأجھزة أمن؛ كامیرات فیدیو كتجھیزات أمن؛ األمن؛ كامیرات األشعة تحت الحمراء؛ ك
كامیرات فیدیو كأدوات أمن؛ كامیرات فیدیو تم تھیئتھا ألغراض األمن؛ كامیرات فیدیو للمراقبة؛ كامیرات فیدیو تم تھیئتھا 

 ألغراض الرصد. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. EagleOneتینیة یعلوھا نفس الكلمة مكتوبة بأحرف ال EAGLEONEالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 اریةإدارة العالمات التج
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258134 م :المودعة بالرق)- 219(

  DE  11/03/2016  302016102253.1:  بیانات األولویة         
  جیري وبیر انترناشیونال ایھ جي  بإسم :)- 730(

     ھالي، ألمانیا, , , ,   33790، 8نیولیھشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس، وبخاصة التنانیر، الفساتین، السراویل، كساء 25الفئة  25الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
للساق [سراویل]، الجوارب، البلوزات القمصان، السترات، قمصان ذات كم قصیر، البلوفرات (كنزة صوفیة)، السترات الصوفیة، 

مالبس داخلیة؛ مالبس تحتیة نسائیة، مالبس  معاطف ریاضیة، معاطف، معاطف قصیرة فضفاضة للرجال، سترات، معاطف؛ 
السباحة، مالبس السباحة نسائیة، مالبس سباحة للرجال، ثیاب استحمام، أحزمة [مالبس]؛ قفازات [مالبس]؛ مربعات جیب 

ة، ]؛ نعال أحذی25[مالبس]، شاالت [مالبس]، أوشحة [مالبس]، أقنعة للنوم، أحذیة، و إكسسوارات [كونھا مدرجة ضمن الفئة 
 أغطیة للرأس لإلرتداء. 

  
  رسم لشریطین متقابلین ومتداخلین بشكل شبھ بیضوي مفتوح من األعلى وبشكل ممیز. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتلب بط)- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258135 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  11/03/2016  302016102253.1:  بیانات األولویة         
  جیري وبیر انترناشیونال ایھ جي  بإسم :)- 730(

     ھالي، ألمانیا, , , ,   33790، 8نیولیھشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: عرض السلع ألغراض الدعایة؛ عروض السلع والخدمات؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عرض السلع على وسائل االتصال ألغراض البیع بالتجزئة فیما یتعلق بالسلع التالیة: العطور ومستحضرات التجمیل ومزیالت 

ستخدام الشخصي، الصابون، الشامبوھات، مستحضرات للعنایة بالشعر ومستحضرات لالستخدام ما بعد الحالقة، العرق لال
مستحضرات واقیة من أشعة الشمس، ماكینات حالقة [بما في ذلك العلب]، شفرات حالقة، شفرات حالقة، علب ألدوات الحالقة 

أو في مجموعة تشكل طقم، مالقط، سكاكین، مقصات، مجموعات شفرة الشحذ، مبرد أظافر، مقصات أظافر كل منھا لوحده 
مانیكیر، سكاكین وشوك ومالعق، وأیضا تلك المصنوعة من المعادن الثمینة وكذلك المطلیة بالفضة، مجموعة سكاكین مائدة 

، ونظارات شمسیة، ، نظارات [بصریات]08لتعلیم األطفال كیفیة تناول الطعام، أدوات تعمل بالید، كونھا مدرجة ضمن الفئة 
إطارات النظارات وعلب النظارات، أجھزة إضاءة، [كھربائیة] مصابیح، مصابیح ظالل [بما في ذلك الحامالت]، مآخذ كھرباء 

لإلنارة، قضبان تعلیق [غیر مكھربة] للمصابیح، ولألجھزة والتركیبات الصحیة، كشافات إضاءة صغیرة، مدفئات للفراش، 
جات ماء ساخن، مجوھرات، حلي، ساعات، أحزمة ساعات، ورق، كرتون [بطاقات]، مواد مطبوعة، وبطانیات كھربائیة، زجا

صور، قرطاسیة، مواد تغلیف مصنوعة من الورق أو من البالستیك، كونھا غیر مدرجة في فئات أخرى، ألبومات، تقویمات، 
رق الكتابة، كتب، صحف ودوریات، مجالت، لوازم یومیات، علب أدوات كتابة، مواد إغالق وشمع إغالق، أختام ومنصة أختام، و

المكتب باستثناء األثاث، صور من الخشب أو البالستیك، علب جلدیة، علب من الجلد أو األلواح الجلدیة، صنادیق مصنوعة من 
جیب، محافظ الجلد أو األلواح الجلدیة، صنادیق من الجلد لحفظ القبعات، وسومات أمتعة مخصصة [سلع جلدیة]، محافظ، محافظ 

لبطاقات االئتمان، علب للمفاتیح مصنوعة من الجلد أو الجلود المقلدة، حقائب، حافظة أوراق، حقائب سفر، علب البودرة، 
حقائب المرحاض، حقائب غسیل، أكیاس، مغلفات، حقائب جلدیة لتخزین ولنقل المواد الموضة واألزیاء واإلكسسوارات 

]، مجموعات السفر [سلع 18لك اإلكسسوارات المنزلیة [كونھا مدرجة ضمن الفئة والمجوھرات ومستحضرات التجمیل وكذ
جلدیة]، شماسي، مظالت، حقائب مالبس، حقائب تحمل على الظھر وحقائب، على األخص حقائب تحمل بالید  [ كونھا مدرجة 

ب والجص والبالستیك أو الشمع، ]، جلود الحیوانات، مرایا، أثاث، إطارات، مشغوالت فنیة مصنوعة من الخش18ضمن الفئة 
صنادیق مصنوعة من الخشب أو البالستیك، إطارات الصور، شماعات مالبس وخطافات تعلیق مالبس، لیست من المعدن 

[أصناف من األثاث]، المانیكان [تمثال لعرض المالبس]، حامالت معاطف [أثاث]، قضبان ستائر، خطافات وحلقات، أغطیة 
فرشات منفوخة بالھواء ووسائد [في كل الحاالت ھي لیست معدة لألغراض الطبیة]، أكیاس للریاضة  مالبس [تخزین]، فرشات،

والتخییم، فلین للزجاجات وإغالق الزجاجات وسدادات [في كل الحاالت ھي لیست مصنوعة من المعدن]، فواصل حیز مكاني 
أو القش، كراسي مرتفعة لألطفال الرضع، إغالقات سالمة [أثاث]، ستائر النوافذ داخلیة (ستائر لف) من الخشب أو الخیزران، 
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وواقیة لألثاث، وبخاصة أقفال األدراج، عوائق األدراج، خرز زاویة، عائق لألبواب، أقفال نوافذ وأقفال الثالجة [السلع سالفة 
]، وبخاصة فراشي 21ئة الذكر لیست مصنوعة من المعدن]، وفراشي الحالقة، نقاالت المالبس، فراشي [كونھا مدرجة ضمن الف

لتنظیف المالبس واألحذیة وكذلك فراشي للعنایة الشخصیة ولالستخدام في مستحضرات التجمیل وتنظیف القواریر واألواني 
الزجاجیة، مكوى سراویل، عازلة قواریر، حاویات معزولة للمشروبات، حاویات معزولة لألغذیة، أمشاط، علب أمشاط، نازعة 

مكوى ربطة عنق، سالل التنزه [بما في ذلك األطباق]، قفازات تلمیع، جلد للتلمیع، حامالت فراشي الحالقة،  السدادات الفلینیة،
مالعق تطریة، قرن یستخدم في ارتداء األحذیة، قالب أحذیة، موزعات الصابون، مماسك األحذیة ذات الرقبة، أوعیة الشرب، 

]،  24جات، منسوجات ونسیج تریكو [كونھا مدرجة ضمن الفئة كاسات الشرب، فراشي أسنان، مواد نسیجیة، سلع منسو
بطاطین، بیاضات فراش وأغطیة فراش، أغطیة للوسائد، ستائر من النسیج، ستائر، منسوجات لالستخدام المنزلي، أغطیة أثاث 

بطانیة كغطاء للقدمین،  من البالستیك أو من النسیج، قواعد ألواني المائدة [مجموعات] لیست من الورق، ألحفة، غطاء السریر،
مناشف من المنسوجات، منادیل المائدة من المنسوجات، منادیل من المنسوجات، مالبس، بخاصة التنانیر والفساتین والسراویل 

والطماق [سراویل]، جوارب، بلوزات، قمصان، سترة علویة، قمصان ذات كم قصیر، بلوفرات وسترات صوفیة، سترات، 
اض قصیر، معاطف، معاطف، مالبس داخلیة، مالبس داخلیة، ثیاب السباحة، لباس سباحة نسائي، معاطف، معطف رجالي فضف

سراویل سباحة للرجال، ثیاب الحمام، أحزمة [مالبس]، قفازات [مالبس]، مربعات جیب [مالبس]، شاالت [مالبس]، أوشحة 
، نعال لألحذیة، أغطیة الرأس، أزرار، سحابات، ]25[مالبس]، أقنعة للنوم، أحذیة، و إكسسوارات [كونھا مدرجة ضمن الفئة 

خطافات وحلقات [خردوات] وكذلك اإلبر، السحابات، ممسك إغالق وفتح السحابات، أشرطة، أربطة وزركشة، ألعاب، أشیاء 
ردو، عظة لریاضة الجمباز، بقدر ما لم تدرج ضمن الفئات األخرى، أكیاس لعبة الغولف، قفازات لعبة الجولف، كرات لعبة البلیا

لعصا لعبة البلیاردو، طاوالت البلیاردو، ألعاب األلواح، ألعاب الردھات الداخلیة، نوادي الجولف، حقائب الغولف، مع أو بدون 
عجالت، ورق اللعب، أعمدة المشي، ألعاب الشطرنج، زحافات، ألواح تزلج، حقائب مصممة خصیصا للمعدات الریاضیة، 

 ومضارب التنس. 
  

  رسم لشریطین متقابلین ومتداخلین بشكل شبھ بیضوي مفتوح من األعلى وبشكل ممیز. :وصف العالمة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BALRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258146 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالر بي. في.  بإسم :)- 730(

     ار سي، الكمار، ھولندة, , , ,   1812 –، ان ال 37دیامانتویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة 9الفئة  9الفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة ب)- 512(
وأدوات التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة 

تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة  (اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم؛ أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو
تسجیل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل؛ أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة 

ات رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معد
 معالجة البیانات، أجھزة الحاسوب؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. BALRالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ك خالل وذل
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BALRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258147 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالر بي. في.  بإسم :)- 730(

     ار سي، الكمار، ھولندة, , , ,   1812 –، ان ال 37دیامانتویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المصنوعة من ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى؛ جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة؛ الصنادیق والحقائب السفریة؛ 

 السیاط وأطقم الحیوانات والسروج. المظالت والشماسي؛ عصي المشي؛ 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. BALRالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BALR:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/08/2016بتاریخ :    258148 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالر بي. في.  بإسم :)- 730(

     ار سي، الكمار، ھولندة, , , ,   1812 –، ان ال 37دیامانتویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25اقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الو)- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. BALRالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  One Viewالعالمة التجاریة :  سجیل بیاناتلتبطلب )- 541(
  14/08/2016بتاریخ :    258262 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  12/02/2016  15105331:  بیانات األولویة         
  وانفیو لیمتد  بإسم :)- 730(

 ، ایرلندا, , , ,  0دبلیو  2دي  94یھ ، بالكروك بزنیس بارك، كاریسفورت افنیو، بالكروك، سي او. دبلن ا1بلوك وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

: برامج حاسوب لالستخدام في مجال الرعایة الصحیة؛ برامج 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المعلومات في نقطة الرعایة؛ برامج  سیر العمل لالستخدام في مجال الرعایة الصحیة؛ برامج حاسوب إلدارة المحتوى، ولتوفیر

إلدارة سیر العمل السریري في المستشفیات؛ برامج لإلدارة السریریة والعمل ضمن بیئة المستشفیات؛ برامج حاسوب مستخدمة 
على لألداء التشخیصي الطبي وإلدارة بیانات المرضى، وإلدارة البیانات، ولتنظیم بیانات المرضى، وإلدارة سیر العمل والربط 

شكل الحفاظ على التواصل بین المرضى ومقدمي الرعایة الصحیة، كل ما سبق ھو لالستخدام في مجال الرعایة الصحیة؛ برامج 
حاسوب إلدارة الممارسات الطبیة والتطبیقات السریریة والتشخیصیة؛ برامج حاسوب إلدارة تقنیات المعالجة والوثائق الطبیة 

تصمیم والنمذجة والتخطیط في المجال الطبي؛ برامج حاسوب الستخدامھا في التخطیط في المستشفیات؛ برامج حاسوب لل
والرصد (التتبع) للعملیات الجراحیة؛ برامج حاسوب لقیاس وجمع وتسجیل ومعالجة وعرض، واستعراض، واستخراج وإدارة 

ستخدامھا في مجال الرعایة الصحیة؛ وتخزین وإرسال، وتقدیم والتشخیص فیما یتعلق بالصور وبیانات التصویر اإلشعاعي ال
برامج الشبكات لتخزین وتجھیز وإدارة وإرسال البیانات والصور التشخیصیة الطبیة؛ برامج حاسوب لتوفیر إمكانیة الوصول 

على شبكة اإلنترنت إلى السجالت الطبیة، والسجالت الصحیة اإللكترونیة والمعلومات الصحیة الشخصیة عن طریق نظام تشغیل 
ى شبكة اإلنترنت أو على واجھة المدخل؛ برامج حاسوب إلدارة سیر العمل الشامل في المستشفیات، بما في ذلك إدارة العالج عل

والوثائق الطبیة؛ نظم إلدارة الصور والوثائق اإللكترونیة، متشكلة من برامج حاسوب وبرامج ثابتة ومصممة للوصول إلى 
ترنت التي تحتوي على ملفات ومعلومات المرضى؛ أجھزة لمعالجة البیانات في المجال قواعد البیانات اإللكترونیة على اإلن

الطبي؛ أجھزة للتطبیقات الطبیة التشخیصیة، وبخاصة أجھزة لتخزین وتجھیز وإدارة ونقل الصور والبیانات الطبیة التشخیصیة، 
نظم حاسوب مخزنة، ومحاور الشبكة، والواجھات، بما في ذلك أجھزة الحاسوب، ومحطات العمل، والشاشات ولوحات المفاتیح و

 وأقراص الذاكرة؛ معدات الشبكات لتخزین ولتجھیز وإلدارة وإرسال البیانات والصور التشخیصیة الطبیة. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم لخط مقوس ینتھي بزاویة حادة والعالمة باأللوان  One Viewالعبارة  وصف العالمة :
  األسود بشكل ممیز. األزرق و

   االشتراطات :
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فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  One Viewالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/08/2016بتاریخ :    258263 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  12/02/2016  15105331:  بیانات األولویة         
  وانفیو لیمتد  بإسم :)- 730(

 ، ایرلندا, , , ,  0دبلیو  2دي  94، بالكروك بزنیس بارك، كاریسفورت افنیو، بالكروك، سي او. دبلن ایھ 1بلوك وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

: الخدمات العلمیة والتكنولوجیة المتصلة بالرعایة الصحیة؛ 42الفئة  42دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
تصمیم وتطویر أجھزة الحاسوب والبرمجیات لالستخدام في مجال الرعایة الصحیة؛ تطویر وتركیب برامج حاسوب لالستخدام 

یر العمل لالستخدام في مجال الرعایة الصحیة؛ الخدمات في مجال الرعایة الصحیة؛ تصمیم وتطویر برمجیات حاسوبیة لحلول س
الفنیة المتعلقة ببرامج اإلدارة الكاملة لسیر العمل في بیئة المستشفیات؛ الخدمات الفنیة التي تتمثل في إقامة نظام تكامل 

نیة، وبخاصة توفیر واتصاالت؛ تصمیم وتطویر برامج حاسوب الستخدامھا في بیئة المستشفیات؛ تخزین البیانات اإللكترو
البیانات والنسخ االحتیاطیة للبیانات اإللكترونیة في المجال الطبي؛ إنشاء وتصمیم وتطویر وتجمیع وتطویر وتحدیث وصیانة 

برامج حاسوب لالستخدام في مجال الرعایة الصحیة، وبرامج حاسوب إلدارة الممارسات الطبیة والتطبیقات السریریة 
وب إلدارة تقنیات المعالجة والوثائق الطبیة في المستشفیات وبرامج حاسوب للتصمیم والنمذجة والتشخیصیة، وبرامج حاس

والتخطیط في المجال الطبي، وبرامج حاسوب الستخدامھا في التخطیط والرصد (التتبع) للعملیات الجراحیة، وبرامج حاسوب 
امج حاسوب لالستخدام مع أجھزة المراقبة الطبیة للمریض، الستخدامھا في إنشاء أدلة العملیات الجراحیة المحددة للمریض وبر

الستقبال ومراجعة ومعالجة ونقل البیانات، وبرامج حاسوب لقیاس وجمع وتسجیل ومعالجة وعرض، واستعراض، واستخراج 
ھا في المجال وإدارة وتخزین وإرسال وتقدیم وألغراض التشخیص فیما یتعلق بالصور والبیانات والتصویر اإلشعاعي، الستخدام

الطبي، وبرامج الشبكات لتخزین وتجھیز وإدارة وإرسال البیانات والصور التشخیصیة الطبیة، وبرامج حاسوب لتوفیر إمكانیة 
الوصول على شبكة اإلنترنت إلى السجالت الطبیة، والسجالت الصحیة اإللكترونیة والمعلومات الصحیة الشخصیة عن طریق 

نترنت أو واجھة المدخل، وبرامج حاسوب إلدارة سیر العمل الكلي في المستشفیات، بما في ذلك إدارة نظام التشغیل على شبكة اإل
 العالج والوثائق الطبیة. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم لخط مقوس ینتھي بزاویة حادة والعالمة باأللوان  One Viewالعبارة  وصف العالمة :

  األزرق واألسود بشكل ممیز. 
   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

لعالمات التجاریةإدارة ا  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ST. MORITZ TOP OF THE WORLDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/08/2016بتاریخ :    258283 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیر آند فیركھرسفرین اس تي. موریتز  بإسم :)- 730(

     اس تي. موریتز، سویسرا, , , ,   7500، 12فیا مایسترا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المطاعم والمقاھي، توفیر الطعام،  توفیر الطعام والشراب في 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الوجبات الخفیفة، الوجبات الخفیفة الصغیرة، األطباق ووجبات الطعام، في المكان أو سفري، مطاعم الوجبات السریعة؛ خدمات 

ندقیة، كافتیریا التي تقدم خدمة ذاتیة، توفیر خدمات المطاعم؛ ترتیب المآدب وحفالت الكوكتیل، اإلقامة المؤقتة، الخدمات الف
 المقاھي، خدمات الكافتیریا والمطاعم.  

  
مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین مسبوقة برسم  ST. MORITZ TOP OF THE WORLDالعبارة  وصف العالمة :

  لوجھ على خلفیة شكل دائري یشبھ الشمس والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
   BreeConnectالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/08/2016بتاریخ :    258353 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بایر انتلكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     مونھیم ایھ ام راین، المانیا, , , ,   40789، 10اس تي ار.  –نوبل  -الفرید وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: التعلیم والمعلومات والتدریب في مجال الطب وأسلوب 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والرعایة الصحیة. 

  
مكتوب على شكل رسم ألداة  Bمكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة حیث الحرف  BreeConnectالكلمة  مة :وصف العال

  إستنشاق بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   VITALSTIMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258391 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دي جیھ او، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  92081دیسیجن ستریت، فیستا، كالیفورنیا  1430وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة طبیة، تحدیدا، محفز إلكتروني للرأس، العنق، 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الصدر والبطن لإلستخدام في العالج الطبیعي.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. VITALSTIMالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   TDFالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258392 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تیاندینجفینج نونووفني كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، جاردن ستریت، لیني كاونتي، دیزھو سیتي، شاندونج بروفینس، الصین, , , ,  8ان او. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مصنرة؛  : أقمشة نسیجیة غیر محبوكة؛ قماش؛ أقمشة24الفئة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وأنسجة الكنفا المزدانة بالرسوم والصور (معلقات حائطیة)؛ حصر السفر (بطاطین لألقدام واألرجل)؛ مواد ترشیح نسیجیة؛ 

 مفارش المائدة غیر مصنوعة من الورق؛ أقمشة لإلستخدام النسیجي.   
  

ة وفي األعلى رسم لشریط طرفیھ العلویان مكتوبة بالالتینیة وأسفلھا كتبت كلمات بالغة الصینی TDFالكلمة  وصف العالمة :
  یلتفان للداخل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ACTIPHالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258395 مودعة بالرقم :ال)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اكتیف ووتر لیمتد  بإسم :)- 730(

     بي إي، المملكة المتحدة, , , ,   7  3میلفایل ستریت، إیدینبیرج، إي اتش  7 – 11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مشروبات غازیة؛ مشروبات غیر كحولیة؛ میاه؛ میاه 32الفئة  32الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
الشرب؛ میاه معدنیة وغازیة؛ میاه غیر غازیة وغازیة؛ میاه الینابیع؛ میاه المائدة؛ میاه الشرب معبأة في زجاجات؛ مشروبات 

غازیة؛ عصائر وغیرھا من المستحضرات لصنع غیر كحولیة وعصائر؛ میاه غازیة؛ میاه كینین؛ میاه سیلتزر؛ مشروبات 
 المشروبات؛ مركزات ومساحیق مستخدمة في إعداد المشروبات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. ACTIPHالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ة ابوغزالة للملكیة الفكری:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Lowensteinالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258396 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوینستین میدیكال لوكسمبورج اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     وكسمبورج, , , ,  ل 2557 -رو روبرت ستومبر، ال  18وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: األجھزة واألدوات الطبیة؛ أجھزة التشخیص أثناء النوم؛ 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الحاضنات، األسرة  أجھزة العالج التنفسي أثناء النوم؛ أجھزة المسالك الھوائیة؛ موزعات األیروسول؛ أجھزة الولدان، خاصًة

الدافئة، باعثات الدفئ؛ أدوات للعالج التنفسي؛ أجھزة العالج باألوكسیجین؛ أقنعة الوجھ ألدوات التخدیر، اإلستنشاق والتنفس 
وللعالجات التنفسیة أو باألوكسیجین؛ أنظمة القضیب ألدوات التنفس والتخدیر؛ معدات التشخیص أثناء النوم؛ وحدات اإلنعاش؛ 

لتنفس؛ أجھزة التخدیر؛ أجھزة اإلستنشاق؛ معدات فحص لمعدات التنفس، معدات التخدیر ومعدات اإلستنشاق؛ معدات أجھزة ا
لقیاس، مراقبة وتسجیل الوظائف البشریة األساسیة والمتغیرات الفسیولوجیة؛ ضاغطات للھواء الطبي المضغوط؛ مكثفات 

 األوكسیجین؛ معدات المعالجة بالضوء. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Lowensteinالكلمة  : وصف العالمة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HALYKOOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258397 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایھ بي ار ابالید فارما ریسیرتش اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     بالیرنا، سویسرا, , , ,   6828 –، سي اتش 5فیا كورتي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة الستخدامھا في األمراض الجلدیة، 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للعنایة بالبشرة، لعالج العیون، وأمراض الجھاز التنفسي واألمراض المعویة، أدویة الستخدامھا في عالج أمراض الجھاز 

ت دوائیة لعالج مرض القالع؛ التنفسي، وأمراض المعدة واألمعاء، والغثیان والطفح الجلدي؛ أدویة لمعالجة دوار الحركة؛ منتجا
منتجات الدوائیة لعالج أفتا؛ أطعمة غذائیة لالستخدام الطبي ومواد غذائیة لألطفال الرضع؛ لصقات طبیة؛ مواد تضمید؛ مطھرات 

لالستخدام البشري ومطھرات لالستخدام الحیواني؛ مكمالت غذائیة للحمیة؛ مكمالت غذائیة لالستخدام الطبي؛ مكمالت غذائیة؛ 
مكمالت غذائیة صحیة لألشخاص ذوي االحتیاجات الغذائیة الخاصة؛ مكمالت غذائیة صحیة مصنوعة أساسا من مواد معدنیة؛ 

مكمالت غذائیة صحیة مصنوعة أساسا من الفیتامینات؛ مستحضرات جلدیة موضعیة لعالج لدغات الحشرات واللسعات، 
فحة الحشرات لالستخدام البشري؛ أدویة منومة؛ بودرة التلك لالستخدام ولصقات طبیة لعالج لدغات الحشرات؛ مواد رذاذیة لمكا

الطبي؛ تراكیب بروبیوتیك بكتیریة لالستخدام الطبي؛ مكمالت غذائیة، بخاصة تراكیب بروبیوتیكیة؛ كریمات عالجیة لالستخدام 
 خاطیة. بعد التعرض ألشعة الشمس؛ كریمات طبیة للبشرة المصابة بضرر أو ألمراض األغشیة الم

  
  مكتبوبة بأحرف التینیة. HALYKOOالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    CENTERRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258398 لمودعة بالرقم :ا)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سینتیرا جروب، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، بالم بیتش جاردنز، اف ال، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  301فیرواي درایف، سویت  7121وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35ییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم)- 512(
األعمال المكتبیة؛ الخدمات اللوجستیة، وھي خدمات استشارات في مجال األعمال التجاریة المتعلقة بخدمات توزیع المنتجات 

وجستیة العكسیة وسالسل التورید واإلنتاج وحلول التوزیع وإدارة األعمال التجاریة وإدارة العملیات، والنظم اللوجستیة، والل
وخدمات إدارة البرامج وخاصة خدمات سالسل التورید اللوجستیة واللوجستیة العكسیة وتسییل السلع لآلخرین؛ إدارة المرافق 

ظفي دعم مكتبي وخدمات إدارة األعمال التجاریة؛ والبرامج، بخاصة خدمات دعم عملیات القواعد العسكریة في طبیعة خدمات مو
 إدارة استخدام الطاقة؛ إدارة أعمال أساطیل المركبات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة ومسبوقة برسم ھندسي معیني بشكل ممیز.  CENTERRAالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لعالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك لتسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ا)- 740(
    CENTERRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258399 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سینتیرا جروب، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، بالم بیتش جاردنز، اف ال، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  301فیرواي درایف، سویت  7121وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إنشاء المباني؛ اإلصالح؛ خدمات التركیب؛ إدارة المرافق 37الفئة  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ح اآلالت والمركبات؛ خدمات وصائیة في طبیعة خدمات حراسة، وصیانة الطرق وسطح والبرامج، وبخاصة صیانة وإصال

 األرض، وتركیب وإصالح وصیانة أنظمة األمن وأجھزة إنذار الحریق؛ خدمات صیانة أسطول المركبات. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة ومسبوقة برسم ھندسي معیني بشكل ممیز.  CENTERRAالكلمة  وصف العالمة :
   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AFI ALAA FOR INDUSTRYآالء للصناعة  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258400 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة مصنع أالء لألدوات الصناعیة  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  31423الدمام  9998ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

یة؛ محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات : آالت وعدد آل7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البریة)؛ قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة)؛ معدات زراعیة عدا ما یدار بالید؛ أجھزة تفقیس 

 البیض؛ آالت بیع أوتوماتیة. 
  

ھا كتبت العبارة ( آالء للصناعة ) مكتوبة بأحرف التینیة وأعال ALAA FOR INDUSTRYالعبارة  وصف العالمة :
على خلفیة بیضویة والعالمة باأللوان األحمر واألسود واألبیض  AFIبأحرف عربیة وفي األعلى كتبت األحرف الالتینیة 

  واألصفر بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -للملكیة الفكریة  ابوغزالة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AFI ALAA FOR INDUSTRYآالء للصناعة  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258401 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة مصنع أالء لألدوات الصناعیة  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  31423الدمام  9998ص. ب. ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

: المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والمیكا 17الفئة  17وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مواد بالستیكیة متشكلة بالبثق لإلستعمال في التصنیع؛ مواد والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة في فئات أخرى؛ 

 التغلیف والحشو والعزل؛ أنابیب مرنة غیر معدنیة.  
  

مكتوبة بأحرف التینیة وأعالھا كتبت العبارة ( آالء للصناعة )  ALAA FOR INDUSTRYالعبارة  وصف العالمة :
ى خلفیة بیضویة والعالمة باأللوان األحمر واألسود واألبیض عل AFIبأحرف عربیة وفي األعلى كتبت األحرف الالتینیة 

  واألصفر بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FF ECHELON INVERTERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258404 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  17/02/2016  86909967:  بیانات األولویة         
  فارادي اند فیوتشر انك.  بإسم :)- 730(

     , ,   ، الوالیات المتحدة األمریكیة, ,90248اس. فیجویروا ستریت، جاردینا، كالیفورنیا  18455وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : محوالت السیارات الكھربائیة. 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. FF ECHELON INVERTERالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  FF ECHELON INVERTERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258405 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  17/02/2016  86909967:  بیانات األولویة         
  اند فیوتشر انك.فارادي   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90248اس. فیجویروا ستریت، جاردینا، كالیفورنیا  18455وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : أجزاء ھیكیلیة للمركبات البریة الكھربائیة.  12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. FF ECHELON INVERTERالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ECHELONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258406 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  19/02/2016  86913312:  بیانات األولویة         
  فارادي اند فیوتشر انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90248اس. فیجویروا ستریت، جاردینا، كالیفورنیا  18455وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : محوالت السیارات الكھربائیة. 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. ECHELONالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتص

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة الفكریة ابوغزالة للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ECHELONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258407 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  19/02/2016  86913312:  بیانات األولویة         
  فارادي اند فیوتشر انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90248یروا ستریت، جاردینا، كالیفورنیا اس. فیجو 18455وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : أجزاء ھیكیلیة للمركبات البریة الكھربائیة. 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  یة.مكتوبة بأحرف التین ECHELONالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Volume Kالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/08/2016بتاریخ :    258410 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ت األولویةبیانا         
  كیسیبویھمر ھولدینج كیھ جي.  بإسم :)- 730(

     باد إیسین، المانیا, , , ,   49152 –، دي 208میندنرشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اث وظیفي؛ أثاث : أثاث؛ وحدات األثاث؛ إطارات األثاث؛ أث20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مزود بأجھزة كھربائیة مدمجة؛ قطع مجھزة لألثاث؛ تجھیزات المتجر؛ أرفف عرض السلع؛ طاوالت ذات ركیزة واحدة.       

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Volume Kالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  المالك / تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  home in oneالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258424 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش ذ ع  بإسم :)- 730(

, 0097172062222، رأس الخیمة ـ اإلمارات العربیة المتحدة                            , ھاتف: 5300ص ب  وعنوانة :      
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300, صندوق البرید: 0097172435454فاكس: 

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36ئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالف)- 512(
  

  مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود. Home in Oneھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   محامون ومستشارون قانونیون الحواي ومشاركوه ،:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ھوم إن ونالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258429 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش ذ ع  بإسم :)- 730(

, 0097172062222لعربیة المتحدة                            , ھاتف: ، رأس الخیمة ـ اإلمارات ا5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300, صندوق البرید: 0097172435454فاكس: 

  
 

  

 
 
 

 الشؤون المالیة والشؤون العقاریة التأمین، الشؤون التمویلیة، 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ھي عبارة عن كلم ھوم إن ون  مكتوبة باللغة العربیة وباللون األسود وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EVERLAST F.I.Tالعالمة التجاریة :  تسجیل بیاناتلبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258455 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  17/02/2016  015120595:  بیانات األولویة         
  ایفرالست ورلدز بوكسینج ھیدكوارترز كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  10156 – 1809 ، نیویورك، نیویورك1809ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: العاب وُدمى؛أدوات جمنازیوم وریاضة غیر مشمولة في 28الفئة  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مارین ریاضیة لیاقة بدنیة؛ أدوات ومنصات دعم، األصناف األخرى ؛زخارف ألشجار أعیاد المیالد المجیدة؛  أجھزة ومعدات ت

ووقایة، وحمایة لممارسة األلعاب الریاضیة وألعاب القوى واللیاقة البدنیة؛ أدوات وقایة للفم؛ أجھزة ومعدات للمالعب؛  
كمة؛ أشرطة دیكورات ألشجار عید المیالد؛ ورق اللعب؛ واقیات األذن والحاجب للمالكمین؛ أقنعة المالكمةح. قفازات المال

ولفائف للید لریاضة المالكمة والستخدامات فنون الدفاع عن النفس؛ قفازات لكم؛ ألواح لكم وركل؛ قفازات مصارعة؛ قفازات 
تدریب؛ قفازات لأللعاب الریاضیة؛ قفازات لالستخدام في المالكمة وریاضة الدفاع عن النفس؛ أكیاس تدرب على المالكمة؛ دروع 

أكیاس تدرب على اللكم؛ أكیاس تدریب قائمة بذاتھا؛ دمى تدریب؛ منصات أكیاس لكم؛ حدید تمارین رفع ضرب؛ مضارب تھدیف؛ 
األثقال؛ آالت تجدیف؛ حدید أثقال لتمارین الصدر؛ زنبركات تمارین ریاضیة؛ مسكات لتمارین قبضة الید؛ كرات طبیة للتمارین 

الكمة والمصارعة؛ أحصنة ریاضة الجمانزیوم، متوازیین للعبة الریاضیة؛ أكیاس تدریب؛ حبال تمرین القفز؛ حلقات الم
الجمانزیوم، مقاعد لریاضة حمل األثقال؛ آالت لتمارین المشي؛ قفازات لریاضة حمل األثقال؛ الترامبولین؛ معدات تمارین 

دات ھوائیة؛ أحزمة لیاقة ریاضیة؛ معدات حمل األثقال؛ أحزمة حمل األثقال؛  أثقال حدید منفصلة تضاف كل منھا على حدة؛ مع
ھوائیة؛ دراجات ھوائیة ثابتة؛ أحزمة تمارین مرنة؛ أثقال لتمارین الكاحل؛ أثقال لتمارین المعصم؛ آالت ذات حزام متحرك 

لریاضة الركض؛ دراجات تمارین ریاضیة؛ دراجات ثابتة للتمارین الریاضیة؛ آالت تمارین بیضاویة؛ معدات فنون الدفاع عن 
ات ریاضة الركل؛ واقیات لعظم الساق؛ دروع للجسم؛ أثقال صغیرة لتمارین رفع األثقال؛ أثقال على شكل غالیة؛  النفس؛ معد

كرات لریاضة الجمانزیوم؛ قضبان لعبة الجمانزیوم؛ مقاعد جلوس قابلة للتعدیل لممارسة التمارین الریاضیة؛ دراجات ثابتة؛ 
لریاضة حمل األثقال؛ حصیر لأللعاب الریاضیة؛ معدات ھوائیة؛ أحزمة لیاقة آالت ذات حزام لممارسة ریاضة الركض؛ أبراج 

بدنیة ھوائیة، دراجات ثابتة، أربطة مرنة للتمارین الریاضیة، أثقال لتمارین الكاحل، أثقال لتمارین المعصم؛ آالت ذات حزام 
یلة لریاضة رمي الكرة؛  أقراص لریاضة لممارسة ریاضة الركض؛ حواجز تخطي؛ أسھم لریاضة رمي األسھم؛ كرات معدنیة ثق

رمي القرص؛ أعمدة وثب الستخدامھا في القفزات الریاضیة؛ أعمدة وثب؛ مطارق لریاضة رمي المطرقة؛ كتل لبدایة مسافة 
 الركض؛ أعمدة الجمانزیوم؛ قطع وملحقات وتجھیزات لكل السلع والمذكورة آنفا. 

  
كتوبة بأحرف التینیة في سطرین والعالمة باأللوان األسود واألصفر بطریقة . مEVERLAST F.I.Tالعبارة  وصف العالمة :

  ممیزة.
   االشتراطات :



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EVERLAST F.I.Tالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258457 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  17/02/2016  015120595:  بیانات األولویة         
  ایفرالست ورلدز بوكسینج ھیدكوارترز كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ریكیة, , , ,  ، الوالیات المتحدة االم10156 – 1809، نیویورك، نیویورك 1809ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات التعلیم؛ توفیر التدریب؛ الترفیھ؛ النشاطات 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مراكز اللیاقة  الریاضیة والثقافیة؛ خدمات النوادي الریاضیة، وبخاصة خدمات نوادي المالكمة؛ مراكز الترفیھ، النوادي الصحیة،

البدنیة وصاالت األلعاب الریاضیة، بخاصة، توفیر المعدات والتعلیمات في مجال ممارسة الریاضة البدنیة؛ خدمات توفیر برك 
السباحة؛ خدمات توفیر المراقص؛ خدمات توفیر المرافق الترفیھیة؛ خدمات توفیر مرافق الصاالت الریاضیة؛ خدمات توفیر 

بریاضة الجمباز، ورفع األثقال، وبناء األجسام، والتمارین الریاضیة، والمالكمة، وممارسة الریاضة البدنیة. التسھیالت المتعلقة 
الخدمات التعلیمیة والتدریبیة المتعلقة بریاضة، الجمباز، ورفع األثقال، وبناء األجسام، والتمارین الریاضیة، وممارسة الریاضة 

ذائي والتغذیة والصحة والجمال؛ الخدمات االستشاریة في مجال اللیاقة البدنیة. الخدمات البدنیة والتأھیل البدني والنظام الغ
 الترفیھیة، وھما، وتوفیر األنشطة الریاضیة والثقافیة، وھي معارض المالكمة، معارض لیاقة بدنیة. 

  
لوان األسود واألصفر بطریقة . مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین والعالمة باألEVERLAST F.I.Tالعبارة  وصف العالمة :

  ممیزة.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

عربیة المتحدةاإلمارات ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   DINEWELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016ریخ : بتا   258458 المودعة بالرقم :)- 219(

  U40201608160  16/05/2016  SG:  بیانات األولویة         
  اكسل كونسلتانسي بي تي إي لیمتد  بإسم :)- 730(

     ), , , ,  534106ساكاي بلدینج، سنغافورة ( 03 – 01تاي سینج ستریت، #  28وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أدوات منزلیة (أطباق، أكواب لألطفال، حاویات مواد 21الفئة  21الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو)- 512(
غذائیة، كاسات، صنادیق لوجبات الغداء، أباریق، أطباق، صواني، كؤوس، وزجاجات میاه)، وأدوات مطبخ (أطباق، أطباق 

حون فناجین) كلھا مصنوعة من المیالمین؛ الحساء، زبادي، أطباق خزفیة، كؤوس، أكواب، أباریق، صواني، صحون، ص
حاویات مصنوعة من المیالمین لالستخدام في المطبخ؛ أغطیة من المیالمین لحاویات المطبخ؛ أغطیة حاویات مصنوعة من 
یة المیالمین منزلیة أو الستخدام المطبخ؛ حاویات منزلیة أو الستخدام المطبخ؛ حاویات ألغراض التخزین (لالستخدامات المنزل

 أو الستخدام المطبخ)؛ حاویات منزلیة للمطبخ؛ أواني مطبخ مصنوعة من المیالمین؛ أواني المطبخ؛ أدوات المطبخ. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم لشریط حلزوني على خلفیة دائریة والعالمة  DINEWELLالكلمة  وصف العالمة :
  رمادي بشكل ممیز.باأللوان األسود واألحمر والبرتقالي واألبیض وال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   medicusالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258476 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتشسنر ایھ جي ستشوھي اند سبورت –دوسینباتش   بإسم :)- 730(

     دیتیكون، سویسرا, , , ,   8953، 25المینشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

م وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة : المالبس ولباس القد25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
   medicus وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  elefantenالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258477 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتشسنر ایھ جي ستشوھي اند سبورت –دوسینباتش   بإسم :)- 730(

     دیتیكون، سویسرا, , , ,   8953، 25المینشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
اتوري لفیل والعالمة باأللوان األحمر واألبیض مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم كاریك elefantenالكلمة  وصف العالمة :

  بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 اریةإدارة العالمات التج
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AM SHOE COMPANYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258478 لمودعة بالرقم :ا)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوتشسنر ایھ جي ستشوھي اند سبورت –دوسینباتش   بإسم :)- 730(

     دیتیكون، سویسرا, , , ,   8953، 25المینشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25واقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات ال)- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین داخل إطار بیضوي بشكل ممیز.  AM SHOE COMPANYالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VENTUREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258482 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 بس؛ نعال.   الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمال

  
  ).  1306مكتوبة بأحرف التینیة. القاموس المورد (  VENTUREالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Bjorndalالتجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258483 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25عة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواق)- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة وأسفلھا خط أفقي والعالمة باأللوان األسود واألخضر بشكل ممیز. Bjorndalالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

تجاریةإدارة العالمات ال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   DEICHMANN SHOESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258484 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: محافظ الوثائق قابلة للطي؛ محافظ الوثائق؛ حقائب سفر 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حقائب ذات أحزمة؛ حقائب الورك؛ حقائب للمخیمین؛ حافظات الوثائق؛ حقائب ألمتعة السفر؛ حافظات قماشیة؛ حقائب العمل؛ 

لمستحضرات الزینة، غیر مجھزة؛ أطقم السفر؛ أربطة لحقائب الید؛ حقائب سرجیة؛ حقائب المكیاج تباع فارغة؛ حقائب الكتف؛ 
ریاضات والتسلیة غیر مھیئة لمحتویاتھا؛ حقائب الظھر؛ صنادیق حقائب الشاطئ؛ حقائب؛ حقائب الید؛ حقائب التسوق؛ حقائب ال

الثیاب وحقائب البدالت؛ حقائب السفر؛ حقائب التجمیل؛ حقائب مدرسیة؛ حقائب الكتب المدرسیة؛ جزادین؛ محافظ الجیب؛ 
 حافظات المفاتیح من الجلود أو تقلید الجلود؛ مظالت؛ شماسي.        

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. DEICHMANN SHOESالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدةاإلمارات   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   DEICHMANN SHOESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258486 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لسلع لصالح الغیر (بإستثناء : تجمیع مجموعة متنوعة من ا35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة، تحدیدا، المالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة 

باألحذیة والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات، 
ه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة؛ تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء مثل ھذ

نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة من خالل متاجر البیع بالتجزئة على اإلنترنت ومتاجر البیع بالتجزئة 
ھذه الفئة، والمتعلقة بالمالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة باألحذیة  عن طریق الطلب البریدي، المدرجة في

والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات؛ تجمیع 
األحذیة والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، مجموعة وعرضھا من المالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة ب

أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات، لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه 
 السلع بسھولة؛ الدعایة واإلعالن.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. DEICHMANN SHOESالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   5TH AVENUEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258487 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: محافظ الوثائق قابلة للطي؛ محافظ الوثائق؛ حقائب سفر 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حزمة؛ حقائب الورك؛ حقائب للمخیمین؛ حافظات الوثائق؛ حقائب ألمتعة السفر؛ حافظات قماشیة؛ حقائب العمل؛ حقائب ذات أ

لمستحضرات الزینة، غیر مجھزة؛ أطقم السفر؛ أربطة لحقائب الید؛ حقائب سرجیة؛ حقائب المكیاج تباع فارغة؛ حقائب الكتف؛ 
سلیة غیر مھیئة لمحتویاتھا؛ حقائب الظھر؛ صنادیق حقائب الشاطئ؛ حقائب؛ حقائب الید؛ حقائب التسوق؛ حقائب الریاضات والت

الثیاب وحقائب البدالت؛ حقائب السفر؛ حقائب التجمیل؛ حقائب مدرسیة؛ حقائب الكتب المدرسیة؛ جزادین؛ محافظ الجیب؛ 
 حافظات المفاتیح من الجلود أو تقلید الجلود؛ مظالت؛ شماسي.        

  
  توبة بأحرف التینیة داخل إطار مستطیل على خلفیة ھندسیة غامقة بشكل ممیز.مك 5TH AVENUEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ة العالمات التجاریةإدار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   5TH AVENUEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258488 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25 الفئة 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة داخل إطار مستطیل على خلفیة ھندسیة غامقة بشكل ممیز. 5TH AVENUEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة )- 740(
   Vtyالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258490 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Vtyالكلمة  ف العالمة :وص

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AGAXYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258491 بالرقم :المودعة )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

س القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة : المالبس ولبا25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. AGAXYالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لملكیة الفكریة ابوغزالة ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Gracelandالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258492 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

      ایسن، ألمانیا, , , ,  45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: محافظ الوثائق قابلة للطي؛ محافظ الوثائق؛ حقائب سفر 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قماشیة؛ حقائب العمل؛ حقائب ذات أحزمة؛ حقائب الورك؛ حقائب للمخیمین؛ حافظات الوثائق؛ حقائب ألمتعة السفر؛ حافظات 

تحضرات الزینة، غیر مجھزة؛ أطقم السفر؛ أربطة لحقائب الید؛ حقائب سرجیة؛ حقائب المكیاج تباع فارغة؛ حقائب الكتف؛ لمس
حقائب الشاطئ؛ حقائب؛ حقائب الید؛ حقائب التسوق؛ حقائب الریاضات والتسلیة غیر مھیئة لمحتویاتھا؛ حقائب الظھر؛ صنادیق 

؛ حقائب التجمیل؛ حقائب مدرسیة؛ حقائب الكتب المدرسیة؛ جزادین؛ محافظ الجیب؛ الثیاب وحقائب البدالت؛ حقائب السفر
 حافظات المفاتیح من الجلود أو تقلید الجلود؛ مظالت؛ شماسي.        

  
  مكتوبة بأحرف التینیة داخل إطار بیضوي بشكل ممیز. Gracelandالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
   Gracelandالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258493 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إي دیتشمان اس  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
    الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.

  
  مكتوبة بأحرف التینیة داخل إطار بیضوي بشكل ممیز. Gracelandالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  easy STREETة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258494 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
مكتوبة بأحرف التینیة فیسطرین یفصلھما خط والكل على خلفیة ھندسیة غامقة  easy STREETالعبارة  وصف العالمة :

  بشكل ممیز.  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Dالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258495 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  م :بإس)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: محافظ الوثائق قابلة للطي؛ محافظ الوثائق؛ حقائب سفر 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حقائب الورك؛ حقائب للمخیمین؛ حافظات الوثائق؛ حقائب ألمتعة السفر؛ حافظات  قماشیة؛ حقائب العمل؛ حقائب ذات أحزمة؛

لمستحضرات الزینة، غیر مجھزة؛ أطقم السفر؛ أربطة لحقائب الید؛ حقائب سرجیة؛ حقائب المكیاج تباع فارغة؛ حقائب الكتف؛ 
غیر مھیئة لمحتویاتھا؛ حقائب الظھر؛ صنادیق حقائب الشاطئ؛ حقائب؛ حقائب الید؛ حقائب التسوق؛ حقائب الریاضات والتسلیة 

الثیاب وحقائب البدالت؛ حقائب السفر؛ حقائب التجمیل؛ حقائب مدرسیة؛ حقائب الكتب المدرسیة؛ جزادین؛ محافظ الجیب؛ 
 حافظات المفاتیح من الجلود أو تقلید الجلود؛ مظالت؛ شماسي.       

  
سي  7725قة ممیزة على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان األخضر من الدرجة مكتوب بطری Dالحرف الالتیني  وصف العالمة :

  واألبیض بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار ھذا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Dجاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258496 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
سي  7725مكتوب بطریقة ممیزة على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان األخضر من الدرجة  Dالحرف الالتیني  وصف العالمة :

  واألبیض بشكل ممیز.
   اطات :االشتر

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Dالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258497 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة وشراء ھذه السلع بسھولة، تحدیدا، المالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة نقلھا) لتمكین العمالء من معاین

باألحذیة والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات، 
ع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة؛ تجمی

نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة من خالل متاجر البیع بالتجزئة على اإلنترنت ومتاجر البیع بالتجزئة 
ستحضرات العنایة باألحذیة عن طریق الطلب البریدي، المدرجة في ھذه الفئة، والمتعلقة بالمالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، م

والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات؛ تجمیع 
مجموعة وعرضھا من المالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة باألحذیة والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، 

مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات، لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه أدوات ریاضیة، دمى، 
 السلع بسھولة؛ الدعایة واإلعالن. 

  
سي  7725مكتوب بطریقة ممیزة على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان األخضر من الدرجة  Dالحرف الالتیني  وصف العالمة :

  واألبیض بشكل ممیز.
   طات :االشترا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ات التجاریةإدارة العالم  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D DEICHMANNالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258498 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: محافظ الوثائق قابلة للطي؛ محافظ الوثائق؛ حقائب سفر 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حقائب ذات أحزمة؛ حقائب الورك؛ حقائب للمخیمین؛ حافظات الوثائق؛ حقائب ألمتعة السفر؛ حافظات قماشیة؛ حقائب العمل؛ 

لمستحضرات الزینة، غیر مجھزة؛ أطقم السفر؛ أربطة لحقائب الید؛ حقائب سرجیة؛ حقائب المكیاج تباع فارغة؛ حقائب الكتف؛ 
ریاضات والتسلیة غیر مھیئة لمحتویاتھا؛ حقائب الظھر؛ صنادیق حقائب الشاطئ؛ حقائب؛ حقائب الید؛ حقائب التسوق؛ حقائب ال

الثیاب وحقائب البدالت؛ حقائب السفر؛ حقائب التجمیل؛ حقائب مدرسیة؛ حقائب الكتب المدرسیة؛ جزادین؛ محافظ الجیب؛ 
 حافظات المفاتیح من الجلود أو تقلید الجلود؛ مظالت؛ شماسي.        

  
مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان  D DEICHMANNالعبارة  وصف العالمة :

  سي واألبیض بشكل ممیز. 7725األخضر من الدرجة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ذلك خالل و
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D DEICHMANNالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258499 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
مة باأللوان مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة على خلفیة ھندسیة والعال D DEICHMANNالعبارة  وصف العالمة :

  سي واألبیض بشكل ممیز. 7725األخضر من الدرجة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D DEICHMANNالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258500 دعة بالرقم :المو)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

موعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء : تجمیع مج35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة، تحدیدا، المالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة 

مجوھرات،  باألحذیة والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو
مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة؛ تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء 

نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة من خالل متاجر البیع بالتجزئة على اإلنترنت ومتاجر البیع بالتجزئة 
ریدي، المدرجة في ھذه الفئة، والمتعلقة بالمالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مستحضرات العنایة باألحذیة عن طریق الطلب الب

والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات؛ تجمیع 
تحضرات العنایة باألحذیة والمنسوجات، سلع جلدیة، حقائب، مجموعة وعرضھا من المالبس، لباس القدم، غطاء الرأس، مس

أدوات ریاضیة، دمى، مواد عطریة، مستحضرات تجمیل، نظارات و / أو مجوھرات، لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه 
 السلع بسھولة؛ الدعایة واإلعالن. 

  
میزة على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة م D DEICHMANNالعبارة  وصف العالمة :

  سي واألبیض بشكل ممیز. 7725األخضر من الدرجة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  casa miaة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258501 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25:  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة)- 512(
 الطویلة؛ المشدات؛ مالبس محبوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین بطریقة ممیزة. casa miaالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

توبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة ع)- 740(
  CLAUDIO CONTIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258502 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج :  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

: محافظ الوثائق قابلة للطي؛ محافظ الوثائق؛ حقائب سفر 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فظات الوثائق؛ حقائب ألمتعة السفر؛ حافظات قماشیة؛ حقائب العمل؛ حقائب ذات أحزمة؛ حقائب الورك؛ حقائب للمخیمین؛ حا

لمستحضرات الزینة، غیر مجھزة؛ أطقم السفر؛ أربطة لحقائب الید؛ حقائب سرجیة؛ حقائب المكیاج تباع فارغة؛ حقائب الكتف؛ 
ر؛ صنادیق حقائب الشاطئ؛ حقائب؛ حقائب الید؛ حقائب التسوق؛ حقائب الریاضات والتسلیة غیر مھیئة لمحتویاتھا؛ حقائب الظھ

الثیاب وحقائب البدالت؛ حقائب السفر؛ حقائب التجمیل؛ حقائب مدرسیة؛ حقائب الكتب المدرسیة؛ جزادین؛ محافظ الجیب؛ 
 حافظات المفاتیح من الجلود أو تقلید الجلود؛ مظالت؛ شماسي.        

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. CLAUDIO CONTIالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
اریةإدارة العالمات التج  

 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CLAUDIO CONTIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/08/2016بتاریخ :    258503 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دیتشمان اس إي  بإسم :)- 730(

     ایسن، ألمانیا, , , ,   45359، 9دیتشمانویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ الجوارب النسائیة 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 بوكة؛ أحزمة للمالبس؛ نعال.   الطویلة؛ المشدات؛ مالبس مح

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. CLAUDIO CONTIالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BALLS YOU CAN EATبالز لألكل  تجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258552 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیساندرو دوبالو  بإسم :)- 730(

     ، روما، ایطالیا, , , ,  00147، 49فیا اندریا مانتیجنا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل 

 لخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج. النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق ا
  

 YOUمكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة دائریة غامقة وأسفلھا كتبت العبارة الالتینیة  BALLSالكلمة  وصف العالمة :
CAN EAT  كتبت الكلمة العربیة ( لألكل ) وعلى الیسار كتبت الكلمة ( بالز ) بأحرف عربیة على خلفیة دائریة غامقة وأسفلھا

  بطریقة ممیزة. 
  كل على حدة في الوضع العادي BALLS, EATالحمایة للعالمة بشكلھا الممیز وال تشمل الكلمات  االشتراطات :

  
جل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تستي ام بي اجن -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALI ENERGY DRINKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258553 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اي بي لیمتد –ھایب   بإسم :)- 730(

     ایریش تاون، جبل طارق, , , ,   39، 5سویت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مشروبات غیر كحولیة ومشروبات الطاقة. 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین على خلفیة ھندسیة مقسمة إلى  ALI ENERGY DRINKالعبارة  وصف العالمة :
  ل ممیز.قطعین والعالمة باأللوان األسود واألبیض واألحمر بشك

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Rohnfriedالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258554 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دي ار. ھیسي تیرفارما جي ام بي اتش اند كو. كوماندیجیسیلشافت  بإسم :)- 730(

     ھوھنلوكستیدت، المانیا, , , ,   25551ایھ،  36كیلر شتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المنتجات الزراعیة، ومنتجات البساتین والغابات؛ المواد  :31الفئة  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الغذائیة الخاصة بالحیوانات؛ حبوب وبذور خام وغیر معالجة.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Rohnfriedالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -بوغزالة للملكیة الفكریة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   NOLTONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258555 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیرمان اكسیكلوسیف كارز جي ام بي اتش –جي إي سي   بإسم :)- 730(

     شتوتجارت، المانیا, , , ,   70437، 67ویج  –میونزر  –ماس تووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: السیارات وأجزائھا الھیكلیة؛ أغطیة المقبض؛ لوحات 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 القیادة، بصفتھا أجزاء من وحدات المركبة الداخلیة.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. NOLTONالكلمة  مة :وصف العال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ارات العربیة المتحدةاإلم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TRITONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258556 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تریتون بارتنرز (ھولدكو) لیمتد  بإسم :)- 730(

     كیو ال، جیرسي, , , ,   3  2سیاتون بلیس، اس تي. ھیلیر جیھ إي  23 – 27اس تي فلور،  1تشارتر بلیس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات التأمین؛ الشؤون المالیة؛ الشؤون النقدیة؛ الخدمات 36الفئة  36و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أ)- 512(
المالیة؛ الشؤون العقاریة؛ تمویل الشركات؛ حقوق الملكیة الخاصة؛ خدمات االستثمار؛ خدمات استثمار رأس المال والتمویل 

ستثمار التعاونیة، ونظام االستثمار الجماعي وصنادیق االستثمار؛ خدمات واالئتمان؛ خدمات إدارة االستثمار؛ خدمات صنادیق اال
وحدات االئتمان؛ خدمات رأس المال االستثماري؛ خدمات البحث والتخطیط المالي واالستثماري؛ خدمات تقدیم المشورة 

 واالستشارات والمعلومات المتعلقة بكل الخدمات المذكورة آنفا. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة.  TRITONالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JF JUNGLE FEVERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016اریخ : بت   258557 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جي ام كوزمتیك اس ار ال  بإسم :)- 730(

     بریشیا، ایطالیا, , , ,   25124، 13فیا الدو مورو، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

إلستعمال على الشعر؛ منتجات لصبغ : مستحضرات التجمیل ل3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وتبییض وتجعید وتثبیت وغسل ومعالجة الشعر، تحدیدا لوشنات الشعر، شامبو الشعر، كریمات الشعر، منعمات الشعر، بلسم 

 الشعر، موسیھ الشعر، زیوت الشعر وجل الشعر؛ مستحضرات تلوین الشعر؛ مستحضرات صبغ الشعر. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین بطریقة ممیزة. JF JUNGLE FEVERالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ةإدارة العالمات التجاری
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D&Jالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258559 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تكنیش ھاندلزجیسیلسشافت ام بي اتش -میدي بلص تیك میدیزینیش  بإسم :)- 730(

     مویرس، المانیا, , , ,   47441، 100بیرلیر شتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: سلع التبغ (مواد فاخرة)، بالتحدید السجائر والسجائر ذات 34الفئة  34واقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات ال)- 512(
 الطرف المرشح؛ أدوات المدخن؛ الثقاب. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة ھندسیة غامقة بشكل ممیز. D&Jالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
  GRAND PRIMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258560 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  متدسامسونج الیكترونیكس كو.، لی  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: نظارات ثالثیة األبعاد؛ مكونات إلكترونیة صوتیة، تحدیدا 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یطیة؛ أجھزة شحن البطاریات؛ برمجیات حاسوب؛ أجھزة حاسوب؛ كامیرات؛ أجھزة صندوقیة رقمیة لإلستقبال أنظمة صوت مح

التلفزیوني؛ أغطیة للھواتف المحمولة والھواتف الذكیة والحواسیب اللوحیة؛ حافظات للھواتف والھواتف الذكیة والحواسیب 
اتف محمولة؛ شاشات عرض؛ أجھزة حاسوب محمولة؛ مشغالت اللوحیة؛ أجھزة عرض ذات صمامات ثنائیة مشعة للضوء؛ ھو

وسائط محمولة؛ طابعات  تستخدم مع أجھزة الحاسوب؛ بطاریات كھربائیة قابلة إلعادة الشحن؛ أشباه الموصالت؛ حواسیب 
 یة. لوحیة؛ أجھزة إستقبال تلفزیونیة؛ سماعات رأس السلكیة للھواتف المتحركة والھواتف الذكیة والحواسیب اللوح

  
  مكتوبة بأحرف التینیة ومتبوعة بالرمز ( + ). GRAND PRIMEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 الن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلع 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ULTRA BLACK:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258561 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستقبالت تلفزیونیة؛ لوحات عرض للتلفاز؛ شاشات 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 لألغراض التجاریة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. ULTRA BLACKالعبارة  وصف العالمة :

  كل على حدة في الوضع العادي ULTRA ,BLACKالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Louisgigi Royal Products of the Worldالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258562 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  غوكجة ایي كوالح  بإسم :)- 730(

     باكركوي / اسطنبول، تركیا, , , ,   9/  13یشیل كوي محلة سي، سعادتلي زقاق رقم: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25:  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة)- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین بطریقة ممیزة. Louisgigi Royal Products of the Worldالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلق

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لكیة الفكریة ابوغزالة للم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Louisgigi Royal Products of the Worldالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258563 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  غوكجة ایي كوالح  بإسم :)- 730(

     باكركوي / اسطنبول، تركیا, , , ,   9/  13سي، سعادتلي زقاق رقم: یشیل كوي محلة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الح الغیر كالمالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس (بإستثناء نقلھا) األعمال المكتبیة، تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لص

لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة؛ مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة، ومنافذ 
ى سبیل المثال، من خالل مواقع الویب البیع بالجملة، من خالل كتالوجات الطلب البریدي أو عن طریق الوسائل اإللكترونیة، عل

 أو برامج التسوق التلفزیوني. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین بطریقة ممیزة. Louisgigi Royal Products of the Worldالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة  : / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   WATERMASTER WATER TREATMENT CONTRACTORSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258564 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة واترماستر ش.م.ل.  بإسم :)- 730(

     األشرفیة، سیوفي، اخوان الصفا، بنایة واترماستر، بیروت، لبنان, , , ,  نوانة : وع      
  

 
  

 
 
 

:  أجھزة لإلنارة، التدفئة، تولید البخار، الطھي، التبرید، 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
غراض الصحیة؛ تجھیزات اإلنارة الثابتة لتحت الماء ألحواض السباحة والبرك؛ فالتر التجفیف، التھویة، تورید المیاه ولأل

(مرشحات) ألحواض السباحة والبرك؛ أجھزة تدفئة لمیاه أحواض السباحة؛ النوافیر، أحواض  للمیاه المعدنیة؛ مغاطس للمیاه 
 المعدنیة. 

  
مكتوبة بأحرف  WATERMASTER WATER TREATMENT CONTRACTORSالعبارة  وصف العالمة :

  بشكل ممیز. WMالتینیة بشكل حلقي یحیط برسم یشبھ القطرة على خلفیة كتابھ للحرفین 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 خ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاری 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   WATERMASTER WATER TREATMENT CONTRACTORSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258565 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة واترماستر ش.م.ل.  بإسم :)- 730(

     , ,   األشرفیة، سیوفي، اخوان الصفا، بنایة واترماستر، بیروت، لبنان, ,وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حاجة الوظائف المكتبیة؛ خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر، وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا وشرائھا عند ال

 (وال ینطوي ذلك على خدمة النقل).  
  

مكتوبة بأحرف  WATERMASTER WATER TREATMENT CONTRACTORSالعبارة  وصف العالمة :
  بشكل ممیز. WMالتینیة بشكل حلقي یحیط برسم یشبھ القطرة على خلفیة كتابھ للحرفین 

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
   WATERMASTER WATER TREATMENT CONTRACTORSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258566 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اترماستر ش.م.ل.شركة و  بإسم :)- 730(

     األشرفیة، سیوفي، اخوان الصفا، بنایة واترماستر، بیروت، لبنان, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  خدمات إنشاء المباني، خدمات اإلصالح والصیانة، خدمات 37الفئة  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 تجمیع.  التركیب أو ال

  
مكتوبة بأحرف  WATERMASTER WATER TREATMENT CONTRACTORSالعبارة  وصف العالمة :

  بشكل ممیز. WMالتینیة بشكل حلقي یحیط برسم یشبھ القطرة على خلفیة كتابھ للحرفین 
   االشتراطات :

  
رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -الة للملكیة الفكریة ابوغز:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SEVEN CORNERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258567 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سفن كورنرز، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46032ندیانا كونجریشنال بي ال في دي.، ا 303وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة التأمین في مجاالت التأمین الطبي، والحیاة، والعجز، 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتأمین ضد الحوادث الشخصیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SEVEN CORNERSالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  سفن كورنرز العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016:  بتاریخ   258568 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سفن كورنرز، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  46032كونجریشنال بي ال في دي.، اندیانا  303وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة التأمین في مجاالت التأمین الطبي، والحیاة، والعجز، 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتأمین ضد الحوادث الشخصیة. 

  
  العبارة ( سفن كورنرز ) مكتوبة بأحرف عربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -كریة ابوغزالة للملكیة الف:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SEVEN CORNERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/08/2016بتاریخ :    258569 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سفن كورنرز، انك.  بإسم :)- 730(

     لوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  ، ا46032كونجریشنال بي ال في دي.، اندیانا  303وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إدارة التأمین في مجاالت التأمین الطبي، والحیاة، والعجز، 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتأمین ضد الحوادث الشخصیة. 

  
أحرف التینیة وأعالھا رسم ھندسي مقسمم لقطوع ھندسیة مكتوبة ب SEVEN CORNERSالعبارة  وصف العالمة :

  والعالمة باأللوان األحمر واألزرق والزیتي والبرتقالي واألخضر والبنفسجي واألصفر والرمادي بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -كریة ابوغزالة للملكیة الف:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258577 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المركبات؛ أجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي.  12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  زة.مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممی LeEcoالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258578 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویةبیانات          
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الورق والورق المقوى؛ المطبوعات؛ مواد تجلید الكتب؛ 16الفئة  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الصور الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة أو لغایات منزلیة؛ ومواد الفنانین؛ فراشي الدھان أو 

زة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة؛ التلوین؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد التوجیھ والتدریس (عدا األجھ
 حروف الطباعة؛ الكلیشیھات (الراسمات).  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اجنتس تي ام بي -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258579 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     ، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,  یاوجیایوان روود 105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المشي؛ السیاط وأطقم الحیوانات  الحیوانات الخام أو المدبوغة؛ الصنادیق والحقائب السفریة؛ المظالت والشماسي وعصي

 والسروج. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما من 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258580 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     صین, , , ,  یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، ال 105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: األثاث والمرایا واطارات الصور؛ العظم، السندان، العاج، 20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 عظم فك الحوت أو المحار غیر المشغول أو شبھ المشغول؛ األصداف؛ المرشوم؛ الكھرمان األصفر.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  ة :وصف العالم
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ةإدارة العالمات التجاری
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258581 : المودعة بالرقم)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس.  25الفئة  25ییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم)- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لفكریة ابوغزالة للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258582 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الریاضة الجمنازیة واألدوات 28الفئة  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الریاضیة؛ زینة لشجرة عید المیالد.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoلمة الك وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258583 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز الس)- 512(
 األعمال المكتبیة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258584 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات التأمین؛ الشؤون المالیة؛ الشؤون النقدیة؛ الشؤون 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العقاریة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  مة :وصف العال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 یةإدارة العالمات التجار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258585 م :المودعة بالرق)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : إنشاء المباني؛ اإلصالح؛ خدمات التركیب.  37الفئة  37مییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت)- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلق

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لكیة الفكریة ابوغزالة للم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258586 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3 اف، بلدینج ان او. 10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : االتصاالت.  38الفئة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258587 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي. لي  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 ترتیب السفر.   : النقل؛ تغلیف وتخزین السلع؛39الفئة  39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LeEcoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/08/2016بتاریخ :    258588 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لي ھولدینجز (بیجین) كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     یاوجیایوان روود، تشاویانج دیستریكت، بكین، الصین, , , ,   105، 3اف، بلدینج ان او.  10، 1102وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: التعلیم؛ توفیر التدریب؛ الترفیھ؛ األنشطة الریاضیة 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والثقافیة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. LeEcoالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجا)- 740(
  RAJ NIWASالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258715 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  س بي في تي. لیمتدالسادة فیجایشري فود برودكت  بإسم :)- 730(

     ، أوتار برادیش، الھند, , , ,  82 –، نویدا سبیشال إیكونومیك زون، نویدا، سكتور 7 –اتش  –اس دي اف وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التنبول وأوراق : منتجات الزراعة والغابات تحدیدا، جوز 31الفئة  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التنبول وتوابل التنبول؛ منتجات البستنة؛ حبوب وبذور خام وغیر معالجة؛ فاكھة وخضروات طازجة؛ نباتات وأزھار طبیعیة؛ 

 حیوانات حیھ؛ مواد غذائیة؛ الشعیر المنبت (الملت).    
  

تینیة في مكتوبة بأحرف ال Classic RAJ NIWAS FLAVOURED PAN MASALAالعبارة  وصف العالمة :
 shahi parivar kiخمسة أسطر یتخللھا خطین أفقیین وفي األسفل رسم لمبنى ذو قبھ ومنارات كتب أسفلھ العبارة الالتینیة 

pasand .والكل على خلفیة ھندسیة بشكل ممیز  
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ة للملكیة الفكریة ابوغزال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SENSTENDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258716 المودعة بالرقم :)- 219(

  GB  29/02/2016  3152163:  بیانات األولویة         
  بلیثورا سولیوشنز لیمتد  بإسم :)- 730(

ار  7 44ھاوس، مونومنت بزنیس بارك، واربسجروف لین، تشالجروف، اوكسفوردشایر او اكس  ھامبدینوعنوانة :       
     دبلیو، المملكة المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

: المستحضرات الصیدالنیة، المستحضرات الصیدالنیة لعالج 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 بات القذف والخلل الجنسي. اضطرا

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SENSTENDالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    PUSHTRONEXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258717 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  23/02/2016  86917008:  بیانات األولویة         
  امجن انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  91320 - 1799ون امجن سنتر درایف، ثاوزاند اواكس، كالیفورنیا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : محاقن لألغراض الطبیة؛ أنظمة توصیل العقاقیر. 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة.  PUSHTRONEXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
   PARSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258718 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  باسیفیك انفستمنت مانیجمنت كومباني ال ال سي  بإسم :)- 730(
     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  92660نیوبورت سنتر درایف، نیوبورت بیتش، كالیفورنیا  650وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات مالیة، تحدیدًا، إدارة االستثمار، المشورة 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 . 36إستثمار األموال، إستشارات اإلستثمار، وإدارة وإستثمار األموال لآلخرین في الفئة اإلستثماریة، 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. PARSالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لمسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اجنتستي ام بي  -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PREMIUM DIONE ICECREAM ANNO 1950العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258719 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اكسین بیندروف "كلیبیدوس بیناس"  بإسم :)- 730(

     یتوانیا, , , ,  ، كلیبیدا، ل33سیلوتس بي ال. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حلویات؛ بوظة؛ زبادي مجمدة (حلویات مثلجة)؛ شربت 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 (مثلجات)؛ مثلجات صالحة لألكل؛ مساحیق للبوظة. 

  
رف التینیة في ثالثة أسطر وأعالھا رسم مكتوبة بأح PREMIUM DIONE ICECREAMالعبارة  وصف العالمة :

والكل على خلفیة رسم لنصف وجھ إمرأة والعالمة باأللوان الذھبي واألزرق  ANNO 1950لشعار كتب على جانبیھ العبارة 
  واألبیض واألسود والبني الفاتح بشكل ممیز.

كل على حدة في الوضع  premium, ice cream, anno, 1950الحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات  االشتراطات :
  العادي

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PAT MCGRATH LABSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016تاریخ : ب   258725 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بات ماكجراث كوزمتیكس ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10011فیفث افنیو، نیویورك، نیویورك،  126وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مستحضرات التجمیل والماكیاج. 3الفئة  3فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. PAT MCGRATH LABSالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوم 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PERKS 1942العالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258727 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فابریكا دي كالكادو ایفرست، ال دي ایھ  بإسم :)- 730(

     ال, , , ,  اس. جواو دا مادیرا، البرتغ 3700 – 026، 47روا افونسو دي البوكویركیو، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس.  25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. PERKS 1942العبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك م وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقد)- 740(
  FACE THE FUTURE WITH CONFIDENCEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/08/2016بتاریخ :    258728 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  21/03/2016  86947561:  بیانات األولویة         
  بروتیفیتي انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  94025ساند ھیل روود، مینلو بارك، سي ایھ  2884وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت وإدارة : الخدمات االستشاریة التجاریة في مجاالت عملیا35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
األعمال، تكنولوجیا المعلومات، التجمیع، واإلدارة المالیة والتدقیق الداخلي. إجراء الدراسات التجاریة وأبحاث السوق. تجمیع 

 وتحلیل المعلومات والبیانات المتعلقة بإدارة األعمال. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. FACE THE FUTURE WITH CONFIDENCEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  YULANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258779 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ات األولویةبیان         
  النھر اآلزرق للكھربائیات (ش ذ م م)                                                بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 0097142269917, فاكس: 0097142269921، دبي، أ ع م, ھاتف: 39371ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  yulancable@mail.com, ایمیل: 39371

  
 

  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) 

والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو  واالنقاذ
إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، ماكینات بیع آلیة وآلیات لألجھزة التي تعمل 

 سبة، معدات وأجھزة حاسوب لمعالجة البیانات، أجھزة إخماد النیرانبقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حا
  

مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود , ویوجد دائرة صغیرة إلى جانبھا    YULANھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  یھا باللون األسود.وجم Yوإشارة الكھرباء مع شكل مشابة النجم فوق الحرف  YLاألیمن مكتوب بداخلھا الحرفین   

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:yulancable@mail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  YU YL LANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258795 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  النھر اآلزرق للكھربائیات (ش ذ م م)                                                بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 0097142269917, فاكس: 0097142269921، دبي، أ ع م, ھاتف: 39371ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  yulancable@mail.com, ایمیل: 39371

  
 

  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتھویة وتورد المیاه ولآلغراض الصحیة

  
غة الالتینیة وباللون األسود , ویوجد بینھما دائرة صغیرة مكتوبة بالل LANوكلمة    YUھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

  وجمیھا باللون األسود.    Yوإشارة الكھرباء مع شكل مشابة النجم فوق الحرف  YLمكتوب بداخلھا الحرفین   
   االشتراطات :

  
اد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتص

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة الفكریة ابوغزالة للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Petroleum Development Omanشركة تنمیة نفط عمان العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258801 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة تنمیة نفط عمان ش.م.م.  بإسم :)- 730(

     ، سلطنة عمان, , , ,  100، رمز بریدي 81صندوق برید المكتب ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة. 

  
 Petroleumمیة نفط عمان ) مكتوبة بأحرف عربیة وأسفلھا كتبت العبارة العبارة ( شركة تن وصف العالمة :

Development Oman .بأحرف التینیة وعلى الیسار رسم لحلزون بشكل ممیز  
عمان ) بمعزل عن العالمة  و باألوضاع االخرى    Omanعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام كلمة ( االشتراطات :

  افیة.  العتبارھا اسم منطقة جغر
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Petroleum Development Omanشركة تنمیة نفط عمان العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016:  بتاریخ   258802 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة تنمیة نفط عمان ش.م.م.  بإسم :)- 730(

     ، سلطنة عمان, , , ,  100، رمز بریدي 81صندوق برید المكتب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لعلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم : الخدمات ا42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المتعلقة بھا؛ خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة؛ خدمات تصمیم وتطویر أجھزة وبرامج الحاسوب.  

  
 Petroleumالعبارة ( شركة تنمیة نفط عمان ) مكتوبة بأحرف عربیة وأسفلھا كتبت العبارة  وصف العالمة :

Development Oman وعلى الیسار رسم لحلزون بشكل ممیز. بأحرف التینیة  
عمان ) بمعزل عن العالمة  و باألوضاع االخرى    Omanعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام كلمة ( االشتراطات :

  العتبارھا اسم منطقة جغرافیة.  
  

صاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -كیة الفكریة ابوغزالة للمل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258807 المودعة بالرقم :)- 219(

  AU  26/04/2016  1766895:  بیانات األولویة         
  تنس استرالیا لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، استرالیا, , , ,  3000و، ملبورن، فكتوریا ملبورن بارك، باتمان افنیوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات مسابقات ریاضة التنس؛ خدمات مباریات ریاضة 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمات مباریات ریاضة التنس؛ خدمات التنس؛ خدمات تنظیم و إجراء مباریات ریاضة التنس االحترافیة والھواة والخیریة؛ 

استعراضات ریاضة التنس؛ خدمات بطوالت ریاضة التنس؛ خدمات مخیمات ریاضة التنس؛ خدمات البث التلفزیوني لمباریات 
التنس؛ خدمات البث اإلذاعي لمباریات التنس؛ خدمات تعلیم ریاضة التنس؛ خدمات توفیر معلومات ریاضة التنس؛ خدمات جوائز 

التنس؛ خدمات إعداد عیادات ریاضة التنس؛ خدمات إقامة عیادات ریاضة التنس؛ خدمات تدریب ریاضة التنس؛ خدمات  ریاضة
التحكیم في مباریات التنس؛ خدمات النشاطات الترفیھیة والریاضیة والثقافیة؛ خدمات التسلیة والترفیھ؛ خدمات األنشطة 

لمباریات الریاضیة؛ خدمات األلعاب الریاضیة؛ خدمات االستعراضات الریاضة؛ الریاضیة؛ خدمات المسابقات الریاضیة؛ خدمات ا
خدمات األحداث الریاضیة؛ خدمات استضافة فعالیات الجوائز الریاضة؛ خدمات توفیر المعلومات الریاضیة؛ خدمات التعلیم؛ 

ریاضي؛ خدمات التدریب البدني؛ خدمات خدمات التثقیف الریاضي؛ خدمات التثقیف البدني؛ خدمات التدریب؛ خدمات التدریب ال
التدریب؛ خدمات التدریب الریاضي؛ خدمات التدریب البدني؛ خدمات نشر الكتب والمجالت والنشرات والمطبوعات (غیرھا من 
النصوص الدعائیة)؛ خدمات المكتبات ومرافق مكتبات الفیدیو؛ خدمات المتاحف؛ خدمات الترفیھ اإلذاعي والتلفزیوني؛ خدمات 
الخدمات الترفیھیة، وبخاصة توفیر برامج مستمرة تختص بالریاضة التي یتم توصیلھا عن طریق اإلذاعة والتلفزیون؛ خدمات 

إنتاج األفالم والفیدیو واإلذاعي والتلفزیوني والترفیھ (بما في ذلك الفعالیات ذات الصلة أو التي تتسم بمھرجانات األفالم 
دمات إنتاج فیدیوھات وأفالم ریاضة التنس؛ خدمات النوادي الصحیة؛ خدمات إصدار التذاكر والفعالیات الثقافیة األخرى)؛ خ

للبائعین وللمشترین لتذاكر الفعالیات الریاضیة والترفیھیة األخرى، بما في ذلك خدمات حجز التذاكر على االنترنت؛ خدمات توفیر 
لى شبكة االنترنت؛ خدمات توفیر الصحف اإللكترونیة، وبخاصة المعلومات المتعلقة بتدریبات اللیاقة البدنیة عبر مواقع ع

البلوقات، التي تتسم بمحتوى المعرفة من قبل المستخدم؛ خدمات االستشارات والخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع الخدمات 
 المذكورة أعاله؛ خدمات كافة الخدمات السابقة مقدمة عن طریق شبكة االتصاالت العالمیة. 

  
  مكتوبان بطریقة عمودیة ممیزة. AOالحرفین الالتینیین  العالمة :وصف 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258809 الرقم :المودعة ب)- 219(

  AU  26/04/2016  1766896:  بیانات األولویة         
  تنس استرالیا لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، استرالیا, , , ,  3000ملبورن بارك، باتمان افنیو، ملبورن، فكتوریا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الترویج والتسویق واإلعالن عن مسابقات ریاضة 35الفئة  35الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو)- 512(
التنس، بطوالت ریاضة التنس، بطوالت ریاضة التنس الترفیھیة، والتدریب المتعلق بریاضة التنس وغیرھا من منتجات وخدمات 

ت الترویج والتسویق واإلعالن عن المسابقات الریاضیة ریاضة التنس؛ خدمات الرعایة (خدمات الترویج والتسویق)؛ خدما
والبطوالت الریاضیة، والتدریب الریاضي، وبرامج التطویر الریاضي؛ االستشارات والخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 

مالء عرض مریح الخدمات المذكورة أعاله. الجمع لصالح اآلخرین لمجموعة متنوعة من السلع (باستثناء نقلھا)، مما یتیح للع
وشراء لتلك السلع عبر منافذ البیع بالجملة وعبر محالت البیع بالتجزئة؛ الجمع لصالح اآلخرین لمجموعة متنوعة من السلع 
(باستثناء نقلھا)، مما یتیح للعمالء عرض مریح وشراء لتلك السلع، وبخاصة (منتجات الرعایة) عبر متاجر البیع بالتجزئة؛ 

جات وخدمات الجھات الراعیة؛ خدمات البیع بالمزاد العلني؛ كافة الخدمات السابقة المقدمة عن طریق شبكة خدمات الترویج لمنت
 االتصاالت العالمیة. 

  
  مكتوبان بطریقة أفقیة ممیزة. AOالحرفین الالتینیین  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
  AOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258810 المودعة بالرقم :)- 219(

  AU  26/04/2016  1766896:  بیانات األولویة         
  تنس استرالیا لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، استرالیا, , , ,  3000ملبورن بارك، باتمان افنیو، ملبورن، فكتوریا ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

:  خدمات بث ریاضة التنس وخدمات البث واإلرسال والبث 38الفئة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
و التي تتسم بریاضة التنس وتندرج ضمن ھذه الفئة (من خالل أي وسیلة بما التلفزیوني ووسائل االتصاالت األخرى ذات الصلة أ

في ذلك األفالم والرادیو والفیدیو والتلفزیون)؛ خدمات البث التلفزیوني؛ خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة التلفزیونیة، 
لبث اإلذاعي؛ خدمات االتصاالت الرادیویة؛ خدمات والبث التلفزیوني الكابلي؛ خدمات االتصاالت التلفزیونیة الكابلیة؛ خدمات ا

البث عبر شبكة اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت عن بعد والبث عبر شبكة االنترنت؛ خدمات االتصاالت عن بعد عبر القمار 
ل؛ االصطناعیة؛ خدمات توفیر غرف الدردشة المباشرة والنشرات اإللكترونیة؛ خدمات غرف الدردشة؛ خدمات توجیھ الرسائ

خدمات  البث بالصوت والنص والصورة عبر شبكة اإلنترنت، الحاسوب أو وسائل االتصاالت األخرى، بخاصة تحمیل، ونشر، 
وإظھار، وعرض، ووسم، والنقل إلكترونیا للمعلومات والبیانات والصوت وصور ومقاطع الفیدیو؛ خدمات  نقل الصوت 

لتلفزیون واإلذاعة وخطوط طاقة ذات النطاق العریض أو الشبكات والبیانات والرسومات والصوت والفیدیو عن طریق ا
الالسلكیة؛ خدمات  النقل االلكتروني للبیانات والرسائل والمعلومات؛ خدمات  االتصاالت عن طریق الحاسوب واألجھزة 

نقل الرسائل والصور اإللكترونیة المحمولة؛ خدمات  االتصاالت عن طریق محطات الحاسوب وخدمات وكاالت األنباء؛ خدمات  
بمساعدة الحاسوب؛ خدمات  نقل المعلومات والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات  تسھیل الوصول إلى مواقع الشبكة العنكبوتیة 
لطرف ثالث عبر تسجیل دخول عالمي؛ خدمات  توفیر الوصول إلى قواعد البیانات الحاسوبیة، وااللكترونیة واالنترنت؛ خدمات  

لى المعلومات والصوت والفیدیو عبر المواقع والمنتدیات على االنترنت، وقوائم البرید اإللكتروني والبلوقات توفیر الوصول إ
عبر اإلنترنت؛ خدمات توفیر وصالت االتصاالت عبر اإلنترنت؛ خدمات  تحویل مستخدمي المواقع على شبكة اإلنترنت إلى 

ت  االستشارات والخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع الخدمات صفحات محلیة وعالمیة أخرى على شبكة اإلنترنت؛ خدما
 المذكورة أعاله؛ خدمات كافة الخدمات السابقة مقدمة عن طریق شبكة االتصاالت العالمیة.  

  
  مكتوبان بطریقة أفقیة ممیزة. AOالحرفین الالتینیین  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

م بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك جاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات الت)- 740(
  AOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258811 المودعة بالرقم :)- 219(

  AU  26/04/2016  1766896:  بیانات األولویة         
  الیا لیمتدتنس استر  بإسم :)- 730(

     ، استرالیا, , , ,  3000ملبورن بارك، باتمان افنیو، ملبورن، فكتوریا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات مسابقات ریاضة التنس؛ خدمات مباریات ریاضة 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ء مباریات ریاضة التنس االحترافیة والھواة والخیریة؛ خدمات مباریات ریاضة التنس؛ خدمات التنس؛ خدمات تنظیم و إجرا

استعراضات ریاضة التنس؛ خدمات بطوالت ریاضة التنس؛ خدمات مخیمات ریاضة التنس؛ خدمات البث التلفزیوني لمباریات 
خدمات توفیر معلومات ریاضة التنس؛ خدمات جوائز  التنس؛ خدمات البث اإلذاعي لمباریات التنس؛ خدمات تعلیم ریاضة التنس؛

ریاضة التنس؛ خدمات إعداد عیادات ریاضة التنس؛ خدمات إقامة عیادات ریاضة التنس؛ خدمات تدریب ریاضة التنس؛ خدمات 
األنشطة التحكیم في مباریات التنس؛ خدمات النشاطات الترفیھیة والریاضیة والثقافیة؛ خدمات التسلیة والترفیھ؛ خدمات 

الریاضیة؛ خدمات المسابقات الریاضیة؛ خدمات المباریات الریاضیة؛ خدمات األلعاب الریاضیة؛ خدمات االستعراضات الریاضة؛ 
خدمات األحداث الریاضیة؛ خدمات استضافة فعالیات الجوائز الریاضة؛ خدمات توفیر المعلومات الریاضیة؛ خدمات التعلیم؛ 

مات التثقیف البدني؛ خدمات التدریب؛ خدمات التدریب الریاضي؛ خدمات التدریب البدني؛ خدمات خدمات التثقیف الریاضي؛ خد
التدریب؛ خدمات التدریب الریاضي؛ خدمات التدریب البدني؛ خدمات نشر الكتب والمجالت والنشرات والمطبوعات (غیرھا من 

المتاحف؛ خدمات الترفیھ اإلذاعي والتلفزیوني؛ خدمات  النصوص الدعائیة)؛ خدمات المكتبات ومرافق مكتبات الفیدیو؛ خدمات
الخدمات الترفیھیة، وبخاصة توفیر برامج مستمرة تختص بالریاضة التي یتم توصیلھا عن طریق اإلذاعة والتلفزیون؛ خدمات 

سم بمھرجانات األفالم إنتاج األفالم والفیدیو واإلذاعي والتلفزیوني والترفیھ (بما في ذلك الفعالیات ذات الصلة أو التي تت
والفعالیات الثقافیة األخرى)؛ خدمات إنتاج فیدیوھات وأفالم ریاضة التنس؛ خدمات النوادي الصحیة؛ خدمات إصدار التذاكر 

للبائعین وللمشترین لتذاكر الفعالیات الریاضیة والترفیھیة األخرى، بما في ذلك خدمات حجز التذاكر على االنترنت؛ خدمات توفیر 
لومات المتعلقة بتدریبات اللیاقة البدنیة عبر مواقع على شبكة االنترنت؛ خدمات توفیر الصحف اإللكترونیة، وبخاصة المع

البلوقات، التي تتسم بمحتوى المعرفة من قبل المستخدم؛ خدمات االستشارات والخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع الخدمات 
 سابقة مقدمة عن طریق شبكة االتصاالت العالمیة. المذكورة أعاله؛ خدمات كافة الخدمات ال

  
  مكتوبان بطریقة أفقیة ممیزة. AOالحرفین الالتینیین  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pearl Cementالعالمة التجاریة :  سجیل بیاناتلتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258815 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لویسشي جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     دوسلدورف، المانیا, , , ,   40549، 243ھانسالي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البوكسایت (خام طبیعي یصنع منھ معظم معدن األلومنیوم)، 1الفئة  1ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
)، مواد ملصقة للخرسانة، المغنیسیوم والبوتاس  البنتونایت (طین غیر نقي مكون بشكل أساسي من المونتموریلونیت

 والسیلیكات واألسمنت. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Pearl Cementالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

عربیة المتحدةاإلمارات ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pearl Cementالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258816 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لویسشي جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     دوسلدورف، المانیا, , , ,   40549، 243ھانسالي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

النشائیة لیست من المعدن وبالتحدید : مواد البناء والمواد ا19الفئة  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الجص ومواد الربط وبالتحدید مواد الربط الھیدرولیكیة، الرمل.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Pearl Cementالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ة الفكریة ابوغزالة للملكی:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pearl Cementالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258817 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لویسشي جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     , , ,  دوسلدورف، المانیا,  40549، 243ھانسالي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات لإلنشاءات، االنشاءات، انشاءات الھیاكل والمباني، 37الفئة  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 االشراف على انشاء المباني ومسح االبنیة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Pearl Cementالعبارة  وصف العالمة :

   تراطات :االش
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

المات التجاریةإدارة الع  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Pearl Cementالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/08/2016بتاریخ :    258818 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  لویسشي جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     دوسلدورف، المانیا, , , ,   40549، 243ھانسالي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : تخطیط وتصمیم مشاریع البناء.  42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Pearl Cementالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مؤسسة الدیار العتیقة لتجارة مواد البناء  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALDIYARالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/08/2016بتاریخ :    258895 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة الدیار العتیقة لتجارة مواد البناء   بإسم :)- 730(

     , , , ,  0563636359برج خلیفة., ھاتف –ملك ربیع محمد نور  3بي  -02اي  -10مكتب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

طابوق, مواد بناء ( غیر معدنیة ), أنابیب قاسیة غیر معدنیة للمباني,  19لفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة با)- 512(
 إسفلت وزفت وقار, مباني غیر معدنیة  قابلة للنقل, مجسمات غیر معدنیة.

  
  ) بالالتینیة, والعالمة باللون األسود.    ALDIYARعبارة عن رسم لقوس ممیز كتب أدناه (  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
اریةإدارة العالمات التج  

 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Simpliciteaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/08/2016بتاریخ :    258992 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ. تي. رونیفیلدت كیھ جي  بإسم :)- 730(

     ووربسوید، ألمانیا, , , ,   27726، 2اس تي ار  –ویبر  –جان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الشاي، الشاي المثلج، شاي الفاكھة، شاي األعشاب 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 . 30تجات من نوع الشاي، كافة السلع المذكورة أعاله أیضا في أكیاس، مدرجة في الفئة والمن

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Simpliciteaالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبر
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي اجنتس تي ام -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ap scapeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/08/2016بتاریخ :    258993 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الماس الیسنسینج لیمتد  بإسم :)- 730(

     ھوم، ھونج كونج, , , ,   ھوك تشیونج ستریت، ھونج 1، ھاربور سنتر، 1، تاور 409یونیت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم؛ مستخلصات اللحوم؛ فاكھة (معالجة)؛ فاكھة، 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قشورة؛ فاكھة مطھیة؛ فاكھة، مجففة؛ فاكھة، محفوظة؛ فاكھة، معلبة؛ خالئط من المكسرات والفاكھة المجففة؛ فاكھة م

 محضرة؛ فاكھة محفوظة؛ فاكھة معالجة؛ جلي (ھالم)؛ حلیب؛ منتجات الحلیب. 
  

  بطریقة ممیزة. apمكتوبة بأحرف التینیة وأعالھا كتب الحرفین الالتینیین  scapeالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ANDRES SARDAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/08/2016بتاریخ :    258994 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فان دي فیلدا ان في  بإسم :)- 730(

     شیلیبیلي، بلجیكا, , , ,   9260، 4لیجویج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. ANDRES SARDAالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
  REMY MARTINالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/08/2016بتاریخ :    258995 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  د كو.إي. ریمي مارتن ان  بإسم :)- 730(

     كوجناك، فرنسا, , , ,   16100رو دي ال سوسیتي فینیكولي،  20وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البیرة غیر الكحولیة؛ المیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ؛ مركزات الشراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات غیر الكحولیة؛ مشروبا

 المشروبات. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم لحصان برأس وصدر إنسان یمسك برمح  REMY MARTINالعبارة  وصف العالمة :
  واألبیض بشكل ممیز.والكل على خلفیة رسم لقارورة مملوءة بسائل والعالمة باأللوان الذھبي والبني 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SAMSUNG SOUNDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/08/2016بتاریخ :    258996 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/02/2016  15166739:  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة إستقبال تلفزیونیة؛ أجھزة إستقبال صوتیة السلكیة؛ 9الفئة  9خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
سماعات صوتیة؛ مكونات إلكترونیة صوتیة، تحدیدا، أنظمة صوت محیطیة؛ مكبرات الصوت؛ سماعات الرأس؛ أجھزة إستقبال 

مشغالت أقراص رقمیة، مكبرات صوت، سماعات  فیدیویة؛ مشغالت صوتیة رقمیة؛ أنظمة مسرح منزلي تتألف من –صوتیة 
 صوت؛ سماعات األذن؛ مسجالت ومشغالت صوت وفیدیو رقمیة؛ مشغالت أقراص فیدیو رقمیة؛ مشغالت تعمل بتقنیة البلو راي.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة ومتبوعة بالرمز ( + ). SAMSUNG SOUNDالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Joiiiiالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/08/2016بتاریخ :    258997 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/02/2016  015166259:  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تتألف من أجھزة إستقبال تلفزیونیة،  : أنظمة مسرح منزلي9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مكبرات صوت وسماعات صوت؛ أجھزة إستقبال تلفزیونیة؛ أجھزة صندوقیة رقمیة اي بي تي في (تلفزیون بروتوكول اإلنترنت) 

 لإلستقبال التلفزیوني؛ تطبیقات برمجیات لتوفیر الوصول إلى برامج التلفزیون والفیدیو من خالل اإلنترنت؛ نظام تلفزیوني
تفاعلي یتألف من تلفزیون ذكي، جھاز تحكم عن بعد وبرمجیات تتیح عرض المعلومات المتعلقة بالبرنامج التلفزیوني، بما في 
ذلك فریق عمل البرنامج، صور، المشاركین في الحدث، إحصائیات الحدث الریاضي والتحلیل والتعلیقات اإلجتماعیة الحیة عن 

مجیات قابلة للتنزیل للتفزیون الذكي، والتي تتیح عرض المعلومات المتعلقة بالبرنامج البرنامج التلفزیوني أو الحدث؛ بر
التلفزیوني، بما في ذلك فریق عمل البرنامج، صور، المشاركین في الحدث، إحصائیات الحدث الریاضي والتحلیل والتعلیقات 

 رمجیات الحاسوب.      اإلجتماعیة الحیة عن البرنامج التلفزیوني أو الحدث؛ أجھزة التلفاز؛ ب
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Joiiiiالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 دارة العالمات التجاریةإ
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259129 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  11/03/2016  86936964:  بیانات األولویة         
  انكیس دیزاینز كورب.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  91710بایبالین افنیو تشینو، كالیفورنیا  14351وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة الحاسوب الطرفیة وأجزائھا؛ بطاریات وأجھزة شحن 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البطاریة؛ أجھزة شحن بطاریة الھاتف الخلیوي؛ أجھزة شحن بطاریة الھاتف الخلیوي لإلستخدام في المركبات؛ أجھزة شحن 

أجھزة شحن للبطاریات؛ أجھزة شحن للبطاریات الكھربائیة؛ كبالت؛ كبالت مساعدة للھاتف  البطاریة لإلستخدام مع الھواتف؛
الخلیوي؛ كبالت توصیل؛ كبالت بیانات؛ كبالت حاسوب؛ كبالت كھربائئیة للتوصیل؛ كبالت وأسالك كھربائیة؛ كبالت شحن 

ة؛ أجھزة طاقة كھربائیة، تحدیدا، منافذ متعددة كھربائیة؛ أسالك وكبالت كھربائیئة؛ وصالت كھربائیة؛ وصالت طاقة كھربائی
الوسائط؛ وحدات توزیع الطاقة الكھربائیئة؛ أسالك إمتداد طاقة كھربائیة؛ كبالت الناقل التسلسلي العام (یو اس بي) الدقیقة؛ 

(یو اس بي)؛ كبالت  مھئیات طاقة للحواسیب؛ كبالت الطاقة؛ وصالت الطاقة؛ كبالت اإلتصاالت؛ كبالت الناقل التسلسلي العام
الناقل التسلسلي العام (یو اس بي) للھواتف الخلیویة؛ حافظات وحقائب حمل مصممة لتخزین ونقل اإللكترونیات اإلستھالكیة، 

تحدیدا، حواسیب محمولة، ھواتف متحركة، كامیرات رقمیة، مساعدات رقمیة شخصیة وأجھزة إلكترونیة رقمیة محمولة وكفیة 
 رسال ومعالجة وإستعراض النصوص والبیانات والصوت والصورة وملفات الفیدیو.      لتسجیل وتنظیم وإ

  
  رسم لورقة نبات بشكل ممیز. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   DIGESTAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتطلب ب)- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259130 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوریون كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     جو، سیؤول، جمھوریة كوریا, , , ,   -جیل، یونجسان  -دي ایھ  90رو  -، بیكبیوم 13وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الشیكوالتھ، البسكویت، الكعك الصغیر المحلى، البسكویت 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الھش، بسكویت رقائقي، الحلویات، رقائق الذرة، الخبز، المعجنات، الكعك، الفطائر، كعك البودنج، الشربت، البوظة، الحوى، 

 امیل، علكة (لغیر األغراض الطبیة). الكر
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. DIGESTAالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NEONاریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259131 المودعة بالرقم :)- 219(

  GB  13/04/2016   3159350:  بیانات األولویة         
  نیون مانیجمنت سیرفیسیز لیمتد  بإسم :)- 730(

     بي جي، المملكة المتحدة, , , ,   0في   3جریستشیرتش ستریت، لندن إي سي  20وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات مالیة؛ إكتتاب التأمین وإعادة التأمین؛خدمات 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وكاالت التأمین واإلكتتاب؛ خدمات التعامل مع المطالبات؛ سمسرة التأمین. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. NEONالكلمة  وصف العالمة :

   راطات :االشت
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259132 المودعة بالرقم :)- 219(

  GB  27/04/2016   3161764:  بیانات األولویة         
  نیون مانیجمنت سیرفیسیز لیمتد  بإسم :)- 730(

     بي جي، المملكة المتحدة, , , ,   0في   3جریستشیرتش ستریت، لندن إي سي  20وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة؛ إكتتاب التأمین وإعادة التأمین؛خدمات : خدمات مالی36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وكاالت التأمین واإلكتتاب؛ خدمات التعامل مع المطالبات؛ سمسرة التأمین. 

  
رسم لشریط متعرج باأللوان الزھري والبنفسجي واألزرق الفاتح والغامق ویعلوه ذات الرسم باألبیض واألسود  وصف العالمة :

  المذكورة بشكل ممیز.وفي األعلى ذات الرسم بنفس األلوان 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259134 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مینیستري اوف اوشینز اند فیشریز  بإسم :)- 730(

     رو، سیجونج، جمھوریة كوریا, , , ,   – 2، داسوم 94اف ال.،  1دونج)،  –(ایوجین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

غیر حي؛ سمك ومحار (غیر حي) (بما في ذلك تلك  : سمك29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المجمدة أو المحفوظة بالملح)؛ حیوانات مائیة صالحة لألكل غیر حیة؛ مأكوالت بحریة مملحة ومخمرة (جیوتجال)؛ حیوانات أذن 

تخرجات البحر غیر حیة؛ سمك البالیس (غیر حي)؛ محار غیر حي؛ سمك تونة غیر حي؛ منتجات مأكوالت بحریة معالجة؛ مس
نوري)؛ أسماك محفوظة؛ منتجات بحریة -أعشاب بحریة للطعام؛ ألواح من الفر (عشب بحري بنفسجي اللون) مجففة (ھوشي

محفوظة؛ أطعمة مصنوعة من السمك؛ كعكات من السمك؛ منتجات أغذیة محفوظة من السمك والمحار؛ سمك ومحار مجفف؛ 
 یر؛ سمك. لحم السلطعون؛ منتجات مائیة محفوظة بعلب وقوار

  
رسم كاریكاتوري لثالثة سمكات موضوع بطریقة دائریة والعالمة باأللوان الزھري واألزرق واألصفر بشكل  وصف العالمة :

  ممیز.
   االشتراطات :

  
 فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259136 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مینیستري اوف اوشینز اند فیشریز  بإسم :)- 730(

     یا, , , ,  رو، سیجونج، جمھوریة كور – 2، داسوم 94اف ال.،  1دونج)،  –(ایوجین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: قشریات حیة؛ حیوانات مائیة حیة قابلة لألكل؛ سمك ومحار 31الفئة  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صدفي (حي)؛ سمك حي؛ بطلینوس حي؛ سمك أحواض الزینة؛ بیض السمك؛ حیوانات أذن البحر حیة؛ سمك مفلطح (حي)؛ 

ار (حي)؛ سمك تونة (حي)؛ خیار البحر (حي)؛ طحالب غیر معالجة لالستھالك البشري؛ الفر (عشب بحري بنفسجي اللون) مح
طازج؛ تانجل البحر (أعشاب بحر) طازجة؛ طحالب بحریة بنیة طازجة؛ الفر (عشب بحري) أخضر اللون طازج؛ أعشاب بحریة 

 طازجة؛ طحالب لالستھالك البشري أو الحیواني. 
  

رسم كاریكاتوري لثالثة سمكات موضوع بطریقة دائریة والعالمة باأللوان الزھري واألزرق واألصفر بشكل  وصف العالمة :
  ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SAPIENSTONEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیانات بطلب)- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259137 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سابینستون، انك.  بإسم :)- 730(

     , ,   ، شیكاغو، الینوي، الوالیات المتحدة األمریكیة, ,201دبلیو. سوبریور ستریت، سویت  314وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة وتركیبات صحیة؛ حجرات خصوصیة للحمام 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التركي، متنقلة؛ مصارف الحمامات؛ مصارف المطابخ؛ بوالیع؛ أحواض لغسل األیدي [أجزاء من التركیبات الصحیة]؛ قواعد 

عد؛ أحواض استحمام؛ أحواض استحمام صغیرة؛ غرف مغلقة لالستحمام؛ أبواب للحمام؛ أجھزة إشعاع [حراریة]؛ أساس للمصا
 أجھزة إنارة؛ مصابیح إنارة؛ مصابیح الشوارع؛ مصابیح السقف. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SAPIENSTONEالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
   ROBLOXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259140 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  روبلوكس كوربوریشن  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  94401، سان ماتیو، كالیفورنیا، 201ار دي ایھ في إي.، سویت  3ایست  60وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

ة؛ : برمجیات ألعاب فیدیو؛ برمجیات حاسوب لأللعاب التفاعلی9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
برمجیات ترفیھیة تفاعلیة، بالتحدید، برمجیات حاسوب وألعاب فیدیو؛ برمجیات حاسوب محملة أو قابلة للتحمیل، بالتحدید، 

برمجیات حاسوب وألعاب فیدیو؛ مطبوعات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل بطبیعة أدلة وكتیبات توضیحیة للمستخدم؛ بیانات 
تحدید، بالتحدید، ملفات صوت قابلة للتنزیل وتسجیالت فیدیو قابلة للتنزیل مزودة بمشغل ألعاب مسجلة إلكترونیًا من اإلنترنت، بال

الحاسوب والفیدیو؛ تطبیقات على شبكة اإلنترنت، بالتحدید، برمجیات ألعاب الحاسوب والفیدیو قابلة للتنزیل؛ برامج ألعاب 
خراج وتشفیر وفك تشفیر وقراءة وتخزین وتنظیم ملفات سمعیة إلكترونیة؛ برمجیات لتنزیل ونقل واستالم وتقدیم ونشر واست

وبصریة ورسومات فیدیو وبیانات مكتوبة، بالتحدید، برمجیات إلدارة ألعاب الحاسوب والفیدیو لالستخدام في الشبكات 
المعلومات، بالتحدید، اإلجتماعیة؛ برمجیات حاسوب لتجمیع و/أو معالجة و/أو مراقبة و/أو تحلیل و/أو إدارة و/أو اإلبالغ عن 

برمجیات إدارة قواعد الحاسوب وبرمجیات مضادة للفیروسات؛ برمجیات حاسوب لتجمیع ومعالجة ومراقبة وتحلیل وإدارة 
واإلبالغ عن المعلومات التي تتعلق باستخدام وأداء البرمجیات وتطبیقات برمجیات الحاسوب وألعاب الحاسوب والفیدیو، مواقع 

افتراضي ومحتوى سمعیة وبصریة لالستخدام في مجال تصمیم برمجیات الحاسوب وبرمجة ألعاب الحاسوب؛ إلكترونیة، عالم 
برمجیات حاسوب لتجمیع ومعالجة وتحلیل وإدارة واإلبالغ عن المعلومات التي تتعلق بأنشطة مباشرة وعلى اإلنترنت والموقع 

مجیات مضادة للفیروسات؛ لوحات إعالنات إلكترونیة؛ قواعد بیانات اإللكتروني، بالتحدید، برمجیات إدارة قواعد البیانات، بر
مباشرة في مجال برمجیات الحاسوب، برامج ألعاب الحاسوب؛ برمجیات ألعاب حاسوب لالستخدام على الھواتف النقالة؛ أغلفة 

تف النقالة؛ بطاقات ھدایا مدفوعة بالستیكیة مھیئة للھواتف النقالة معروفة كجلود لحمایة الھواتف النقالة وعلب وأغلفة للھوا
مسبقًا وبطاقات ائتمان التي تكون مشفرة مغناطیسیًا؛ قطع ولوازم للبضائع المذكورة أعاله؛ برمجیات حاسوب لتمكن من تحمیل 

وتنزیل والوصول ونشر واستعراض وتحریر وتدوین وغیرھا التي تقدم وسائط إلكترونیة والمعلومات عبر شبكة حاسوب 
تصاالت؛ برمجیات حاسوب لتجمیع وتحریر وتنظیم وتعدیل ونقل وتخزین وتبادل البیانات والمعلومات؛ برمجیات وشبكات ا

 حاسوب لتحریر وتعدیل وتجمیع وتخزین وتبادل الفیدیو. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. ROBLOXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

كتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ م
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة )- 740(
   ROBLOXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259143 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  روبلوكس كوربوریشن  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  94401، سان ماتیو، كالیفورنیا، 201ار دي ایھ في إي.، سویت  3ایست  60: وعنوانة       
     
  

 
  

 
 
 

: خدمات ترفیھیة، بالتحدید، تقدیم ألعاب تفاعلیة عبر شبكات 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت إلكترونیة وبصریة؛ خدمات الترفیھ والتعلیم، بالتحدید، تقدیم ألعاب إلكترونیة وحاسوب وفیدیو مباشرة على اإلنترنت اتصاال

تقدم من خالل وسائل اإلنترنت، فیدیو مباشر، خدمات ألعاب حاسوب تقدم عبر شبكة حاسوب؛ خدمات تنظیم ألعاب بطبیعة 
ألعاب غیر قابلة للتنزیل و/أو خدمات تعلیمیة ترفیھیة، بالتحدید، تقدیم ألعاب  مسابقات ألعاب حاسوب وفیدیو؛ خدمات تقدیم

حاسوب مباشرة، تقدیم استخدام مؤقت أللعاب فیدیو غیر قابلة للتنزیل؛ خدمات تعلیم وترفیھ تقدم من خالل شبكات حاسوب 
ید، تقدیم ألعاب فیدیو مباشرة؛ خدمات تقدیم وإعداد والتلفاز والھواتف النقالة والكوابل وغیرھا من الوسائل اإللكترونیة، بالتحد

فعالیات خاصة وتحریر وإنتاج أفالم تصویر سینمائي ورقمیة ورسوم متحركة وبرامج رادیو وتلفزیون؛ خدمات وسائط متعددة 
عنكبوتیة  لنشر برامج الحاسوب والفیدیو وبرمجیات حاسوب وفیدیو وألعاب؛ خدمات تقدیم معلومات الترفیھ بطبیعة صحفات

متخصصة تضم معلومات العبي األلعاب، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بھویة الالعب وتفضیالت الالعب؛ وسائط متعددة لنشر 
برمجیات ترفیھیة و/أو تعلیمیة؛ خدمات إعداد وتنظیم وعقد مؤتمرات والندوات لألغراض التعلیمیة؛ خدمات ترفیھیة في شكل 

عبر الرادیو وكابالت وأقمار صناعیة واإلنترنت تتعلق ببرامج الحاسوب والفیدیو؛ خدمات إنتاج برامج تلفزیونیة وبرامج 
وعرض برامج التلفزیون وعروض وأفالم وفیدیو تتعلق ببرامج حاسوب وفیدیو؛ خدمات تقدیم موقع إلكتروني تضم برامج 

تعلیمیة تتعلق بالترفیھ، بالتحدید، تقدیم معلومات حاسوب وفیدیو غیر قابلة للتنزیل مباشرة وخدمات حاسوب وألعاب فیدیو و
الترفیھ تتعلق بألعاب الحاسوب والفیدیو؛ خدمات تقدیم المعلومات حول الترفیھ والتعلیم التي تقدم مباشرة من قاعدة بیانات 

الوسائل اإللكترونیة أو حاسوب أو على اإلنترنت أو من خالل اتصاالت األقمار الصناعیة أو باستخدام المیكروویف أو غیرھا من 
الرقمیة أو التناظریة؛ خدمات نشر المجالت والجرائد؛ خدمات تنظیم وإنتاج وعرض الفعالیات ألغراض تربویة أو ثقافیة أو 
ترفیھیة، بالتحدید، خدمات تنظیم وعقد مسابقات ألعاب حاسوب واتفاقیات تعلیمیة؛ خدمات تنظیم وإنتاج وعرض المنافسات 

أللعاب وعروض األلعاب والمباریات وأیام مرح ومعارض وعروض وعروض الشوارع وفعالیات منظمة على والمسابقات وا
المسرح، حفالت حیة وفعالیات مشاركة، بالتحدید، تنظیم فعالیات في مجال ألعاب الحاسوب ألغراض تعلیمیة؛ خدمات ألعاب 

ة، خدمات تقدیم ألعاب فیدیو مباشرة؛ خدمات تقدیم استخدام قائمة على اإلنترنت، بالتحدید، خدمات تقدیم ألعاب حاسوب مباشر
مؤقت لبرمجیات غیر قابلة للتنزیل لتحریر وتعدیل وتجمیع وتخزین وتبادل الفیدیو؛ خدمات تقدیم المعلومات والنصح التي تتعلق 

  بأي من الخدمات المذكورة أعاله؛ خدمات النصح واالستشارات فیما یتعلق بجمیع ما ذكر أعاله.
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  مكتوبة بأحرف التینیة. ROBLOXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 یةإدارة العالمات التجار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ROBLOXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259144 قم :المودعة بالر)- 219(

  US  03/03/2016  87098247+  86928584:  بیانات األولویة         
  روبلوكس كوربوریشن  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  94401، سان ماتیو، كالیفورنیا، 201ار دي ایھ في إي.، سویت  3ایست  60وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

: برمجیات ألعاب فیدیو؛ برمجیات حاسوب لأللعاب التفاعلیة؛ 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
برمجیات ترفیھیة تفاعلیة، بالتحدید، برمجیات حاسوب وألعاب فیدیو؛ برمجیات حاسوب محملة أو قابلة للتحمیل، بالتحدید، 

اسوب وألعاب فیدیو؛ مطبوعات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل بطبیعة أدلة وكتیبات توضیحیة للمستخدم؛ بیانات برمجیات ح
مسجلة إلكترونیًا من اإلنترنت، بالتحدید، بالتحدید، ملفات صوت قابلة للتنزیل وتسجیالت فیدیو قابلة للتنزیل مزودة بمشغل ألعاب 

اإلنترنت، بالتحدید، برمجیات ألعاب الحاسوب والفیدیو قابلة للتنزیل؛ برامج ألعاب الحاسوب والفیدیو؛ تطبیقات على شبكة 
إلكترونیة؛ برمجیات لتنزیل ونقل واستالم وتقدیم ونشر واستخراج وتشفیر وفك تشفیر وقراءة وتخزین وتنظیم ملفات سمعیة 

الحاسوب والفیدیو لالستخدام في الشبكات وبصریة ورسومات فیدیو وبیانات مكتوبة، بالتحدید، برمجیات إلدارة ألعاب 
اإلجتماعیة؛ برمجیات حاسوب لتجمیع و/أو معالجة و/أو مراقبة و/أو تحلیل و/أو إدارة و/أو اإلبالغ عن المعلومات، بالتحدید، 

رة برمجیات إدارة قواعد الحاسوب وبرمجیات مضادة للفیروسات؛ برمجیات حاسوب لتجمیع ومعالجة ومراقبة وتحلیل وإدا
واإلبالغ عن المعلومات التي تتعلق باستخدام وأداء البرمجیات وتطبیقات برمجیات الحاسوب وألعاب الحاسوب والفیدیو، مواقع 
إلكترونیة، عالم افتراضي ومحتوى سمعیة وبصریة لالستخدام في مجال تصمیم برمجیات الحاسوب وبرمجة ألعاب الحاسوب؛ 

یل وإدارة واإلبالغ عن المعلومات التي تتعلق بأنشطة مباشرة وعلى اإلنترنت والموقع برمجیات حاسوب لتجمیع ومعالجة وتحل
اإللكتروني، بالتحدید، برمجیات إدارة قواعد البیانات، برمجیات مضادة للفیروسات؛ لوحات إعالنات إلكترونیة؛ قواعد بیانات 

لعاب حاسوب لالستخدام على الھواتف النقالة؛ أغلفة مباشرة في مجال برمجیات الحاسوب، برامج ألعاب الحاسوب؛ برمجیات أ
بالستیكیة مھیئة للھواتف النقالة معروفة كجلود لحمایة الھواتف النقالة وعلب وأغلفة للھواتف النقالة؛ بطاقات ھدایا مدفوعة 

ت حاسوب لتمكن من تحمیل مسبقًا وبطاقات ائتمان التي تكون مشفرة مغناطیسیًا؛ قطع ولوازم للبضائع المذكورة أعاله؛ برمجیا
وتنزیل والوصول ونشر واستعراض وتحریر وتدوین وغیرھا التي تقدم وسائط إلكترونیة والمعلومات عبر شبكة حاسوب 
وشبكات اتصاالت؛ برمجیات حاسوب لتجمیع وتحریر وتنظیم وتعدیل ونقل وتخزین وتبادل البیانات والمعلومات؛ برمجیات 

 ع وتخزین وتبادل الفیدیو. حاسوب لتحریر وتعدیل وتجمی
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بخط مزدوج بشكل ممیز. ROBLOXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ROBLOXعالمة التجاریة : ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259145 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  03/03/2016  87098247+  86928584:  بیانات األولویة         
  روبلوكس كوربوریشن  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  94401، سان ماتیو، كالیفورنیا، 201ار دي ایھ في إي.، سویت  3ایست  60وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

: دمى من القماش؛ تماثیل شخصیات ممثلین؛ ألعاب؛ ألعاب 28الفئة  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ى سیارات؛ دمى معدات ألعاب، اإلنشاءات؛ ألعاب محشوة؛ اكسسوات لتماثیل شخصیات ممثلین؛ شخصیات لعب واكسسوات؛ دم

بالتحدید، لعب مسدسات أسھم الریشة ولعب أسھم الریشة لالستخدام معھا، لعب مسدسات كرات وكرات لعب لالستخدام معھا؛ 
ألعاب ورقیة؛ ألعاب باستخدام األلواح؛ لعب أطقم لعبة مالكمة وملحقاتھا؛ ألعاب ودمى، بالتحدید، شخصیات دمى ذات رقاقات أو 

تحدید التردد بالرادیو؛ شخصیات لعب ذات رقاقات أو رقعات تحدید التردد بالرادیو؛ قطع ألعاب قابلة للتجمیع؛ أحجیات؛  رقعات
دمى دروع؛ سماعات الرأس ذات واقع افتراضي لالستخدام في ألعاب الفیدیو وتستخدم برمجیات ألعاب الفیدیو، برمجیات 

 قع اإلفتراضي. لالتصال والتفاعل مع الغیر وبرمجیات الوا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بخط مزدوج بشكل ممیز. ROBLOXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا ا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ROBLOXریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259146 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  03/03/2016  87098247+  86928584:  بیانات األولویة         
  روبلوكس كوربوریشن  بإسم :)- 730(

المتحدة األمریكیة, , , ,  ، الوالیات 94401، سان ماتیو، كالیفورنیا، 201ار دي ایھ في إي.، سویت  3ایست  60وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

: خدمات ترفیھیة، بالتحدید، تقدیم ألعاب فیدیو تفاعلیة 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ام مؤقت أللعاب الفیدیو مباشرة عبر شبكات اتصاالت إلكترونیة وبصریة والسلكیة؛ خدمات ترفیھیة، بالتحدید، تقدیم استخد

التفاعلیة غیر قابلة للتنزیل عبر شبكات اتصاالت إلكترونیة وبصریة والسلكیة؛ خدمات الترفیھ والتعلیم، بالتحدید، تقدیم ألعاب 
إلكترونیة وحاسوب وفیدیو مباشرة على اإلنترنت تقدم من خالل وسائل اإلنترنت، فیدیو مباشر، خدمات ألعاب حاسوب تقدم عبر 

بكة حاسوب؛ خدمات تنظیم ألعاب بطبیعة مسابقات ألعاب حاسوب وفیدیو؛ خدمات تقدیم ألعاب غیر قابلة للتنزیل و/أو خدمات ش
تعلیمیة ترفیھیة، بالتحدید، تقدیم ألعاب حاسوب مباشرة، تقدیم استخدام مؤقت أللعاب فیدیو غیر قابلة للتنزیل؛ خدمات تعلیم 

وب والتلفاز والھواتف النقالة والكوابل وغیرھا من الوسائل اإللكترونیة، بالتحدید، تقدیم ألعاب وترفیھ تقدم من خالل شبكات حاس
فیدیو مباشرة؛ خدمات تقدیم وإعداد فعالیات خاصة وتحریر وإنتاج أفالم تصویر سینمائي ورقمیة ورسوم متحركة وبرامج رادیو 

یدیو وبرمجیات حاسوب وفیدیو وألعاب؛ خدمات تقدیم معلومات وتلفزیون؛ خدمات وسائط متعددة لنشر برامج الحاسوب والف
الترفیھ بطبیعة صحفات عنكبوتیة متخصصة تضم معلومات العبي األلعاب، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بھویة الالعب 

ات والندوات وتفضیالت الالعب؛ وسائط متعددة لنشر برمجیات ترفیھیة و/أو تعلیمیة؛ خدمات إعداد وتنظیم وعقد مؤتمر
لألغراض التعلیمیة؛ خدمات ترفیھیة في شكل برامج تلفزیونیة وبرامج عبر الرادیو وكابالت وأقمار صناعیة واإلنترنت تتعلق 

ببرامج الحاسوب والفیدیو؛ خدمات إنتاج وعرض برامج التلفزیون وعروض وأفالم وفیدیو تتعلق ببرامج حاسوب وفیدیو؛ 
تضم برامج حاسوب وفیدیو غیر قابلة للتنزیل مباشرة وخدمات حاسوب وألعاب فیدیو وتعلیمیة خدمات تقدیم موقع إلكتروني 

تتعلق بالترفیھ، بالتحدید، تقدیم معلومات الترفیھ تتعلق بألعاب الحاسوب والفیدیو؛ خدمات تقدیم المعلومات حول الترفیھ والتعلیم 
رنت أو من خالل اتصاالت األقمار الصناعیة أو باستخدام المیكروویف التي تقدم مباشرة من قاعدة بیانات حاسوب أو على اإلنت

أو غیرھا من الوسائل اإللكترونیة أو الرقمیة أو التناظریة؛ خدمات نشر المجالت والجرائد؛ خدمات تنظیم وإنتاج وعرض 
اب حاسوب واتفاقیات تعلیمیة؛ الفعالیات ألغراض تربویة أو ثقافیة أو ترفیھیة، بالتحدید، خدمات تنظیم وعقد مسابقات ألع

خدمات تنظیم وإنتاج وعرض المنافسات والمسابقات واأللعاب وعروض األلعاب والمباریات وأیام مرح ومعارض وعروض 
وعروض الشوارع وفعالیات منظمة على المسرح، حفالت حیة وفعالیات مشاركة، بالتحدید، تنظیم فعالیات في مجال ألعاب 

یة؛ خدمات ألعاب قائمة على اإلنترنت، بالتحدید، خدمات تقدیم ألعاب حاسوب مباشرة، خدمات تقدیم الحاسوب ألغراض تعلیم
ألعاب فیدیو مباشرة؛ خدمات تقدیم استخدام مؤقت لبرمجیات غیر قابلة للتنزیل لتحریر وتعدیل وتجمیع وتخزین وتبادل الفیدیو؛ 
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دمات المذكورة أعاله؛ خدمات النصح واالستشارات فیما یتعلق بجمیع خدمات تقدیم المعلومات والنصح التي تتعلق بأي من الخ
 ما ذكر أعاله. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بخط مزدوج بشكل ممیز. ROBLOXالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -كریة ابوغزالة للملكیة الف:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PYROTEKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259155 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بایروتیك انكوربوریتد  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  99201ھ اس تي ایھ في إي.، سبوكین، دبلیو ای 1دبلیو.  705وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: آالت لمعالجة الصھارة عالیة الحرارة، تحدیدا، آالت إزالة 7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صب آلالت الصب المستمرة؛ مضخات المعدن المنصھر؛ الغازات؛ أجزاء اآللة تحدیدا، الدوارات الجرافیتیة وأجزائھا، وأطراف ال

 معدات المالجة المعدنیة، تحدیدا، المسابك المستمرة.       
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. PYROTEKالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
صاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -كیة الفكریة ابوغزالة للمل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HDRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259156 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتش دي ار، انك.  بإسم :)- 730(

     الیات المتحدة األمریكیة, , , ,  ، الو68114اندیان ھیلز دي ار. اوماھا نبراسكا  8404وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات اإلستشارات والھندسة والعمارة. 42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بالالتینیة. HDRاألحرف  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك اریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التج)- 740(
  HDRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259158 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتش دي ار، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  68114اندیان ھیلز دي ار. اوماھا نبراسكا  8404 وعنوانة :      
  

 
  

 
 
 

: خدمات اإلستشارات في مجال التصمیم المعماري، الھندسة، 42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والخدمات المعماریة.  

  
  مكتوبة بالالتینیة بطریقة متداخلة ممیزة. HDRاألحرف  مة :وصف العال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VALIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259159 لرقم :المودعة با)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فالید سولیوكویس إي سیرفیكوس دي إي سیجورانكا إي ام میوس دي باجامنت تو إي ایدنتیفیكاساو اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ,   البرازیل, , , -ار. جیھ.  –، ریو دي جانیرو 146/  202روا بیتر لوند، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: بطاقات بالستیكیة، بطاقات ممغنطة، بطاقات إستقرائیة، 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ة.     بطاقات ذكیة وغیرھا من أنواع البطاقات من ھذا النوع، جمیعھا تالمسیة (مشفرة)؛ أنظمة الیانصیب، بما في ذلك اإللكترونی

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. VALIDالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 رة العالمات التجاریةإدا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VALIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/08/2016بتاریخ :    259160 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فالید سولیوكویس إي سیرفیكوس دي إي سیجورانكا إي ام میوس دي باجامنت تو إي ایدنتیفیكاساو اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     البرازیل, , , ,   -ار. جیھ.  –، ریو دي جانیرو 146/  202روا بیتر لوند، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: بطاقات بالستیكیة، بإستثناء الممغنطة أو البطاقات 16الفئة  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ مطبوعات، المشفرة، بطاقات غیر مشفرة مغناطیسیا وغیرھا من البطاقات من ھذا النوع، جمیعھا غیر تالمسیة (غیر مشفرة)

 مطبوعات أمنیة، تذاكر، تذاكر یانصیب، نقود ورقیة.    
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. VALIDالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AirChefالعالمة التجاریة :  تسجیل بیاناتلبطلب )- 541(
  04/09/2016بتاریخ :    259434 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایترونیكس میدل ایست للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , دبي,   –، دبي 234116: ص.بوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة

  
ي فوق الحرف قبل االخیر منھا وذلك مكتوبة بطریقة ممیزة ورسم شكل قبعة طاھ AirChefالعبارة الالتینیة  وصف العالمة :

  بطریقة ممیزة كما في الشكل وكل بطریقة ممیزة والكل بطریقة ممیزة.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 صدار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Motherlandتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259619 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  قسمة للتجارة العامة  ( ش.ذ.م.م.).    بإسم :)- 730(

     ، عجمان ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , دبي,    16475ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 ملح والخردل، الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج.األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، ال
  

" الالتیني   M"     بحروف   التینیة  بشكل ممیز   یعلوھا رسم دائرة  بداخلھا  حرف (   Motherland"  وصف العالمة :
  بشكل ممیز ورسم  صفقات نبات  بشكل ممیز یحیط بھا رسم  خط شبھ دائرة . 

   االشتراطات :
  

لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LIFTWAREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259620 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  02/08/2016  87124892:  بیانات األولویة         
  فیریلي الیف ساینسیز ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  94043امفیثییتر باركواي، ماونتین فیو، كالیفورنیا  1600وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المائدة (الشُّوك والسكاكین والمالعق).  : أدوات8الفئة  8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. LIFTWAREالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D.BESTة التجاریة : العالم لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259621 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نابتسكو سیرفیس كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     الیابان, , , ,   141 – 0022كو، طوكیو  –تشوم، شیناجاوا  – 2، ھیجاشیجوتاندا 10 – 2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المركبات؛ أجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي. 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. D.BESTالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
   CRINOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259623 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اجروبر كوربوریتیف  بإسم :)- 730(

     , , , ,  5جي  1زد   3ھوبرت، كویبیك، كندا جیھ  –فرابیر ستریت، سانت  –ماند ، ار4600وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مسحوق مصل اللبن، مسحوق مصل اللبن المحلى، مصل 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ان كمنتج ثانوي من إنتاج مركز بروتین مصل اللبن وعزل بروتین مصل اللبن منزوع البروتین، الكتوز كمسحوق أساسھ األلب

اللبن المستخدم لصنع مشروبات غذائیة ومخفوق، مسحوق مصل اللبن منخفض الالكتوز؛ مسحوق الحلیب خالي من الدسم، 
 مسحوق مصل اللبن الحلو.     

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. CRINOالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   IMMUNOPLUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259624 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوتراك ایھ اس  بإسم :)- 730(

     اوسلو، النرویج, , , ,   0612 –مانجلیرود، ان او  3بوستبوكس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مكمالت خاصة بالحمیة، مكمالت خاصة بالحمیة تحتوي 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جلوكان، مستخلصات نباتیة، مستخلصات الطحالب،  -مضادات أكسدة، برتینات، أحماض دھنیة، بیتا  فیتامینات، معادن،

مستخلصات بحریة؛ مكمالت غذائیة بشكل حبوب، كبسوالت، مسحوق أو سائل؛ مكمالت لألغراض الطبیة؛ أدویة عشبیة، أدویة 
ت؛ قطع بدیلة عن الوجبات؛ منتجات بدیلة عن الوجبات أساسھا نباتي؛ مساحیق بدیلة عن الوجبات؛ مشروبات بدیلة عن الوجبا

لخسارة الوزن وإدارة الوزن؛ مكمالت غذائیة صحیة تتألف من عناصر غذائیة من الفاكھة والخضروات؛ مشروبات صحیة مھیأة 
بالحمیة لألغراض الطبیة؛ أطعمة خاصة بالحمیة؛ مكمالت خاصة بالحمیة؛ مستخلصات من النباتات الطبیة؛ مكمالت خاصة 

 تحتوي مستخلصات من النباتات والطحالب والخمیرة والكائنات البحریة.      
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. IMMUNOPLUSالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اجنتس تي ام بي -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    meeting pointالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259625 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اف تي أي توریستیك جي ام بي اتش   بإسم :)- 730(

     , , ,  میونخ، ألمانیا,  80339، 88الندسبرجر شترابي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: ترویج المبیعات؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ األعمال 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في مجال  المكتبیة؛ تطویر برامج المكافأة والجائزة كمقاییس المحافظة على العمالء لألغراض التسویقیة؛ إستشارات األعمال

السفر والتخطیط للسفر؛ تعیین الموظفین؛ كافة الخدمات المذكورة آنفا معده حصریا لشراء وتوزیع الخدمات المتعلقة بالسیاحة؛ 
 ال شئ من الخدمات المذكورة آنفا لھ عالقة بالمعارض التجاریة.    

  
طریقة ممیزة ویتوسطھم رسم لدائرة غامقة مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین ب meeting pointالعبارة  وصف العالمة :

  ویحیط بھا من الجانبین شریط عریض مائل والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ALTRالتجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259627 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  16/03/2016  86942572:  بیانات األولویة         
  ار. ایھ. ریام جروب، انك.  بإسم :)- 730(

حدة األمریكیة, , , ,  ، الوالیات المت10036تي اتش فلور، نیویورك، ان واي  12تي اتش ستریت،  46ویست  16وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

: الماس؛ مجوھرات من األلماس؛ ألماسات؛ ألماسات 14الفئة  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
من  مصقولة؛ مجوھرات مصنوعة بشكل كلي أو جزء كبیر منھا من األلماس؛ خواتم مصنوعة بشكل كلي أو جزء كبیر منھا

 األلماس؛ ألماسات متلبدة؛ ألماس إصطناعي؛ ساعات مصنوعة بشكل كلي أو جزء كبیر منھا من األلماس.  
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. ALTRالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة ابوغزالة للملكیة الفكر:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CARS & COFFEEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259628 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  07/04/2016  302016000035950:  بیانات األولویة         
  كارز اند كوفي اس ار ال  بإسم :)- 730(

     ، تورین، ایطالیا, , , ,  15دوریا ان.  فیا اندریاوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات ترویجیة؛ إدارة األعمال؛ توزیع المواد اإلعالنیة؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
سلع لصالح الغیر من المنتجات لصالح إنشاء وإقامة األسواق الموسمیة والمعارض والعروض؛ تجمیع مجموعة متنوعة من ال

الغیر (بإستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة من خالل متاجر البیع بالتجزئة على اإلنترنت فیما 
العمالء من  یتعلق بالمالبس؛ تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر من المنتجات لصالح الغیر (بإستثناء نقلھا) لتمكین

معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة من خالل متاجر البیع بالتجزئة على اإلنترنت فیما یتعلق بلباس القدم وغطاء الرأس؛ تنظیم 
المناسبات والمعارض واألسواق الموسمیة والعروض لألغراض التجاریة والترویجیة واإلعالنیة؛ ترویج األعمال التجاریة؛ 

الترویجیة؛ المعالجة اإلداریة للبیانات؛ خدمات إعالنیة، خدمات تسویقیة وخدمات ترویجیة؛ تجمیع  إنشاء المعارض لألغراض
مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر من المنتجات لصالح الغیر (بإستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه 

ع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر من المنتجات لصالح الغیر السلع بسھولة من خالل منافذ البیع بالجملة للمالبس؛ تجمی
 (بإستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة من خالل منافذ البیع بالجملة للمالبس لألحذیة والقبعات.  

  
 Cكتابة ممیزة للحرف الالتیني  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین ویعلوھا CARS & COFFEEالعبارة  وصف العالمة :

  والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CARS & COFFEEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259629 قم :المودعة بالر)- 219(

  IT  07/04/2016  302016000035950:  بیانات األولویة         
  كارز اند كوفي اس ار ال  بإسم :)- 730(

     ، تورین، ایطالیا, , , ,  15فیا اندریا دوریا ان. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: إنشاء وإقامة المناسبات لألغراض الترفیھیة؛ إنشاء وإقامة 41الفئة  41الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات )- 512(
اإلجتماعات لألغراض الترفیھیة؛ خدمات متعلقة بأماكن الترفیھ؛ تنظیم مسیرات وجوالت وسباقات السیارات؛ تنظیم المناسبات 

ألغراض الترفیھیة؛ تنظیم المؤتمرات والمعارض والمنافسات؛ لألغراض الترفیھیة؛ تنظیم العروض الترفیھیة؛ تنظیم المعارض ل
 خدمات ترفیھیة ریاضیة؛ األنشطة الریاضیة والثقافیة.   

  
 Cمكتوبة بأحرف التینیة في سطرین ویعلوھا كتابة ممیزة للحرف الالتیني  CARS & COFFEEالعبارة  وصف العالمة :

  والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Ruijieالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259630 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جي نتووركس كو.، لیمتدروی  بإسم :)- 730(

جینشان روود، فوزھو سیتي، فوجیان بروفنس،  618نت ساینس بالزا، جویوانزھو،  –# بلدینج، ستار  19وعنوانة :       
     جمھوریة الصین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

بیانات؛ أجھزة الحاسوب؛ أجھزة الحاسوب : أجھزة  معالجة ال9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الطرفیة؛ برامج الحاسوب، مسجلة؛ مقرنات [معدات تجھیز البیانات]؛ وحدات المعالجة المركزیة [معالجات]؛ وحدات قراءة 

زة [معدات تجھیز البیانات]؛ منشورات إلكترونیة، قابلة للتحمیل، برامج الحاسوب [برمجیات قابلة للتحمیل البرمجیات]؛ أجھ
المودم؛ أجھزة مالحة ساتلیة؛ أجھزة النظام العالمي لتحدید المواقع الجغرافیة؛ أجھزة الھاتف؛ أجھزة اتصال داخلي؛ أجھزة 

 رادیو. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Ruijieالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
   Ruijieالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259631 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رویجي نتووركس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

جینشان روود، فوزھو سیتي، فوجیان بروفنس،  618نت ساینس بالزا، جویوانزھو،  –# بلدینج، ستار  19وعنوانة :       
     جمھوریة الصین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

: إرسال الرسائل؛ االتصاالت عن طریق محطات الحاسوب؛ 38الفئة   38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ معلومات حول االتصاالت عن بعد؛ توفر وصالت االتصاالت عن بعد لشبكة الحاسوب نقل ا

العالمیة؛ تأجیر وقت الوصول إلى شبكات الحاسوب العالمیة؛ تأجیر أجھزة إرسال الرسائل؛ االتصاالت عن طریق شبكات األلیاف 
تمرات عن بعد؛ خدمات المؤتمرات عن طریق الفیدیو؛ توفیر وصول المستخدم إلى البصریة؛ تأجیر أجھزة المودم؛ خدمات المؤ

شبكة الحاسوب العالمیة؛ توفیر الوصول إلى قواعد البیانات؛ خدمات توفیر قنوات االتصاالت من أجل التسوق عن بعد؛ إرسال 
 البرید اإللكتروني.  

  
  ریقة ممیزة.مكتوبة بأحرف التینیة بط Ruijieالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TOKYO 2020العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259661 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  06/04/2016  54231/2016:  بیانات األولویة         
  كومیت انترناشیونال اولیمبیك  بإسم :)- 730(

     لوزان، سویسرا, , , ,   1007تشاتو دي فیدي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نشر المواد اإلعالنیة عبر جمیع وسائل  : خدمات اإلعالن؛35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلعالم، ال سیما في شكل رسائل مواضیعیة تركز على القیم اإلنسانیة؛ اإلعالن من خالل رعایة وإدارة األعمال، وتوجیھ 

األعمال؛ الوظائف المكتبیة، وترویج السلع والخدمات لآلخرین عن طریق اتفاقیات تعاقدیة، على وجھ الخصوص اتفاقیات 
رعایة والترخیص، وتمكینھم من اكتساب سمعة إضافیة و/أو تعزیز الصورة و/أو صعود التعاطف المستمدة من السمعة و/أو ال

تعزیز الصورة الناتجة من األحداث الثقافیة والریاضیة ال سیما األحداث الدولیة و/أو صعود التعاطف الناجم عما ذكر أعاله، 
ل ما یسمى عامل الفائدة األولي الموجھ للجمھور لیضع في االعتبار من بین العدید من ترویج السلع والخدمات لآلخرین من خال

المنافسین أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى الجمھور التي تحمل عالمات وشعارات أو رسائل قادرة على لفت اھتمام الجمھور، 
المساحات اإلعالنیة من كل نوع، وعلى جمیع وسائل  وترویج السلع والخدمات لآلخرین عن طریق ما یسمى نقل الصور؛ تأجیر

اإلعالم، سواء كانت رقمیة أم ال؛ إدارة أعمال مشاركة المنتخبات الوطنیة في المنافسة الریاضیة الدولیة، وتعزیز الدعم للفرق 
مراقبة المخزون؛ اإلعالن الریاضیة مع الجمھور و الدوائر المعنیة؛ خدمات إدارة المخزون, وتقدیم المشورة المتعلقة بخدمات 

عن طریق التسویق المباشر لآلخرین تتمثل في تسویق قواعد البیانات، وتقدیم المشورة للدعایة عن طریق وسائل التسویق 
المباشرة لآلخرین تتمثل في تسویق قواعد البیانات، وخدمات استشاریة ذات صلة مع إعادة تنظیم األعمال؛ خدمات إدارة 

السیارات  وھي الفواتیر والخدمات االستشاریة ذات الصلة مع التنظیم اإلداري للشاحنات وأساطیل الشاحنات وأسطول 
السیارات؛ تقدیم االستشارات وإدارة األعمال واإلدارة اإلداریة لمحطات تولید الطاقة لآلخرین؛ تقدیم المشورة لألعمال التجاریة 

التجاریة، وھي إدارة عقود الصیانة والخدمة، توفیر سلسلة خدمات إدارة ذات الصلة مع إدارة محطات تولید الطاقة والخدمات 
وخدمات استشاریة ذات صلة بالمشتریات وبتوفیر خدمات ومنتجات كیمیائیة، توفیر مخزون المنتجات والحد من التكالیف؛ 

میائیة للسوائل لالستخدام الصناعي؛ خدمات االستشارات والتسویق وتحلیل األسعار والتكالیف المتعلقة بأجھزة التنقیة الكھروكی
إدارة إداریة وتجاریة وتقنیة لملفات الحاسوب؛ خدمات إدخال وتجھیز البیانات؛ تجمیع لصالح اآلخرین مجموعة من السلع وذلك 

لتمكین العمالء من عرض وشراء البضائع المذكورة بشكل مریح لھم في متاجر بیع بالتجزئة تنطوي على السلع الكھربائیة 
واآلالت واألجھزة الكھربائیة واإللكترونیة، معلومات متعلقة ببیع المواد الخام والمعلومات التجاریة ومعلومات الوكاالت التجاریة 

وتأجیر آالت النسخ؛ ترویج بیع السلع والخدمات لآلخرین بما في ذلك عن طریق اإلعالنات والمسابقات الترویجیة، و منح 
الیانصیب الترویجي والخصومات وعروض القیمة المضافة ذات الصلة مع استخدام بطاقات الدفع؛ الجوائز والمكافآت في شكل 

ترویج المسابقات الریاضیة و األحداث لالستخدام من قبل اآلخرین؛ ترویج الحفالت الموسیقیة واألحداث الثقافیة لآلخرین؛ تنظیم 
ن اإللكتروني المباشر أي، توزیع مواد الدعایة وتوزیع العینات المعارض ألغراض تجاریة أو دعائیة وتوفیر الوثائق واإلعال
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واستنساخ الوثائق؛ اإلعالن الخاص بترویج المبیعات التجاریة للسلع والخدمات ألغراض البیع بالتجزئة؛ توفیر المعلومات ذات 
ت المتعلقة بشراء السلع والخدمات بشكل الصلة مع التجارة اإللكترونیة و البیع بالوسائط اإللكترونیة بالتجزئة؛ توفیر المعلوما

مباشر عبر شبكة اإلنترنت وغیرھا من شبكات الحاسوب؛ خدمات التوثیق السیاحیة من خالل وكاالت السیاحة أي، اإلعالنات 
یة المتعلقة بالنقل والسفر والفنادق وأماكن اإلقامة وتقدیم الطعام والوجبات والریاضة والترفیھ ومشاھدة المعالم السیاح

والجوالت؛ صیانة قواعد البیانات المحوسبة؛ اإلدارة المحوسبة للملفات، خاصًة، إدارة الملفات الرقمیة التي تشمل ملفات من 
الصور وسلسلة من ملفات الفیدیو مخصصة لإلستخدام بموجب ترخیص في اإلعالن التقلیدي وفي ترویج السلوك (اإلعالن 

السلع لصالح الغیر (بإستقناء نقلھا) لتمكین الزبائن من معاینتھا وشرائھا بسھولة، األخالقي)؛ تجمیع مجموعة متنوعة من 
تحدیدا، اإلطارات، مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة أو منافذ البیع بالجملة؛  تجمیع مجموعة 

عاینتھا وشرائھا بسھولة، تحدیدا، السلع الریاضیة، مثل متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستقناء نقلھا) لتمكین الزبائن من م
ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة أو منافذ البیع بالجملة؛ تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 

وأجزاء ولوازم الدراجات  الغیر (بإستقناء نقلھا) لتمكین الزبائن من معاینتھا وشرائھا بسھولة، تحدیدا، الدراجات الھوائیة
 الھوائیة، مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة أو منافذ البیع بالجملة. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة حیث یعلوھا رسم ألشكال ھندسیة مترابطھ على شكل إطار  TOKYO 2020العبارة  وصف العالمة :

ریة متداخلة والعالمة باأللوان األزرق واألبیض واألصفر واألسود واألخضر واألحمر دائري وفي األسفل رسم لخمسة أطر دائ
  بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار ھذا 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TOKYO 2020جاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259663 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  06/04/2016  54231/2016:  بیانات األولویة         
  كومیت انترناشیونال اولیمبیك  بإسم :)- 730(

     لوزان، سویسرا, , , ,   1007تشاتو دي فیدي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الخدمات التعلیمیة؛ توفیر التدریب؛ الترفیھ؛ األنشطة 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الریاضیة والثقافیة، األحداث الریاضیة المتلفزة والترفیھ الثقافي؛ تنظیم المعارض لألغراض الثقافیة والتعلیمیة؛ تنظیم الیانصیب 

راھنات والقمار ذات الصلة مع أو المتعلقة باألحداث الریاضیة؛ خدمات الترفیھ المقدمة خالل األحداث والمسابقات؛ خدمات الم
الریاضیة أو بشأن األحداث الریاضیة؛ تنظیم أنشطة األحداث الریاضیة والثقافیة؛ تنظیم المسابقات الریاضیة الحقیقیة أو 

السمعیة والبصریة وإنتاج األفالم وغیرھا من األفالم اإلعالنیة وإنتاج االفتراضیة؛ إدارة المرافق الریاضیة؛ تأجیر المعدات 
الصوت وتسجیالت الفیدیو وعرض وتوزیع األفالم والتسجیالت الصوتیة والفیدیو؛ تأجیر األفالم والتسجیالت الصوتیة والفیدیو؛ 

وب واألقراص المدمجة التفاعلیة أي، األقراص خدمات تأجیر و/أو توفیر المنتجات التفاعلیة والتعلیم والترفیھ عبر شبكة الحاس
المدمجة واأللعاب الحاسوبیة؛ خدمات الترفیھ أي، تقدیم التعلیم التفاعلي ومنتجات الترفیھ أي، األقراص المدمجة التفاعلیة 

ج برامج تلفزیونیة وأقراص المدمجة المنطویة على األلعاب الحاسوبیة؛ التغطیة اإلذاعیة والتلفزیونیة لألحداث الریاضیة؛ إنتا
وإذاعیة و أشرطة فیدیو؛ إنتاج الرسوم المتحركة؛ إنتاج برامج الرسوم المتحركة للتلفزیون؛ حجز تذاكر لألحداث والعروض 
الریاضیة؛ توقیت األحداث الریاضیة وتنظیم مسابقات الجمال؛ الترفیھ التفاعلي؛ خدمات الرھان عبر االنترنت؛ توفیر األلعاب 

؛ توفیر خدمات السحب؛ المعلومات المتعلقة بالترفیھ أو بالتعلیم تقدم من بنك البیانات أو عبر االنترنت؛ خدمات على اإلنترنت
األلعاب اإللكترونیة التي تقدم عن طریق اإلنترنت؛ توفیر المنشورات اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت؛ نشر الكتب والمجالت و 

یات؛ نشر الكتب االلكترونیة والمجالت و النصوص (عدا النصوص الدعایة ) النصوص (عدا النصوص الدعائیة) والدور
من مواقع على شبكة  3والدوریات عبر االنترنت؛ توفیر الموسیقى الرقمیة عبر اإلنترنت؛ توفیر الموسیقى الرقمیة ام بي 

بالریاضة واألحداث الریاضیة؛ تأجیر اإلنترنت؛ توفیر المعلومات المتعلقة بنتائج األحداث الریاضیة والمعلومات المتعلقة 
التسجیالت الصوتیة المسجلة والصور؛ خدمات اإلنتاج الصوتي؛ خدمات  توفیر المعلومات المتعلقة باألحداث الریاضیة المقدمة 

دیم من قواعد بیانات حاسوبیة عبر االنترنت؛ خدمات التحریر والنشر وتوفیر الموسیقى الرقمیة (غیر القابلة للتنزیل)؛ تق
الموسیقى الرقمیة من خالل وسائل االتصاالت السلكیة والالسلكیة؛ نشر اإلحصاءات المتعلقة بالنتائج الریاضیة و تقییمات 

الجمھور للمسابقات الریاضیة؛ التدریب على استخدام وتشغیل نظم لإلشارة وإخطار معابر السكك الحدیدیة وصناعات النقل؛ 
الطبي والتشخیص وھي عقد الحلقات الدراسیة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة خدمات التعلیم في مجال التصویر 

بصناعة األدویة المعدة للممارسین والعاملین في المجال الطبي في شركات األدویة؛ خدمات التعلیم وھي عقد الحلقات الدراسیة 
یا الحیویة للعلماء والباحثین؛ عقد حلقات دراسیة بشأن والمؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال علوم الحیاة والتكنولوج

مشاكل ذات صلة مع معالجة المیاه الصناعیة؛ خدمات التدریب في جمیع المجاالت المذكورة أعاله؛ خدمات التدریب في مجال 
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ة؛ خدمات التعلیم وھي اإلدارة والطب عن طریق استخدام التعلیمات المقدمة مباشرة عبر اإلنترنت والشبكات الداخلیة والخارجی
عقد حلقات العمل التدریبیة العملیة والدورات والحلقات الدراسیة بما في ذلك اإلیضاح في میدان الطب واإلدارة؛ تصمیم وتنفیذ و 

استضافة الدورات والندوات وجمیع األنشطة التدریبیة في مجال تكنولوجیا المعلومات؛ تنظیم وتنفیذ الحفالت الموسیقیة؛ حجز 
مقاعد للعروض؛ عروض األفالم؛ معلومات الترفیھ؛ إنتاج األفالم؛ عرض اإلنتاج؛ خدمات اإلنتاج المسرحي؛ تشغیل مرافق ال

الغولف؛ خدمات النوادي الصحیة (تدریبات اللیاقة البدنیة)؛ خدمات المخیمات الریاضیة؛ تقدیم العروض الحیة؛ عرض األفالم 
ض (خدمات مقاولة حفالت)؛ خدمات مخیمات قضاء العطالت [ترفیھ]؛ استودیوھات من خالل أجھزة اإلسقاط؛ تنظیم المعار

السینما؛ خدمات المراسلین الصحفیین؛ توفیر المنشورات االلكترونیة غیر القابلة للتنزیل عبر االنترنت؛ خدمات توفیر قاعات 
روض الفیدیو؛ توفیر المواد التعلیمیة وھي الحفالت الموسیقیة؛ خدمات التعلیم وھي إدارة الدورات والندوات و العروض وع

نشر المواد في مجال المعرفة المالیة؛ خدمات التعلیم في مجال السیاحة؛ خدمات توفیر المعلومات في مجال السیاحة وھي خدمات 
لقة بالترفیھ؛ المعلومات بشأن حجز تذاكر لألحداث الترفیھیة؛ خدمات المعلومات في مجال السیاحة وھي خدمات المعلومات المتع

خدمات المعلومات في مجال السیاحة وھي خدمات المعلومات المتعلقة بالریاضیة المخطط لھا واألنشطة الثقافیة والترفیھیة 
والخدمات ذات الصلة مع وسائل الترفیھ لمساعدة السائحین؛ خدمات الحجز السیاحي، وھي خدمات الحجز لحضور النشاطات 

سیاح بشأن حجز تذاكر لألحداث الترفیھیة؛ خدمات المساعدة للسائحین المتعلقة بالنشاطات والترفیھ؛ خدمات مساعدة ال
الریاضیة، الثقافیة واإلستجمامیة المخطط لھا مسبقًا؛ توزیع الجوائز لمكافأة مبدعي األعمال أو العروص اإلستثنائیة؛ ترتیب 

 وإجراء اإلحتفاالت المتعلقة بتوزیع الجوائز والمكافآت. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة حیث یعلوھا رسم ألشكال ھندسیة مترابطھ على شكل إطار  TOKYO 2020العبارة  العالمة : وصف
دائري وفي األسفل رسم لخمسة أطر دائریة متداخلة والعالمة باأللوان األزرق واألبیض واألصفر واألسود واألخضر واألحمر 

  بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
ض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعترا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك دارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إ)- 740(
   Omyadolالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259707 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھ جياومیا ای  بإسم :)- 730(

     اوفترینجن، سویسرا, , , ,   4665، 42باسلرشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المعادن، معالجة أو غیر معالجة؛ الدولومایت (معدن صخري). 1الفئة  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  التینیة.مكتوبة بأحرف  Omyadolالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   GoodNitesالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259708 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كالرك وورلدواید، انك. –كمبرلي   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  54956نیناه، ویسكونسین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 د اإلستعمال. : سراویل تحتیة ماصة ترمى بع5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة تعلوھا رسوم لھالل ونجوم بشكل ممیز. GoodNitesالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من ت 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ULOVEالعالمة التجاریة :  اتلتسجیل بیانبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259709 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوسیم انترناشیونال لیمتد  بإسم :)- 730(

     , , , ,  408939، اوسیم ھیدكوارترز، سنغافورة 1یو بي أي افنیو  65وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة وأدوات طبیة؛ أجھزة تشخیص طبیة؛ أجھزة للعالج 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الطبیعي؛ أثاث خاصة المصنوع لألغراض الطبیة؛ مواد للتجبیر وتقویم األعضاء؛ آالت لتخطیط المنعكسات الالإرادیة لألغراض 

لتدلیك؛ أجھزة للتحفیز العصبي والعضلي؛ أجھزة تدلیك تحمل بالید؛ أجھزة لتدلیك العین والجسم الطبیة؛ أجھزة للتدلیك؛ آالت ا
والقدم؛ كراسي للتدلیك مزودة بأجھزة تدلیك مدمجة؛ آالت الدلیك بطریقة الضغط والتدلیك والتدلیك بطریقة النقر لألغراض 

م العالجي للعضالت؛ أجھزة لإلستخدام في تمرین العضالت الطبیة؛ آالت للتدلیك بطریقة الضغط والتطریق؛ أجھزة للتنغی
لإلستخدام الطبي؛ وسائد ومراتب ومخدات لألغراض الطبیة؛ وسائد لالستخدام في عملیات تقویم األعضاء؛ وسائد حراریة 

ئیة أو عالجیة (مساند) كھربائیة لالستخدام في األغراض الطبیة؛ أجھزة للعالج بالھواء الساخن؛ أجھزة وآالت طبیة كھربا
كھربائیة لعالج النحافة؛ أجھزة للتدلیك بطریقة التسخین العمیق؛ أجھزة تدلیك تعمل بالكھرباء؛ أجھزة للتدلیك التجمیلي؛ قفازات 

لالستخدام في أغراض التدلیك، أجھزة تولید اإلھتزاز للتدلیك؛ أجھزة تدلیك مھتزة بمحرك؛ أجھزة وحساسات درجة الحرارة 
 . 10طبي؛ موازین حرارة لألغراض الطبیة؛ أجزاء وتجھیزات لكافة السلع المذكورة أعاله؛ جمیعھا مدرجة في الفئة لإلستخدام ال

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. ULOVEالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

اد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتص
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة الفكریة ابوغزالة للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CUVEES DU SOURCEURالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259710 المودعة بالرقم :)- 219(

  FR  12/04/2016  164264002:  بیانات األولویة         
  سونافي  بإسم :)- 730(

     فیروفالي، فرنسا, , , ,   78220رو ریوسیك،  42وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة، الشاي؛ الكاكاو، مسحوق الكاكاو؛ شوكوالتة 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
منتجات الشوكوالتھ  ومنتجات شوكوالتة تحدیدا حلویات الشوكوالتة، حلوى الشوكوالتة، قطع الشوكوالتة، دھون الشوكوالتة،

لتزیین شجرة عید المیالد، طبقات شوكوالتھ صالحة لألكل، شوكوالتة بزبدة الكاكاو؛ زخارف غذائیة أساسھا الشوكوالتة و / أو 
الكاكاو؛ زخارف غذائیة أساسھا السكر؛ السكر؛ بدائل القھوة؛ معجنات؛ حلویات؛ مثلجات؛ عسل النحل؛ دبس السكر؛ مشروبات 

 كاو؛ مشروبات أساسھا الشوكوالتة ومشروبات أساسھا الشاي؛ حلویات. أساسھا الكا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. CUVEES DU SOURCEURالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   biryanakبریانك  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259711 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة ببیلي لإلدارة ذ.م.م.  بإسم :)- 730(

     كة البحرین, , , ,  ممل –، سنابس 410، مجمع 3322، طریق 614، بنایة 1312شقة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

على خلفیة رسم والكل  biryanakالكلمة ( بریانك ) مكتوبة بأحرف عربیة وأسفلھا كتبت الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
  كاریكاتوري یشبھ الدجاجة بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Joyalukkas Exchangeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259714 دعة بالرقم :المو)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة جویالوكاس للصرافة  بإسم :)- 730(

     دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,   171468ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات التأمین؛ الشؤون المالیة؛ الشؤون النقدیة؛ الشؤون 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العقاریة. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان األبیض  Joyalukkas Exchangeالعبارة  وصف العالمة :

  واألخضر بشكل ممیز. 
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
   STIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259717 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیفتي تكنولوجي انترناشیونال، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  48237ایربورت روود، ووترفورد، ام اي  2306وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
رافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة وأدوات التصویر الفوتوغ

(اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم؛ أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة 
نات مغناطیسیة، أقراص تسجیل؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فیدیویة تسجیل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بیا

رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات 
 عب. معالجة البیانات، أجھزة الحاسوب؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق؛ أجھزة منع السرعة والتال

  
  مكتوبة بالالتینیة على خلفیة رسم ھندسي ثماني غامق محاط بإطار بشكل ممیز. STIاألحرف  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شیلیز  العالمة التجاریة :  ناتلتسجیل بیابطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259718 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  برینكر انترناشونال، إنك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  75240ال بي جي فریواي، داالس، تكساس  6820وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم  الطلبات الخارجیة (طلبات 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 . 43السفري)، خدمات المطاعم التي تقدم بطاقات الھدایا، في الفئة الدولیة 

  
اطة بإطار بیضوي مقطوع من أسفلھ برسم لحبة فلفل متبوعة الكلمة ( شیلیز ) مكتوبة بأحرف عربیة مح وصف العالمة :

  والكل بشكل ممیز. sبالحرف الالتیني 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار ھذا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  أدفانتا جاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259719 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ادفانتا نیذیرالندس ھولدینجز بي في  بإسم :)- 730(

      ، اكس اكس امستردام، ھولندا, , , , 1077، 1143، ستراوینسكیالن 11 –دبلیو تي سي امستردام تاور سي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الِغالل والمنتجات الزراعیة، ومنتجات البساتین والغابات 31الفئة  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
د غیر الواردة في فئات أخرى؛ الحیوانات الحیة؛ الفواكھ والخضروات الطازجة؛ البذور والنباتات والزھور الطبیعیة؛ الموا

 الغذائیة الخاصة بالحیوانات، الشعیر المنبت (الملت). 
  

  الكلمة ( أدفانتا ) مكتوبة بأحرف عربیة. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوم 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SILVIAN HEACHالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259720 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اراف فاشن اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ھ)، ایطالیا, , , ,  سان فیتالیانو (ان ای 80030 –لوكالیتا باجلیاریلي اس ان، سترادا بروفینشیالي نوال وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. SILVIAN HEACHالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك اریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التج)- 740(
   AnotaHانوتا  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259721 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ة ،انور، نسرین،عمر وأنس احسان الطحاناحسان حسن الطحان،حمز  بإسم :)- 730(

     ، الكویت, , , ,  13088الصفاه  20701شارع سالم المبارك، ص.ب   -الكویت السالمیة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة وكالھما یحیط بھ من  AnotaHالكلمة ( انوتا ) مكتوبة بأحرف عربیة وأسفلھا الكلمة  وصف العالمة :
  األسفل والیسار شكل ھندسي بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -فكریة ابوغزالة للملكیة ال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AnotaHانوتا  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259722 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  احسان حسن الطحان،حمزة ،انور، نسرین،عمر وأنس احسان الطحان  بإسم :)- 730(

     ، الكویت, , , ,  13088الصفاه  20701شارع سالم المبارك، ص.ب   -ویت السالمیة الكوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت.  43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة وكالھما یحیط بھ من  AnotaHحرف عربیة وأسفلھا الكلمة الكلمة ( انوتا ) مكتوبة بأ وصف العالمة :
  األسفل والیسار شكل ھندسي بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوم 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    NEODENTالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259725 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ جیھ جي سي اندستریا إي كومیرسیو دي ماتیریایس دنتاریوس اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

، كوریتیبا، بارانا، البرازیل, , , 81270 – 200، سي إي بي 3291 ایھ في. جوسیلینو كوبیتستشیك دي اولیفیرا،وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

: أجھزة وأدوات جراحیة وطبیة لالستخدام في الجراحة 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة لالستخدام في الجراحة الموجھة ، أسنان صناعیة ، مواد الموجھة ، عدة جراحیة مؤلفة من أجھزة وأدوات جراحیة وطبی

خیاطة ، أجھزة زراعة أسنان ، أدوات وأجھزة وتشمل أدوات جراحیة مثل قیاس االرتفاع ، مجس العمق ، مطرقة جراحیة ، 
ترقبع ، مفك یدوي ، مالقط تیتانیوم ، توسعة مثقاب ، مثقاب ، أدوات تجبیر مثل مفك اللي ، مفك بزاویة حادة ، مفك تكییف ال

عدة جراحیة مؤلفة أساسًا من أدوات جراحیة ، أدوات ترقیع مثل مفك اللي ، مفك بزاویة مقابلة ، مفك یدوي ، مفك تكییف ترقیع 
، مفك یدوي وغیرھا من األدوات مثل الشفرات وبراغي تشكیل العظام ، مطحنة وسقاطة للعظام  ، حزجار كولومبیا ومجرفة 

، زراعة أسنان ، أطقم أسنان وقطعھا ، أجھزة وأدوات جراحیة وطبیة لالستخدام مع جراحة األسنان الموجھة لرفع التجویف 
 حاسوبیا. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة.  NEODENTالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -للملكیة الفكریة  ابوغزالة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    NEODENTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259728 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیھ جیھ جي سي اندستریا إي كومیرسیو دي ماتیریایس دنتاریوس اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

، كوریتیبا، بارانا، البرازیل, , , 81270 – 200، سي إي بي 3291ایھ في. جوسیلینو كوبیتستشیك دي اولیفیرا، وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

إدارة  : خدمات تجاریة وھي إعالن ، إدارة األعمال التجاریة ،35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال ، وظائف مكتبیة ، تسویق ، توجیھ ومراقبة برامج ترویج المبیعات ، المتاجرة (ترویج مبیعات) ، استشارة للمستھلك. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة.  NEODENTالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

جاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات الت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  مالك/ ال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SWIM-Rالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259734 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الزیت العربیة السعودیة   بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  31311رقي، ظھران، ، الشارع الش1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: آالت وعدد آلیة؛ محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات 7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ركبات البریة)؛ معدات زراعیة عدا ما یدار بالید؛ أجھزة تفقیس البریة)؛ قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للم

 البیض؛ آالت بیع أوتوماتیة. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. SWIM-Rالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة با

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ام بي اجنتس تي -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SWIM-Rالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259735 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الزیت العربیة السعودیة   بإسم :)- 730(

     لسعودیة, , , ,  ، المملكة العربیة ا31311، الشارع الشرقي، ظھران، 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة والمراقبة وأدوات التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات الوزن والقیاس واإلشار

(اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم؛ أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة 
تسجیل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فیدیویة 

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات رقمیة وغیرھا من وسائط 
 معالجة البیانات، أجھزة الحاسوب؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SWIM-Rالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
  SWIM-Rالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259736 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  عودیة شركة الزیت العربیة الس  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  31311، الشارع الشرقي، ظھران، 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم 42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األبحاث الصناعیة؛ خدمات تصمیم وتطویر أجھزة وبرامج الحاسوب.  المتعلقة بھا؛ خدمات التحالیل و

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SWIM-Rالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HADIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259738 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة حدید انترناشیونال سیرفز م م ح  بإسم :)- 730(

     تحدة, , , ,  ، المنطقة الحرة بمطار دبي، مدینة دبي، اإلمارات العربیة الم54508ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات التأمین؛ الشؤون المالیة؛ الشؤون النقدیة؛ الشؤون 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العقاریة. 

  
بطریقة ممیزة  Hتیني مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم دائري كتب بداخلھ الحرف الال HADIDالكلمة  وصف العالمة :

  حیث رسمت طائره بمنتصفھ والعالمة بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HADIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259740 مودعة بالرقم :ال)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة حدید انترناشیونال سیرفز م م ح  بإسم :)- 730(

     ، المنطقة الحرة بمطار دبي، مدینة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  54508ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : إنشاء المباني؛ اإلصالح؛ خدمات التركیب.  37الفئة  37لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
  

بطریقة ممیزة  Hمكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم دائري كتب بداخلھ الحرف الالتیني  HADIDالكلمة  وصف العالمة :
  حیث رسمت طائره بمنتصفھ والعالمة بشكل ممیز.

   ت :االشتراطا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HADIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259741 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة حدید انترناشیونال سیرفز م م ح  بإسم :)- 730(

     ، المنطقة الحرة بمطار دبي، مدینة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  54508ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 ن السلع؛ ترتیب السفر.  : النقل؛ تغلیف وتخزی39الفئة  39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بطریقة ممیزة  Hمكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا رسم دائري كتب بداخلھ الحرف الالتیني  HADIDالكلمة  وصف العالمة :
  حیث رسمت طائره بمنتصفھ والعالمة بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

جاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات الت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  مالك/ ال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JOYALUKKAS JEWELLERYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259743 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجوھرات جوي الوكاس (ش. ذ. م. م)  بإسم :)- 730(

     بنایة أرض الذھب, , , ,   -االمارات العربیة المتحدة  -دبي  12928ص ب ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة على خلفیة ھندسیة  JOYALUKKAS JEWELLERYة العبار وصف العالمة :

  والعالمة باأللوان األبیض واألحمر بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30الل وذلك خ
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259744 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجوھرات جوي الوكاس (ش. ذ. م. م)  بإسم :)- 730(

     بنایة أرض الذھب, , , ,   -االمارات العربیة المتحدة  -دبي  12928ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة. 

  
  ر بشكل ممیز.رسم لشریطین حلقیین متداخلین على شكل قلب والعالمة باأللوان األصفر والرمادي واألحم وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
إلقتصادوزارة ا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259745 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یانات األولویةب         
  مجوھرات جوي الوكاس (ش. ذ. م. م)  بإسم :)- 730(

     بنایة أرض الذھب, , , ,   -االمارات العربیة المتحدة  -دبي  12928ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

شؤون المالیة؛ الشؤون النقدیة؛ الشؤون : خدمات التأمین؛ ال36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العقاریة.  

  
  رسم لشریطین حلقیین متداخلین على شكل قلب والعالمة باأللوان األصفر والرمادي واألخضر بشكل ممیز. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ملكیة الفكریة ابوغزالة لل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Kafi Wafiالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259766 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كنتاكي فراید تشیكن انترناشیونال ھولدینجز ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  75024ربوریت درایف، بالنو تكساس كو 7100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات المطاعم. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ریكاتوري لرأس شخص یتوسط مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین یفصل بینھما رسم كا Kafi Wafiالعبارة  وصف العالمة :
رسم لیدین إثنتین متعاكستین أحدھما تمسك بقطعة نقود واألخرى بقطعة دجاج والكل على خلفیة ھندسیة والعالمة باأللوان 

  األحمر واألصفر والرمادي واألسود واألبیض والبني بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
   IronspIdErالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259767 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ، ال تي دي.اكسیانجھي باولیانج میتال برودكتس كو.  بإسم :)- 730(

     ایست جانشویبا فیلیج، ساوث تشاوباي ریفر، اكسیانجھي كاونتي، ھیبي بروفنس، الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  ھیاكل السیارات؛ عتبات اقدام على جانبي المركبات ، 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دات للسیارات؛ ممتصات الصدمة للسیارات؛ تروس خفض السرعة للمركبات البریة؛ أعمدة ادارة ناقل الحركة للمركبات مص

البریة؛ حشیات المكبح للمركبات؛ إطارات السیارات (إطارات)؛ دوالیب المركبات (صرر لدوالیب المركبات)؛ أجسام المركبات؛ 
 محاور للمركبات.        

  
  مكتوبة بأحرف التینیة ومسبوقة برسم دائري مقسم إلى قطاعات بشكل ممیز. IronspIdErالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DENOVOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/09/2016بتاریخ :    259872 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السیدة/ یوانیوان یو  بإسم :)- 730(

     دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , دبي,   – 185517ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة)- 512(
نفیسة أو المطلیة بھا، غیر الواردة فى فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الكریمة، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت 

 الدقیقة.  
  

" على Oود وبتصمیم مبتكر مع تمییز حرف ال "" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسDENOVOالعالمة " وصف العالمة :
  ھیئة جوھرة كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ارة العالمات التجاریةإد
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OLAYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260075 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا بروكتر اند جامبل كومباني  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  45202ون بروكتر اند جامبل بالزا، سینساناتي اوھایو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات غیر طبیة للعنایة بالبشرة؛ غسول الجسم 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وصابون قطع. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة وأسفلھا شریط أفقي والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة غامقة وبشكل  OLAYالكلمة  وصف العالمة :

  ممیز.
   االشتراطات :

  
ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SOCCER SCENEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260076 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبورتسدایركت . كوم ریتیل لیمتد  م :بإس)- 730(

     ار واي، المملكة المتحدة, , , ,   8  20یونیت ایھ بروك بارك ایست، شایربروك ان جي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الغیر (بإستثناء  : تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نقلھا) لتمكین الزبائن من معاینتھا وشرائھا بسھولة، تحدیدا، تلمیع األحذیة، منظف الحذاء، تذكارات ریاضیة، حزم التذكاریة، 

لوحات تذكاریة، والكتب التذكاریة والعمالت التذكاریة، والكؤوس التذكاریة،شخصیات العمل و التماثیل، زجاجھ المشروبات، 
جھ المشروبات، المناشف و المالءات لتغطیة االسره، تغطیة اللحاف، تغطیة االرضیھ، سجاد، أغطیة وحافظات ناقالت زجا

للھواتف النقالة، والمغناطیس، والمالبس الواقیة، والخوذات الواقیة، واألقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة، والتسجیالت 
المجوھرات، واألحجار الكریمة، الساعات و االدوات الخاصھ بتحدید الوقت و الصوتیة، والمعادن الثمینة وخاصة السبائك، و

الزمن، ساعات منبھ، سبائك و المعادن الثمینھ، شارات من معادن ثمینھ، مفاتیح الخواتم، حمالھ مفاتیح، ساعھ حائط، ساعھ ید، 
معدات رسم و تلوین، بطاقات معایده، ادوات اقالم، اقالم رصاص، مسطرة، مقلمة، ورق الكتابة، ملصقات، ملصقات السیارات، 

تعلیمیھ، التقویمات، دفتر الیومیات، دفتر العناوین، المجلدات، الملفات، المجالت، المذكرات، الكتیبات، النشرات، الكتلوجات، 
قات بریدیة، منشور، كتیبات، برامج، قیاده، نشرات اعالمیھ، الوشم، حاملھ المذكرات،منصھ المذكرات، شعارات ورقیھ، بطا

وتذاكر المطبوعة إلى األلعاب الریاضیة واألحداث، وبطاقات للتحصیل، برامج تذكاریھ لألحداث الریاضیھ، شارات ورقیھ، شارات 
من النسیج، صور، تركیبھ الصور، ملصقات، اعالم، الجلود و التقلید من الجلد، حقائب السفر، المظالت، مظالت الحدائق، حافظ 

ید، حقائب، حقیبھ حذاء، اكیاس للظھر مع رباط، حقیبھ سفر قماشیھ، حقائب سفر، حقیبھ ظھر، حقائب  المفاتیح، حقیبھ
ریاضیھ، محفظھ، حامل بطاقات، حقیبھ مكتب، حامل ملصق تسمیات الحقائب، احزمھ، شرائط، الیاقات للحیوانات األلیفھ، 

، حامل الوثائق، حامل الجواز، المالبس، االحذیھ، اغطیھ االشرطة و العالمات لألمتعھ المصنوعھ من الجلد، حقائب مدرسیھ
الرأس، مالبس ریاضیھ، االحذیھ الواقیھ، ازرار لألحذیھ الریاضیھ، احذیھ كره القدم، حذاء ریاضي، خوذه ریاضیھ، قبعات، 

ات غیر المدرجة في وشاح، قفازات، عصبة للرأس او الید، مالبس سباحھ، العاب، ماده الجمباز و الریاضھ، األجھزة والمعد
فئات أخرى، أجھزة ومعدات ممارسة الریاضة واللیاقة البدنیة، دعم، حمایھ، حامي ضد الصدمات الریاضیھ، كرات، كره القدم، 

العاب القوى و اللیاقھ البدنیھ، حمایھ الفم، دیكور ألشجار العیدمیالد، قفازات للریاضھ، حامي االحذیھ، حصان الجمباز، 
اعد الوزن، آلھ الخطوات، قفازات رفع االثقال، منصھ البلھوان، معدات رفع االثقال، احزمھ رفع االثقال، اوزان المتوازیین، مق

حره، المعدات الھوائیھ، احزمھ اللیاقھ الھوائیھ، دراجھ ریاضیھ، اشرطھ بالستیكیة للریاضھ، اوزان للكاحل، اوزان للمعصم، 
سلم، معدات فنون الدفاع عن النفس، ركالت، واقي لألرجل، واقي للجسم، كتل جھاز المشي، ریاضھ الدراجھ، جھاز صعود ال

بیل، كرات الصالة الریاضیة، القضبان المتوازیھ، مقعد تمارین، جھاز االوزان، حصیر ریاضي، سباق الحواجز، الرماح، رمي 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

وثب، رمي المطرقھ، دمي الدببة، الھدایا الكرة الحدیده، قرص معدني ریاضي، أقطاب الستخدامھا في القفزات الریاضیة، أعمده 
 التذكاریة، ملحقات الحكم الریاضي، مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة ومنافذ البیع بالجملة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SOCCER SCENEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
   HEMLIBRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260077 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ي كایشا (شوجاي فارماسوتیكال كو.، لیمتد) شوجاي سیاكو كابوشیك  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,   –تشوم، كیتا  - 5، اوكیما 5 - 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مستحضرات صیدالنیة. 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كتوبة بأحرف التینیة.م HEMLIBRAالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BK BRITISH KNIGHTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016خ : بتاری   260080 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مارین ستوك لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، روود تاون، تورتوال، جزر بریطانیا العذراء, , , ,  901الطابق األول، كولومبوس سنتر بلدینغ، ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25الفئة  25بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة في ثالثة أسطر والكل بشكل ممیز. BK BRITISH KNIGHTSالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -الفكریة  ابو غزالة للملكیة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   TUVEROالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260081 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بوریونج فارماسیوتیكال كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     جو، سیؤول، جمھوریة كوریا, , , ,   –رو، جونجنو  –، تشانجیونجونج 136وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مواد صیدالنیة؛ عقاقیر لألغراض الطبیة؛ مستحضرات 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فرط الدھون؛  صیدالنیة؛ مستحضرات صیدالنیة قلبیة وعائیة؛ عقاقیر خفض الضغط؛ مستحضرات صیدالنیة لمعالجة

 مستحضرات صیدالنیة لعالج مرض السكري. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. TUVEROالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BELL 407العالمة التجاریة :  اتلتسجیل بیانبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260082 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیل ھیلیكوبتر تیكسترون انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  76101، فورت وورث، تكساس 482ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مركبات طائرة، تحدیدا، طائرات مروحیة وأجزاء ھیكلیة 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 لھا. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. BELL 407العبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لعالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك لتسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ا)- 740(
   Vitamin Energizerالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260083 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وجنایس ام بي اتشبورلیند جیسیلشافت فور كوزمتیش ارزی  بإسم :)- 730(

     كالو، المانیا, , , ,   75365 -، دي 15لیندنستر. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات التجمیل؛ مستحضرات غیر طبیة للعنایة بالبشرة؛ 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مواد عطریة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Vitamin Energizerة العبار وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SWDKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260085 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نینجبو ساوادیكا الیكتریكال ابلیانس كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     اندستریال بارك، فانجكیاو فیلیج، یانجمینج ستریت، یویاو، زھیجیانج، الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: تركیبات إزالة الغبار ألغراض التنظیف؛ آالت وأجھزة لغسل 7الفئة  7سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ال)- 512(
السجاد بالشامبو، كھربائیة؛ مرفقات مكنسة الكھرباء لنشر العطور والمعقمات؛ آالت وأجھزة للتنظیف، كھربائیة؛ وحدات 

مكانس كھربائیة؛ آالت وأجھزة للتلمیع بالشمع، كھربائیة؛ معالجات  التخلص من النفایات؛ أجھزة التنظیف باستخدام البخار؛
 الطعام، كھربائیة؛ آالت لعصر المالبس.      

  
والى یمینھا رموز صینیة والى یسار الكل رسم كاریكاتوري لفتاه تمسك بیدھا  SWDKاالحرف الالتینیة  وصف العالمة :

  ممسحة والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Flymeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260127 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میزو تكنولوجي كو.، لیمتد  : بإسم)- 730(

     میزو تكنولوجي بلدینغ، تكنولوجي اند انوفیشن كوست، زھوھاي، جوانجدونج، جمھوریة الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة معالجة البیانات؛ : برامج تشغیل الحاسوب، مسجلة؛ أجھز9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدات أجھزة الحاسوب؛ تطبیقات برمجیات حاسوب، قابلة للتنزیل؛ ملفات صور قابلة للتنزیل؛ أجھزة طرفیة للحاسوب؛ لوحات 

مفاتیح الحواسیب؛ ماوس [أجھزة طرفیة للحاسوب]؛ أجھزة حاسوب لوحیة؛ أجھزة تسجیل الوقت؛ ناسخات فوتوغرافیة 
حراریة]؛ موازین؛ أجھزة قیاس؛ لوحات إعالنات إلكترونیة؛ ھواتف ذكیة؛ أطقم سماعات خارجیة [فوتوغرافیة, كھروستایتة, 

للھواتف؛ أجھزة نظم تحدید المواقع العالمیة؛ معدات شبكات اإلتصاالت؛ محطات تقویة؛ أغلفة أجھزة الھاتف؛ أجھزة كھربائیة 
ء]؛ ألواح المفاتیح الكھربائیة؛ أجھزة مراقبة كھربائیة؛ أجھزة ودینامیكیة للتحكم باإلشارات عن بعد؛ صنادیق التفریع [كھربا

التلفزیون؛ سماعات رأس؛ سدادات أذن؛ كامیرات الفیدیو الصغیرة الحجم؛ مشغالت وسیط نقال؛ خزائن لمكبرات الصوت؛ أجھزة 
صادر الرئیسیة للتیار استقبال صوتیة وأخرى بصریة؛ آالت تصویر [تصویر فوتوغرافي]؛ أجھزة تحلیل الھواء؛ مواد للم

الكھربائي [أسالك وكوابل]؛ مھایئات (محوالت) كھربائیة؛ مقابس ودوایات ووسائل تالمس أخرى [توصیالت كھربائیة]؛ أجھزة 
التحكم عن بعد؛ مفاتیح كھربائیة؛ مفاتیح التوقیت أتوماتیكیة؛ أجھزة حمایة لالستخدام الشخصي ضد الحوادث؛ تركیبات 

سرقات؛ نّظارات بصر؛ خزان الطاقة (بطاریة قابلة إلعادة الشحن)؛ بطاریات كھربائیة؛ شواحن للبطاریات كھربائیة لمنع ال
الكھربائیة؛ حقائب مھیئة للحواسیب الشخصیة؛ مشغالت فالش الناقل التسلسلي العام؛ نظارات ذكیة؛ ساعات یدویة ذكیة؛ أجھزة 

تف الذكیة؛ علب للھواتف الذكیة؛ أشرطة واقیة مھیئة لشاشات الحاسوب؛ تتبع النشاط یمكن ارتدائھا على الید؛ أغلفة للھوا
 عصى السیلفي (التصویر الذاتي) [ساق مفردة تحمل بالید]؛ أساور متصلة [بأدوات القیاس]. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Flymeالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
   Flymeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260129 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  متدمیزو تكنولوجي كو.، لی  بإسم :)- 730(

     میزو تكنولوجي بلدینغ، تكنولوجي اند انوفیشن كوست، زھوھاي، جوانجدونج، جمھوریة الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات عرض البضائع؛ خدمات الدعایة واإلعالن؛ الدعایة 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب؛ خدمات عرض البضائع على وسائط االتصاالت ألغراض التجزئة؛ خدمات الدعایة واإل

واإلعالن مع الدفع عند النقر؛ تنظیم المعارض لألغراض التجاریة أو ألغراض الدعایة واإلعالن؛ خدمات تقدیم معلومات تجاریة 
تجاریة لمنح تراخیص لسلع وخدمات اآلخرین؛ خدمات دراسة السوق؛ خدمات ترویج عبر الموقع اإللكتروني؛ خدمات اإلدارة ال

المبیعات للغیر؛ خدمات تقدیم سوق مباشر على اإلنترنت لمشتري وبائعي البضائع والخدمات؛ خدمات وكالة اإلستیراد 
حسین محرك البحث لترویج والتصدیر؛ خدمات وكاالت التوظیف؛ تنظیم المعلومات في قواعد بیانات الحاسوب؛ خدمات ت

المبیعات؛ خدمات تحسین حركة المرور على الموقع اإللكتروني؛ خدمات تحدیث وصیانة البیانات في قواعد بیانات الحاسوب؛ 
خدمات فھرسة الویب لألغراض التجاریة والدعائیة؛ ترتیب االشتراكات في خدمات االتصاالت عن بعد لآلخرین؛ خدمات جدولة 

 ئف مكتبیة]؛ خدمات التذكیر بالمواعید [وظائف مكتبیة]؛ محاسبة؛ تأجیر آالت بیع تدار بالعملة. المواعید [وظا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Flymeالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة الفكریة ابو غزالة للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Flymeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260130 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میزو تكنولوجي كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     فیشن كوست، زھوھاي، جوانجدونج، جمھوریة الصین, , , ,  میزو تكنولوجي بلدینغ، تكنولوجي اند انووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات اكتتاب التأمین؛ تمویل الشراء بالتقسیط؛ تثمین 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جمع األموال لألعمال الخیریة؛ خدمات الوصایة؛ خدمات األعمال الفنیة؛ وكاالت العقارات؛ أعمال الوساطة؛ خدمات الضمان؛ 

معالجة دفعات بطاقات اإلئتمان؛ خدمات تحویل األموال إلكترونیًا؛ معالجة دفعات بطاقات السحب؛ خدمات التمویل؛ خدمات تقدیم 
، مالیة؛ خدمات تقدیم حسومات عند مشاركة مؤسسات للغیر من خالل استخدام بطاقة العضویة؛ خدمات تصفیة األعمال التجاریة

معلومات تجاریة عبر الموقع اإللكتروني؛ خدمات األعمال المصرفیة مباشرة عبر اإلنترنت؛ خدمات القروض التي تسدد 
 بالتقسیط؛ خدمات استثمار رأس المال؛ خدمات القروض [تمویل]؛ خدمات صرافة األموال؛ خدمات الوساطة باألوراق المالیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Flymeمة الكل وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Flymeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260131 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میزو تكنولوجي كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     میزو تكنولوجي بلدینغ، تكنولوجي اند انوفیشن كوست، زھوھاي، جوانجدونج، جمھوریة الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات البث التلفزیوني؛ خدمات البث اإلذاعي؛ خدمات 38الفئة  38مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخد)- 512(
إرسال الرسائل؛ خدمات اإلتصاالت عبر الھواتف الخلویة؛ خدمات اإلتصاالت من خالل أجھزة طرفیة للحاسوب؛ خدمات بث 

اسوب؛ خدمات لوحات النشرات اإللكترونیة الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات بث الرسائل والصور بمساعدة الح
[خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة]؛ خدمات توفیر توصیالت لالتصال عن ُبعد مع شبكة حاسوب عالمیة؛ خدمات تقدیم 

غرف المحادثة عبر االنترنت؛ خدمات تقدیم المنتدیات على شبكة اإلنترنت؛ خدمات توجیھ وتوصیل االتصال عن ُبعد؛ خدمات 
عقد المؤتمرات عن بعد؛ خدمات البث الحي للبیانات؛ خدمات بث الفیدیو بناء على الطلب؛ خدمات االتصاالت عبر الرادیو؛ توفیر 

قنوات لالتصال عن ُبعد لخدمات التسوق عبر التلفزیون؛ خدمات البرید الصوتي؛ خدمات تقدیم الوصول إلى قواعد البیانات؛ 
 ل الملفات اإللكترونیة؛ الخدمات الھاتفیة. تأجیر أجھزة إرسال الرسائل؛ نق

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Flymeالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما م 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Flymeالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260133 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میزو تكنولوجي كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     ,   میزو تكنولوجي بلدینغ، تكنولوجي اند انوفیشن كوست، زھوھاي، جوانجدونج، جمھوریة الصین, , ,وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات األكادیمیات [تعلیم]؛ إعداد وعقد الملتقیات؛ تنظیم 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ر قابلة المسابقات [للتعلیم أو الترفیھ]؛ خدمات المكتبات المتجولة؛ توفیر المطبوعات اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت [غی

للتنزیل]؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت؛ الترفیھ عن طریق اإلذاعة؛ إنتاج البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة؛ 
خدمات إنتاج الموسیقى؛ خدمات تقدیم مقاطع موسیقى على شبكة اإلنترنت [غیر قابلة للتنزیل]؛ خدمات تقدیم مقاطع فیدیو على 

[غیر قابلة للتنزیل]؛ خدمات ألعاب تقدم مباشرة من على شبكات حاسوب؛ خدمات تقدیم معلومات ترفیھیة؛ حجز شبكة اإلنترنت 
المقاعد لمشاھدة العروض المسرحیة؛ إعادة تسجیل الصوت؛ توفیر خدمات الكاریوكي (جھاز تشغیل الموسیقى التي یغنى معھا 

موسیقى)؛ خدمات وكاالت التذاكر [الترفیھ]؛ تحدید مواعید األحداث المستخدم ویقوم الجھاز بتسجیل غناء المستخدم مع ال
 الریاضیة؛ خدمات تأجیر معدات األلعاب؛ خدمات حدائق الحیوانات؛ تنظیم الیانصیب. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Flymeالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
   Flymeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/09/2016بتاریخ :    260135 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میزو تكنولوجي كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     میزو تكنولوجي بلدینغ، تكنولوجي اند انوفیشن كوست، زھوھاي، جوانجدونج، جمھوریة الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات مراقبة إنذارات السرقة واألمان؛ المرافقة (في 45الفئة  45وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تماعیة)؛ المرافقة االجتماعیة [المصاحبة]؛ تأجیر المالبس؛ خدمات المواعدة؛ خدمات ربط الشبكات اإلجتماعیة المناسبات االج

مباشرة على اإلنترنت؛ خدمات وكاالت الزواج؛ خدمات تخطیط واعداد مراسیم الزفاف؛ خدمات تأجیر أجھزة إنذار الحریق؛ منح 
 تراخیص برمجیات الحاسوب [خدمات قانونیة]. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Flymeالكلمة  صف العالمة :و

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة المھا للتجارة المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JSKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/09/2016بتاریخ :    260214 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة المھا للتجارة المحدودة  بإسم :)- 730(

البرید    025502024فاكس:  025502025ھاتف:  8437العنوان:مدینة مصدر _أبوظبي  ص.ب:وعنوانة :       
     , , , ,  ehab@oryxgcc.comاأللكتروني:

  
 

  

 
 
 

 شریط من المعدن براغي ومسامیر المصنوعات المعدنیة لالبواب 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باللون األسود JSKالحروف الالتینیة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلق

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ehab@oryxgcc.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ملكیة الفكریة ابو غزالة لل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TOYOTA COMMERCIAL VEHICLE COMPANYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/09/2016بتاریخ :    260501 المودعة بالرقم :)- 219(

  JO  09/06/2016  062996-2016:  بیانات األولویة         
  كایشا (وتتاجر باسم تویوتا موتور كوربوریشن) تویوتا جیدوشا كابوشیكي  بإسم :)- 730(

     كین، الیابان, , , ,   -شي، ایشي  -تشو، تویوتا  -، تویوتا 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نافع : السیارات، عربات النقل المقفلة، المركبات ذات الم12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الریاضیة، الشاحنات، الحافالت، مركبات كبیرة مقفلة؛ مركبات كھربائیة واألجزاء التركیبیة الخاصة بھا، تحدیدا موتورات، 

محركات، ھیاكل، كوابح، أبواب، عجالت، عجالت توجیھ، أجھزة نقل الحركة؛ جمیعھا للمركبات ذات المحرك في حدود وقوعھا 
 .    12في الفئة 

  
مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا  TOYOTA COMMERCIAL VEHICLE COMPANYالعبارة  : وصف العالمة

  رسم لشریط ملتوي والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AMTUZUGENالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260537 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  05/04/2016  86965146:  بیانات األولویة         
  امجن انك.  بإسم :)- 730(

     حدة االمریكیة, , , ,  ، الوالیات المت91320 - 1799ون امجن سنتر درایف، ثاوزاند اواكس، كالیفورنیا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة مستخدمة لمعالجة السرطان؛ غیرھا 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 من المستحضرات الصیدالنیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. AMTUZUGENالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
ریةإدارة العالمات التجا  

 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AMBEVAGENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260539 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  05/04/2016  86965158:  بیانات األولویة         
  امجن انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  91320 - 1799ون امجن سنتر درایف، ثاوزاند اواكس، كالیفورنیا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

یدالنیة مستخدمة لمعالجة السرطان؛ غیرھا : مستحضرات ص5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 من المستحضرات الصیدالنیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. AMBEVAGENالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل  وذلك

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   APOLLOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260540 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوفارتیس ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بازل، سویسرا, , , ,   4002 -سي اتش وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : أجھزة وأدوات جراحیة لإلستخدام في جراحة العیون. 10الفئة  10لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ا)- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. APOLLOالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ة ابوغزالة للملكیة الفكری:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ORA SYSTEMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260544 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوفارتیس ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بازل، سویسرا, , , ,   4002 -سي اتش وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أدوات بصریة وخاصة بأخصائیي العیون ألخذ ومعالجة 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وتسجیل وتخزین وإرسال القیاسات البصریة والقیام بإختبارات تشخیصیة؛ اللیزر لإلستخدام البصري وأخصائیي العیون.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. ORA SYSTEMالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   CYPASSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260545 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوفارتیس ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بازل، سویسرا, , , ,   4002 -سي اتش وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

غیر : أجھزة طبیة لجراحة المیاه الزرقاء (الغلوكوما) 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 اللیزریة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. CYPASSالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 لعالمات التجاریةإدارة ا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    VERIFEYEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260546 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوفارتیس ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بازل، سویسرا, , , ,   4002 -سي اتش وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت بصریة وخاصة بأخصائیي العیون ألخذ ومعالجة : أدوا10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وتسجیل وتخزین وإرسال القیاسات البصریة والقیام بإختبارات تشخیصیة؛ اللیزر لإلستخدام البصري وأخصائیي العیون. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة.  VERIFEYEالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجا)- 740(
  VOYAGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260578 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نوفارتیس ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بازل، سویسرا, , , ,   4002 -سي اتش ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

 : أجھزة وأدوات جراحیة لإلستخدام في جراحة العیون. 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. VOYAGERالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TOYOTA Mid-size Vehicle Companyالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260579 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ویةبیانات األول         
  تویوتا جیدوشا كابوشیكي كایشا (وتتاجر باسم تویوتا موتور كوربوریشن)  بإسم :)- 730(

     كین، الیابان, , , ,   -شي، ایشي  -تشو، تویوتا  -، تویوتا 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

یارات، عربات النقل المقفلة، المركبات ذات المنافع : الس12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الریاضیة، الشاحنات، الحافالت، مركبات كبیرة مقفلة؛ مركبات كھربائیة واألجزاء التركیبیة الخاصة بھا، تحدیدا موتورات، 

في حدود وقوعھا محركات، ھیاكل، كوابح، أبواب، عجالت، عجالت توجیھ، أجھزة نقل الحركة؛ جمیعھا للمركبات ذات المحرك 
 .    12في الفئة 

  
مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لشكلین  TOYOTA Mid-size Vehicle Companyالعبارة  وصف العالمة :

  ھندسیین رباعیین بداخل كل واحد رسم لشریط أحدھما ملتوي واآلخر بزاویة والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
  VALUES WORTH SHARINGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260582 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جروب ستیفتونج ال جي تي  بإسم :)- 730(

     فادوز، لیختینشتاین, , , ,   9490، 12ھیرینجاس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: التأمین؛ الشؤون المالیة؛ الشؤون النقدیة؛ خدمات 36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ارات؛ توفیر معلومات وإستشارات ومشورة في مجال التمویل؛ خدمات التقییم مصرفیة؛ إدارة المحفظة العقاریة وتأجیر العق

 المالي؛ اإلدارة المالیة؛ خدمات التمویل.   
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. VALUES WORTH SHARINGالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Secustreamالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260583 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  15/09/2016  015826522:  بیانات األولویة         
  تش اند كو. كیھ جيوالدنر ھولدینج جي ام بي ا  بإسم :)- 730(

     وانجین أي ام اولجاو، ألمانیا, , , ,   88239، 10 – 16شتراسي  –والدنر  –انطون وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة للتسخین، تولید البخار، الطھي، التبرید، التجفیف، 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لتھویة، تكییف الھواء وألغراض اإلمداد بالمیاه؛ أجھزة وتركیبات التھویة، بالتحدید للمختبرات، تركیبات التجفیف للتمییع، ا

األنفاق المناخیة، بالتحدید لمعالجة الجبن، خزائن التجفیف، مجففات التصفیة، غرف تجفیف خوائیة، غرف تجفیف حاجزیة، 
ت لصناعة األدویة؛ حنفیات خلط، بنادق رش الماء، أجھزة معالجة المیاه، غرف الصرف خزائن مسخنة، خزائن تجفیف الحضانا

 الصحي، مصائد الشحوم؛ تركیبات وأجھزة ومعدات صحیة، أحواض الغسیل (مغاسل)؛ شفاطات الموقد.           
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Secustreamالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Secustreamالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260584 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  15/09/2016  015826522:  بیانات األولویة         
  والدنر ھولدینج جي ام بي اتش اند كو. كیھ جي  بإسم :)- 730(

     وانجین أي ام اولجاو، ألمانیا, , , ,   88239، 10 – 16شتراسي  –والدنر  –انطون وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ث، مرایا، إطارات الصور، أسطح المناضد، خزائن : أثا20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العمل، خزائن عالیة، خزائن الجدار، ألواح الحائط وأسطح المناضد، أرفف.    

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Secustreamالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Spektronالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260585 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  زیلیم ووتر سولیوشنز ھیرفورد جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     ، ھیرفورد، ألمانیا, , , ,  32051، 14 - 4وشتراسي بوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة لمعالجة السوائل، تحدیدا تعقیم المحالیل المائیة 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فوق البنفسجیة ألجھزة التعقیم، لغیر األغراض الطبیة؛ والمیاه بإستخدام األشعة فوق البنفسجیة أو األوزون؛ مصابیح األشعة 

 تركیبات لتعقیم المحالیل المائیة والمیاه، تشتمل على مرشحات، قنوات (أجزاء من تركیبات صحیة) و / أو أجھزة تعقیم.    
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Spektronالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك لعالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ا)- 740(
   Effizonالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260586 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیوشنز ھیرفورد جي ام بي اتشزیلیم ووتر سو  بإسم :)- 730(

     ، ھیرفورد، ألمانیا, , , ,  32051، 14 - 4بوشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة وتركیبات إلزالة المواد الضارة، الملوثات، األصباغ، 7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت من المواد الصلبة والسوائل والغازات؛ أجھزة وتركیبات لتطھیر السوائل والغازات؛ أجھزة وتركیبات األحماض واأللدھیدا

 لتولید األوزون؛ أقطاب لتولید األوزون.        
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Effizonالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
   PLAYTIME, ANYTIMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260587 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ار. ال. جي تي الیسنسینج لوكس اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     لكسمبورج, , , ,   -لكسمبورج  1882 -ریو جویلومي كرول ال  5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه 16الفئة  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وعات؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة المواد وغیر واردة في فئات أخرى؛ المطب

في القرطاسیة أو لغایات منزلیة؛ ومواد الفنانین؛ فراشي الدھان أو التلوین؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد 
(غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكلیشیھات  التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة

 (الراسمات). 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. PLAYTIME, ANYTIMEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جنتستي ام بي ا -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PLAYTIME, ANYTIMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260589 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جي تي الیسنسینج لوكس اس. ایھ. ار. ال.  بإسم :)- 730(

     لكسمبورج, , , ,   -ج لكسمبور 1882 -ریو جویلومي كرول ال  5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. PLAYTIME, ANYTIMEالعبارة  وصف العالمة :

   ات :االشتراط
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PLAYTIME, ANYTIMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260590 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویة بیانات         
  جي تي الیسنسینج لوكس اس. ایھ. ار. ال.  بإسم :)- 730(

     لكسمبورج, , , ,   -لكسمبورج  1882 -ریو جویلومي كرول ال  5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 وبات؛ اإلیواء المؤقت. : خدمات توفیر األطعمة والمشر43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. PLAYTIME, ANYTIMEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا ا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GTاریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260593 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جي تي الیسنسینج لوكس اس. ایھ. ار. ال.  بإسم :)- 730(

     لكسمبورج, , , ,   -لكسمبورج  1882 -ریو جویلومي كرول ال  5وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43مییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت)- 512(
  

  مكتوبة بشكل ممیز. GTاألحرف الالتینیة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتص

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -كیة الفكریة ابو غزالة للمل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BAULIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260594 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  روجیرو بولي اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ر)، ایطالیا, , , ,  فیرونا (في ا 37135، 2فیا دیل بیرالر، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مثلجة؛ السكر وعسل التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات ال

 النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج. 
  

  مكتوبة باحرف التینیة. BAULIالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بیس & جوریس كونسبت إلدارة الحقوق والملكیات الفكریة ش.ذ.م.م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PISTON LINERZUMYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260595 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م الشمعة لتجارة قطع غیار السیارات ش.  بإسم :)- 730(

, فاكس: 042230226, ھاتف:   -223065204فاكس:     -223022604ھاتف:      3734دبي      ص. ب: وعنوانة :       
     , , , ,  sasic@emirates.net.ae, ایمیل: 3734, صندوق البرید: 042230652

  
 

  

 
 
 

 12المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي في الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

"  ھي عبارة عن  كلمتین مكتوبة بالحروف الكبیرة باللغة االنجلیزیة باللون  PISTON LINERZUMY" وصف العالمة :
  خلفیة دائرة بیضاء األبیض في الخلفیة المربعة الحمراء. الجانب األیسر من كلمة، صورة لمكبس في اللون األحمر في ال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:sasic@emirates.net.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   JOTATEMPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260597 المودعة بالرقم :)- 219(

  NO  23/08/2016  201609456:  بیانات األولویة         
  جوتن ایھ / اس  بإسم :)- 730(

     ساندیفجورد، النرویج, , , ,   3209، 167ھایستادفیین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ش وطالء اللك؛ دھان مضاد للتعفن للقوارب، : الدھانات والورنی2الفئة  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
السفن، منصات النفط؛ منتجات مضادة للصدأ ومواد حافظة للخشب؛ مواد طالء (في شكل دھان) للقوارب، السفن ومنصات 

النفط؛ مسحوق الورنیش؛ مسحوق الورنیش لالستخدام في المعالجة الوقائیة والزخرفیة السطح المنتجات المعدنیة، المنتجات 
 لبالستیكیة، منتجات ام دي اف (الواح لیفیة متوسطھ الكثافة)، والمنتجات الخشبیة. ا

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. JOTATEMPالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اجنتستي ام بي  -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAVERICKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260601 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  05/04/2016  15311525:  بیانات األولویة         
  باراماونت جروب لیمتد  بإسم :)- 730(

     مارات العربیة المتحدة   , , , ,  رولیكس تاور، شارع الشیخ زاید، دبي، االوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مركبات بریة عسكریة، عربات بریة (مركبات) مدرعة 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لبریة، روبوتات (رجل آلي) ومصفحة، مركبات غیر المأھولة (بدون سائق) للحركة على األرض، أجزاء(قطع) ولوازم للمركبات ا

للنقل البري غیر مأھولة (بدون سائق)، إطارات للمركبات العسكریة، لوحات دروع [مجھزة] للمركبات األرضیة، أجھزة دروع 
وھیاكل الحمایة للمركبات األرضیة، أجسام مدرعة للمركبات األرضیة، مجنزرات (سكك) للمركبات المدرعة، أجزاء (قطع) 

 لمذكورة سابقًا. ولوازم للسلع ا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. MAVERICKالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ة العالمات التجاریةإدار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260607 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیرجان ھولدینجز انلیمتد كومباني  بإسم :)- 730(

     ، ایرلندا, , , ,  17كلونشو بزنس اند تكنولوجي بارك، دبلن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مستحضرات ومواد صیدلیة. 5الفئة  5الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
  

  رسم لقطع ھندسیة موضوعة بشكل ممیز.    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما م 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MOODmatcherالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260611 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیوتي سولیوشنز، لیمتد  بإسم :)- 730(

       ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,10016، نیویورك، ان واي 804فیفث افینیو، سویت  411وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

  للشعر؛ منظفات أسنان.
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. MOODmatcherالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 رة العالمات التجاریةإدا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Fran Wilson MOODmatcher Luxe Twist Stickالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260613 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیوتي سولیوشنز، لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10016، نیویورك، ان واي 804فیفث افینیو، سویت  411وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

 للشعر؛ منظفات أسنان. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة في أربعة أسطر  Fran Wilson MOODmatcher Luxe Twist Stickالعبارة  العالمة : وصف
  وبشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  naseef  Since 1920نصیف منذ العالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260614 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم نصیف ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     باب البحرین, , , ,   –، بنایة : زینھ بالزا، تجارأفنیو 65، مدخل: 35البحرین، محل :  75100ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

(منذ) متبوغة بالعبارة وفي األسفل الكلمة العربیة  naseefالكلمة العربیة (نصیف) متبوعة بالكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
  ویعلو الكل رسم لشریط ملتوي وفي منتصف العالمة رسم لخطین أفقیین والكل بشكل ممیز. Since 1920الالتینیة 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30لك خالل وذ
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOVENPICKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260616 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موفینبیك ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بار، سویسرا, , , ,   6340، 12اوبرنیوھوفشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛ 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 لحة لألكل. ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لشریط منحني وبشكل ممیز. MOVENPICKالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOVENPICKالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260617 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موفینبیك ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     بار، سویسرا, , , ,   6340، 12اوبرنیوھوفشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز)- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل 

 لملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج.  النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ ا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لشریط منحني وبشكل ممیز. MOVENPICKالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ریة ابو غزالة للملكیة الفك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOVENPICKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/09/2016بتاریخ :    260618 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موفینبیك ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     ,  بار، سویسرا, , ,  6340، 12اوبرنیوھوفشتراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لشریط منحني وبشكل ممیز. MOVENPICKالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OGXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260721 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انو جولد ھولدینجز، لیمتداورج  بإسم :)- 730(

     كونوت بلیس، سنترال ھونج كونج, , , ,   1جاردین ھاوس،  401وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مستحضرات صحیة لغایات 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري، أغذیة للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان  طبیة؛ مواد وأغذیة حمیة

والحیوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات 
 الضارة؛ مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب. 

  
  بأحرف التینیة.مكتوبة  OGX وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Quellaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260728 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیما سوسیتا ایھ رسبونسابیلیتا لیمیتاتا  بإسم :)- 730(

     سان كلیمنتي (ریمیني)، ایطالیا, , , ,   47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نتجات لصنع المثلجات؛ عوامل تماسك للبوظة؛ : البوظة؛ م30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مساحیق للبوظة؛ عجائن مركزة بنكھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في البوظة؛ خالئط بوظة 

) -فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة 
(حلویات بوظة)؛ شربت (مثلجات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ كعك البوظة؛ كعك صغیر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ 

منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ مسحوق الكعك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ 
خالئط الترتة؛ عجینة الترتة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھا الكاسترد للكعك )؛ -خالئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل 

والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائر؛ خالئط المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛ 
منكھات الجوز والكاكاو للكعك؛ زخارف  طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء؛ كریمة الجوز والكاكاو؛ بوظة الجوز والكاكاو؛ 

 قابلة لألكل من الجوز والكاكاو للكعك. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Quellaالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
برید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ام بي اجنتس تي -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   QUELLOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260729 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیما سوسیتا ایھ رسبونسابیلیتا لیمیتاتا  بإسم :)- 730(

     میني)، ایطالیا, , , ,  سان كلیمنتي (ری 47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البوظة؛ منتجات لصنع المثلجات؛ عوامل تماسك للبوظة؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بوظة؛ خالئط بوظة مساحیق للبوظة؛ عجائن مركزة بنكھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في ال

) -فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة 
(حلویات بوظة)؛ شربت (مثلجات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ كعك البوظة؛ كعك صغیر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ 

سحوق الكعك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ م
)؛ خالئط الترتة؛ عجینة الترتة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھا الكاسترد للكعك -خالئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل 

ر؛ خالئط المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛ والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائ
طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء؛ كریمة الجوز والكاكاو؛ بوظة الجوز والكاكاو؛  منكھات الجوز والكاكاو للكعك؛ زخارف 

 قابلة لألكل من الجوز والكاكاو للكعك. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. QUELLOالكلمة  وصف العالمة :
   ات :االشتراط

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MEC3العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260731 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیما سوسیتا ایھ رسبونسابیلیتا لیمیتاتا  بإسم :)- 730(

     سان كلیمنتي (ریمیني)، ایطالیا, , , ,   47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ل تماسك للبوظة؛ : البوظة؛ منتجات لصنع المثلجات؛ عوام30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مساحیق للبوظة؛ عجائن مركزة بنكھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في البوظة؛ خالئط بوظة 

) -فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة 
ات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ كعك البوظة؛ كعك صغیر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ (حلویات بوظة)؛ شربت (مثلج

منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ مسحوق الكعك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ 
ة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھا الكاسترد للكعك )؛ خالئط الترتة؛ عجینة الترت-خالئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل 

والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائر؛ خالئط المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛ 
 طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء. 

  
شبھ البوظة والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة مكتوبة بالالتینیة متبوعة برسم ی MEC3األحرف واألرقام  وصف العالمة :

  وبشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 یةإدارة العالمات التجار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   COOKIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260732 لرقم :المودعة با)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیما سوسیتا ایھ رسبونسابیلیتا لیمیتاتا  بإسم :)- 730(

     سان كلیمنتي (ریمیني)، ایطالیا, , , ,   47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البوظة؛ منتجات لصنع المثلجات؛ عوامل تماسك للبوظة؛ 30الفئة  30الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات )- 512(
مساحیق للبوظة؛ عجائن مركزة بنكھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في البوظة؛ خالئط بوظة 

) -مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي 
(حلویات بوظة)؛ شربت (مثلجات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ كعك البوظة؛ كعك صغیر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ 

منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ مسحوق الكعك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ 
)؛ خالئط الترتة؛ عجینة الترتة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھا الكاسترد للكعك -ئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل خال

والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائر؛ خالئط المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛ 
 طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء. 

  
على شكل وجھین ولھما أیدي  OOمكتوبة بأحرف التینیة حیث رسم الحرفین الالتینیین  COOKIESالكلمة  ف العالمة :وص

  وأرجل والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BISCOTTINOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260734 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوبتیما سوسیتا ایھ رسبونسابیلیتا لیمیتاتا  بإسم :)- 730(

     یطالیا, , , ,  سان كلیمنتي (ریمیني)، ا 47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البوظة؛ منتجات لصنع المثلجات؛ عوامل تماسك للبوظة؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ئط بوظة مساحیق للبوظة؛ عجائن مركزة بنكھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في البوظة؛ خال
) -فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة 

(حلویات بوظة)؛ شربت (مثلجات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ كعك البوظة؛ كعك صغیر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ 
عك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ مسحوق الك

)؛ خالئط الترتة؛ عجینة الترتة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھا الكاسترد للكعك -خالئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل 
المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛  والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائر؛ خالئط

 طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء. 
  

على شكل وجھ ولھ أیدي  Oمكتوبة بأحرف التینیة حیث رسم الحرف الالتیني  BISCOTTINOالكلمة  وصف العالمة :
  وأرجل والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
   Quell’altroالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260736 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تا لیمیتاتااوبتیما سوسیتا ایھ رسبونسابیلی  بإسم :)- 730(

     سان كلیمنتي (ریمیني)، ایطالیا, , , ,   47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البوظة؛ منتجات لصنع المثلجات؛ عوامل تماسك للبوظة؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في البوظة؛ خالئط بوظة مساحیق للبوظة؛ عجائن مركزة بن

) -فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة 
یر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ (حلویات بوظة)؛ شربت (مثلجات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ كعك البوظة؛ كعك صغ

منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ مسحوق الكعك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ 
)؛ خالئط الترتة؛ عجینة الترتة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھا الكاسترد للكعك -خالئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل 

والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائر؛ خالئط المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛ 
 طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Quell’altroالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
   QUELL’ALTRAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260737 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ا ایھ رسبونسابیلیتا لیمیتاتااوبتیما سوسیت  بإسم :)- 730(

     سان كلیمنتي (ریمیني)، ایطالیا, , , ,   47832، 72فیا جاجیو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البوظة؛ منتجات لصنع المثلجات؛ عوامل تماسك للبوظة؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة؛ عجائن مركزة بنكھات مختلفة للبوظة؛ خالئط مثلجھ؛ مستحضرات عطریة لإلستخدام في البوظة؛ خالئط بوظة مساحیق للبوظ

) -فوریة؛ بوظة أساسھا الزبادي (البوظة ھي السائدة)؛ زبادي مجمدة؛ زبادي مجمدة (مثلجات حلویات)؛ زبادي (مجمدة 
عك البوظة؛ كعك صغیر محلى؛ كعك؛ جاتو البوظة؛ الترتة؛ (حلویات بوظة)؛ شربت (مثلجات)؛ حلوى مبردة؛ كعك مجمد؛ ك

منكھات للكعك؛ خالئط الكعك؛ مسحوق الكعك؛ مستحضرات عطریة للكعك؛ معجنات؛ فطائر منتفخة؛ كعك إسفنجي؛ عجینة الكعك؛ 
ا الكاسترد للكعك )؛ خالئط الترتة؛ عجینة الترتة؛ عجائن الترتة؛ حشوات أساسھ-خالئط الكعك؛ زخارف للكعك (صالحة لألكل 

والفطائر؛ حشوات أساسھا الشكوكوالتة للكعك والفطائر؛ عجینة الفطائر؛ خالئط المعجنات؛ مستحضرات عطریة للمعجنات؛ 
 طبقات ملساء؛ خالئط للطبقات الملساء. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة QUELL’ALTRAالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك عالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ال)- 740(
  Cالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260739 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاسبر سلیب انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10003تي اتش فلور، نیویورك، نیویورك  13بارك افنیو ساوث،  230وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أسرة، إطارات السریر، مراتب، وسائد ومخدات؛ أسرة 20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ب األریكة (فوتون)؛ مخدات المرتبة؛ قواعد المرتبة؛ مراتب علویة؛ نوابض صندوقیة. ریشیة؛ مرات

  
  مكتوب بشكل ممیز. Cالحرف الالتیني  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ستي ام بي اجنت -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Cالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260740 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاسبر سلیب انك.  بإسم :)- 730(

     األمریكیة, , , ,  ، الوالیات المتحدة 10003تي اتش فلور، نیویورك، نیویورك  13بارك افنیو ساوث،  230وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: شراشف وبیاضات السریر، تحدیدا، أغطیة مجھزة لشرشف 24الفئة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المرتبة؛ السریر، شراشف مسطحة للسریر، أغطیة اللحاف وأكیاس الوسائد المستخدمة في الفراش؛ بطانیات السریر؛ مساند 

فراش الطفل، تحدیدا، حقائب الحزم (لفاع)، بطانیات التقمیط، واقیات سریر الطفل، شراشف مجھزة لسریر الطفل، تنانیر سریر 
 الطفل وبطانیات سریر الطفل؛ أغطیة المراتب.     

  
  مكتوب بشكل ممیز. Cالحرف الالتیني  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة )- 740(
  Cالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260741 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاسبر سلیب انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10003تي اتش فلور، نیویورك، نیویورك  13بارك افنیو ساوث،  230وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (باستثناء 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
) لتمكین العمالء من معاینة وشراء ھذه السلع بسھولة، تحدیدا، أسرة، إطارات السریر، مراتب، وسائد ومخدات، أسرة نقلھا

ریشیة، مراتب األریكة (فوتون)، مخدات المرتبة، قواعد المرتبة، مراتب علویة، نوابض صندوقیة، أسرة الحیوانات األلیفة، 
ف السریر، شراشف مسطحة للسریر، أغطیة اللحاف، أكیاس الوسائد شراشف وبیاضات السریر، أغطیة مجھزة لشرش

المستخدمة في الفراش، بطانیات السریر، مساند المرتبة، فراش الطفل، حقائب الحزم (لفاع)، بطانیات التقمیط، واقیات سریر 
ت یمكن توفیرھا عن طریق الطفل، شراشف مجھزة لسریر الطفل، تنانیر سریر الطفل وبطانیات سریر الطفل، مثل ھذه الخدما

 متاجر البیع بالتجزئة.  
  

  مكتوب بشكل ممیز. Cالحرف الالتیني  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 صدار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   MOONLIFTعالمة التجاریة : ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260745 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  21/09/2016  87178559:  بیانات األولویة         
  جانسبورت اباریل كورب.  بإسم :)- 730(

     ة, , , ,  ، الوالیات المتحدة االمریكی19810سلفرساید روود، ویلمنغتون، دیالویر  3411وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حقائب الظھر؛ حقائب نسائیة ذات سیور؛ حقائب الدوفل؛ 18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ب؛ أطر خارجیة للحقیبة؛ أطر داخلیة للحقیبة؛ حقائب األمتعة؛ حقائب شبكیة؛ حقائب المراسل؛ وحدات جیوب، حقائب؛ جرا

حقائب الكتف؛ حماالت؛ أكیاس األشیاء؛ حقائب الحمل؛ حقائب ظھر مزودة بعجالت؛ حقائب دوفل مزودة بعجالت؛ حقائب أمتعة 
 مزودة بعجالت.          

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. MOONLIFTالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

رة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك یل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وك)- 740(
  RIGHT PACKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260746 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جانسبورت اباریل كورب.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  19810سلفرساید روود، ویلمنغتون، دیالویر  3411وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حقائب ظھر خاصة المھیأة لحمل الحواسیب المحمولة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مولة.  والحواسیب الدفتریة؛ حافظات للحواسیب المح

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. RIGHT PACKالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RIGHT PACKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260747 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جانسبورت اباریل كورب.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  19810سلفرساید روود، ویلمنغتون، دیالویر  3411وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حقائب حمل لكافة األغراض وحقائب ریاضیة لكافة 18الفئة  18لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ا)- 512(
 األغراض، حقائب ظھر، حقائب خفیفة صغیرة تحمل على الظھر، حقائب الكتب للسفر وحقائب الحمل.    

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. RIGHT PACKالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SUPERBREAKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/10/2016بتاریخ :    260748 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جانسبورت اباریل كورب.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  19810سلفرساید روود، ویلمنغتون، دیالویر  3411وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لكافة  : حقائب حمل لكافة األغراض وحقائب ریاضیة18الفئة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األغراض، حقائب ظھر، حقائب خفیفة صغیرة تحمل على الظھر، حقائب الكتب للسفر وحقائب مزودة بعجالت.    

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. SUPERBREAKالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیونعباس الحو:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Est.1987 SP Clothing Cultureالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260808 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یلو فالور التجاریة (ش ذ م م)  بإسم :)- 730(

, 51585, صندوق البرید: 97142733639, فاكس: 97142733257، دبي، أ ع م   , ھاتف: 51585ص ب  وعنوانة :      
     , , , دبي,  import@yellowft.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بطریقة مبتكرة و باللغة الالتینیة وباللونین األبیض   SPعبارة عن شكل ممزخرف مكتوب بداخلھ الحرفین ھي  وصف العالمة :
  باللغة الالتینیة وباللون األسود. SP Clothing Cultureومكتوب تحتھا عبارة  EST. 1987و األسود ، وتحتھ مكتوب  

   االشتراطات :
  

مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:import@yellowft.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
  TOYOTA C-HRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260809 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ا (وتتاجر باسم تویوتا موتور كوربوریشن)تویوتا جیدوشا كابوشیكي كایش  بإسم :)- 730(

     كین، الیابان, , , ,   -شي، ایشي  -تشو، تویوتا  -، تویوتا 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: السیارات، عربات النقل المقفلة، المركبات ذات المنافع 12الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الریاضیة، الشاحنات، الحافالت، مركبات كبیرة مقفلة؛ مركبات كھربائیة واألجزاء التركیبیة الخاصة بھا، تحدیدا موتورات، 

محركات، ھیاكل، كوابح، أبواب، عجالت، عجالت توجیھ، أجھزة نقل الحركة؛ جمیعھا للمركبات ذات المحرك في حدود وقوعھا 
 .    12في الفئة 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. TOYOTA C-HRعبارة ال وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

رات العربیة المتحدةاإلما  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   NDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016ریخ : بتا   260810 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نینجبو دیینج بریسیشن ماشینري كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     تشایجیا فیلیج، اكسیاینج ستریت، ینزھو دیستركت، نینجبو، زھیجیانج، الصین, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: آالت خیاطة صناعیة؛ آالت خیاطة؛ خطاطیف دوارة (أجزاء من 7الفئة  7ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدم)- 512(
آالت الخیاطة)؛ بكرات (أجزاء من آالت الخیاطة)؛ حافظات البكرات أجزاء من آالت الخیاطة)؛ خطاطیف (أجزاء من آالت 

 الخیاطة)؛ أغطیة البكرات (أجزاء من آالت الخیاطة).     
  

  مكتوبة بالالتینیة ومسبوقة برسم لشریط ملتف والكل بشكل ممیز. NDاألحرف  مة :وصف العال
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  domo enjoy cookingالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260812 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دومو اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     سالتارا (بي یو)، ایطالیا, , , ,   61030فیا دیل بروجریسو اس. ان.، فراز. كالسینیلي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ 21الفئة  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أمشاط وأسفنج؛ فراشي (عدا فراشي التلوین أو الدھان)؛ مواد صنع الفراشي؛ أدوات تنظیف؛ سلك جلي؛ زجاج غیر مشغول أو 

المباني)؛ أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات  زجاج شبھ مشغول (عدا الزجاج المستعمل في
 أخرى. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین وباأللوان األحمر واألسود وبشكل ممیز. domo enjoy cookingالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
   Cettuaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260813 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوفاس كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     بروفینس، جمھوریة كوریا, , , ,   –رو، باجو سیتي، جیونجي  –ن سینشو 43وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیو

 للشعر؛ منظفات أسنان. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم یشبھ الزھرة والعالمة باأللوان األصفر واألسود والكل  Cettuaالكلمة  وصف العالمة :
  بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
  MOTHER GOOSE CLUBالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260814 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوكیي میدیا، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10006ریكتور ستریت، نیویورك، نیویورك  40 1050یت سووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: التعلیم؛ توفیر التدریب؛ الترفیھ؛ األنشطة الریاضیة 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والثقافیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. MOTHER GOOSE CLUBارة العب وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OSHEEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260815 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوشي بولسكا اس بي. زد او. او.  بإسم :)- 730(

     كراكو، بولندا, , , ,   30 – 224، 13ایھ ال. مودرزیویوا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

قطع الحبوب، قطع البوظة، قطع الشوكوالتة، قطع الحلوى،  :30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قطع الحلویات المجمدة؛ الشوكوالتة؛ ھالم الفاكھة؛ علكة؛ بوظة؛ حلوى؛ أقراص مص؛ حلویات سكریة؛ رقائق ھشة (شیبس)؛ 

ھا الشوكوالتة؛ مشروبات أساسھا الشاي؛ الشاي المثلج؛ مشروبات أساسھا الكاكاو؛ مشروبات أساسھا القھوة؛ مشروبات أساس
 شاي؛ موسلي (خلیط حبوب)؛ حلویات.     

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. OSHEEالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 اریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من ت 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OSHEEالعالمة التجاریة :  اتلتسجیل بیانبطلب )- 541(
  05/10/2016بتاریخ :    260816 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اوشي بولسكا اس بي. زد او. او.  بإسم :)- 730(

     كراكو، بولندا, , , ,   30 – 224، 13ایھ ال. مودرزیویوا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: میاه معدنیة؛ میاه غازیة؛ میاه المائدة؛ مشروبات غیر 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كحولیة؛ مشروبات عصیر الفاكھة غیر الكحولیة؛ عصائر الفاكھة؛ مشروبات متعادلة التوتر؛ شراب الطاقة؛ مركزات 

 خضروات؛ مشروبات تحتوي فیتامینات؛ بیرة غیر كحولیة.   للمشروبات؛ مستحضرات لعمل المشروبات؛ عصائر ال
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. OSHEEالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سارا للتجھیزات الفندقیة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SARA HOSPITALITYسارا للضیافة  ریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260895 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سارا للتجھیزات الفندقیة   بإسم :)- 730(

, صندوق 042659797الخبیصي., ھاتف:  –دیرة  –بي ملك الرحماني للتجارة العامة  38ایھ تي /  1مكتب وعنوانة :       
     , , , دبي,  gulfmoonbaraa@hotmail.com, ایمیل:  5293البرید: 

  
 

  

 
 
 

الدعایة واالعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي,  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 و المطابخ. خدمات تورید أدوات و معدات الفنادق والمطاعم 

  
عبارة عن شكل ھندسي ممیز باللون األزرق كتب عى یمینھ ( سارا للضیافة ) بالعربیة باللونین األبیض  وصف العالمة :

) بالالتینیة باللونین األبیض واألزرق, والعالمة على خلفیة باللون  SARA HOSPITALITYواألزرق وكتب على شمالھ ( 
  الرمادي.

   االشتراطات :
  

ن لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي م
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:gulfmoonbaraa@hotmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   POWER FABRIC العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260896 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جورجیو ارماني اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ، ایطالیا, , , ,  20121، میالنو 11فیا بورجونوفو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مستحضرات ماكیاج الوجھ. 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ة بأحرف التینیة.مكتوب POWER FABRICالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   FREE WEARالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260899 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جورجیو ارماني اس. بي. ایھ.  بإسم :)- 730(

     ، ایطالیا, , , ,  20121، میالنو 11فیا بورجونوفو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 أحمر الخدود.   : كریمات أساس للوجھ، مسحوق للوجھ،3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. FREE WEARالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 رة العالمات التجاریةإدا
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     SPHERIPOLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260900 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیوندیلباسل اندستریز ھولدینغز بي في  بإسم :)- 730(

     ھولندا, , , ,   -ایھ ایھ روتردام  3013 –إي  27دیلفتسیبلین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات البحث والتطویر والتحسین للعملیات الكیمیائیة 42الفئة  42لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ا)- 512(
والبتروكیمیائیة الجدیدة؛ خدمات النصح واالستشارة التقنیة والخدمات الھندسیة في مجال تقنیة العملیات الكیمیائیة 

في مجال تقنیة العملیات الكیمیائیة والبتروكیمیائیة؛ خدمات الدعم  والبتروكیمیائیة؛ خدمات االستشارة والتصمیم التكنولوجي
التقني، تحدیدا، إكتشاف األخطاء وإصالحھا لمشاكل برمجیات الحاسوب في مجال تقنیة العملیات الكیمیائیة والبتروكیمیائیة؛ 

ت الكیمیائیة والبتروكیمیائیة؛ خدمات خدمات التصمیم الصناعي لآلخرین؛ وضع آراء الخبراء التقنیین في مجال تقنیة العملیا
 التحلیل الكیمیائي؛ خدمات االشراف والتفتیتش التقني في مجال تكنولوجیا العملیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة.   SPHERIPOLالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   RAREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260914 المودعة بالرقم :)- 219(

  AM  22/08/2016  20161068:  بیانات األولویة         
  ایھ اند ام ریر ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، یریفان، أرمینیا, , , ,  4/  7تي اتش فلور، امیریان  7بریمیسیس،  6 – 9 وعنوانة :      
  

 
  

 
 
 

 : میاه معدنیة وغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة. 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  التینیة.مكتوبة بأحرف  RAREالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   RAREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260915 المودعة بالرقم :)- 219(

  AM  22/08/2016  20161069:  انات األولویةبی         
  ایھ اند ام ریر ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، یریفان، أرمینیا, , , ,  4/  7تي اتش فلور، امیریان  7بریمیسیس،  6 – 9وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 میاه معدنیة وغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة.  :32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لقطرة رسم في منتصفھا ما یشبھ الجبال وأسفلھا ما یشبھ  RAREالكلمة  وصف العالمة :
  ز.الحلقات الدائریة والعالمة باأللوان الذھبي والفضي واألبیض والبرتقالي واألسود والكل بشكل ممی

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   RAREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260916 المودعة بالرقم :)- 219(

  AM  22/08/2016  20161070:  ألولویةبیانات ا         
  ایھ اند ام ریر ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، یریفان، أرمینیا, , , ,  4/  7تي اتش فلور، امیریان  7بریمیسیس،  6 – 9وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 معدنیة وغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة. : میاه 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لقطرة رسم في منتصفھا ما یشبھ الجبال وأسفلھا ما یشبھ  RAREالكلمة  وصف العالمة :
  ل ممیز.الحلقات الدائریة والعالمة باأللوان األزرق الفاتح واألزرق الغامق والفضي واألبیض واألسود والكل بشك

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   miss arabian by Arabian Oudالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260918 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة العربیة للعود  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  11565الریاض   61193ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ألقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل : مستحضرات تبییض ا3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

 للشعر؛ منظفات أسنان. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة في ثالثة أسطر وباللون البني بشكل  miss arabian by Arabian Oudالعبارة  وصف العالمة :
  ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Arabiana Perfumes and More العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260919 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة العربیة للعود  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  11565الریاض   61193ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

قمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل : مستحضرات تبییض األ3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

 للشعر؛ منظفات أسنان. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین مسبوقة برسم یشبھ  Arabiana Perfumes and Moreالعبارة  وصف العالمة :
  خل اطار ھندسي بیضوي والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة والعالمة باأللوان البیج واألسود وبشكل ممیز.المبخرة دا

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Arabiana Perfumes and Moreمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260920 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة العربیة للعود  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  11565الریاض   61193ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة.  

  
مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین مسبوقة برسم یشبھ  Arabiana Perfumes and Moreالعبارة  وصف العالمة :
  طار ھندسي بیضوي والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة والعالمة باأللوان البیج واألسود وبشكل ممیز.المبخرة داخل ا
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالتجاریة : العالمة  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260921 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولوري  بإسم :)- 730(

     جابریك، فرنسا, , , ,   -ایرجیو  29500اودیت، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة وآالت للتنظیم والفصل (أو التوصیل) والتحویل 9الفئة  9و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أ)- 512(
والتجمیع والضبط أو السیطرة على التیار الكھربائي وبخاصة البطاریات وشواحن البطاریات والمكثفات والمكثفات الفائقة؛ 

سیب معالجة البیانات؛ برامج وحزم برامج حاسوبیة؛ برنامج أسالك كھربائیة وأجھزة شحن البطاریات الكھربائیة؛ معدات وحوا
 تتبع التسلیم؛ برنامج إدارة الخدمات اللوجیستیة في مجال النقل والشحن؛ برنامج إدارة المخزون. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم من  BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعبارة  وصف العالمة :

سي والكل بشكل  285ة للعالمة شریط بشكل قطري یعلوه مثلث صغیر والعالمة باللون األزرق من الدرجة الزاویة الیمنى العلوی
  ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260922 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولوري  بإسم :)- 730(

     جابریك، فرنسا, , , ,   -ایرجیو  29500اودیت، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مساعدة الشركات الصناعیة والتجاریة فیما یتعلق بالنقل 35الفئة  35السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز)- 512(
اللوجیستي؛ اإلدارة التنفیذیة فیما یتعلق بنقل البضائع (التراخیص اإلداریة والجمركیة)؛ وكالء إستیراد وتصدیر؛ إستشارات 

ي لجمیع أنواع البضائع والممتلكات؛ الخدمات المتعلقة بإنھاء اإلجراءات اإلداریة وتقدیم معلومات فیما یتعلق بالنقل اللوجیست
 للنقل الدولي والمحلي للبضائع؛ الترویج اإلداري في مجال النقل؛ إستشارات إستراتیجیة وإداریة في مجال الخدمات اللوجیستیة.  

  
بأحرف التینیة في سطرین رسم من مكتوبة  BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعبارة  وصف العالمة :

سي والكل بشكل  285الزاویة الیمنى العلویة للعالمة شریط بشكل قطري یعلوه مثلث صغیر والعالمة باللون األزرق من الدرجة 
  ممیز.

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لفكریة ابو غزالة للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260923 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولوري  بإسم :)- 730(

     , , ,   جابریك، فرنسا, -ایرجیو  29500اودیت، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : وكالء الجمارك؛ تحصیل الرسوم الجمركیة.    36الفئة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم من  BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعبارة  وصف العالمة :
سي والكل بشكل  285عالمة شریط بشكل قطري یعلوه مثلث صغیر والعالمة باللون األزرق من الدرجة الزاویة الیمنى العلویة لل

  ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260924 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولوري  بإسم :)- 730(

     جابریك، فرنسا, , , ,   -ایرجیو  29500اودیت، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: النقل؛ شحن البضائع والممتلكات؛ تغلیف وتخزین   39الفئة  39لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز الس)- 512(
البضائع والممتلكات؛ تنظیم النقل البحري والنھري والجوي والبري للبضائع والممتلكات؛ نقل البضائع والممتلكات عن طریق 

ورة فیما یتعلق بنقل البضائع؛متابعة الشحن (تخزین وسیط) البحري السفن والسكة الحدید والطرق والجو؛ اإلدارة و تقدیم المش
والجوي والبري للبضائع والممتلكات؛ متابعة الشحن؛ تغلیف وإعادة تغلیف البضائع؛ إستئجارالحاویات؛ خدمات تخزین 

دعات؛ التخزین في الحاویات؛ تفریغ وتحمیل الحاویات؛خدمات إدارة المحطات لنقل الحاویات في الموانئ؛ إستئجار مستو
المستودعات؛شحن وتسلیم البضائع والبرید؛ خدمات تتبع التسلیم؛ المعلومات المتعلقة بالنقل؛ تخزین وتسلیم البضائع؛ وكالء 

نقل؛ وسیط سفن وشحن ونقل؛ إستئجار المركبات؛ خدمات النقل السریع لتسلیم الطرود والبرید؛ أعمال المرفأ البحري وھي 
فأ البحري وتحمیل وتفریغ البضائع، بموجب إمتیاز؛ معامالت المیناء؛ نقل ماكینات ولوازم إستخراج النفط إدارة عربات المر

 والمعادن. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم من  BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعبارة  وصف العالمة :
سي والكل بشكل  285غیر والعالمة باللون األزرق من الدرجة الزاویة الیمنى العلویة للعالمة شریط بشكل قطري یعلوه مثلث ص

  ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BOLLORE TRANSPORT  &LOGISTICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260925 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولوري  بإسم :)- 730(

     جابریك، فرنسا, , , ,   -ایرجیو  29500اودیت، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : إنتاج الطاقة؛ إنتاج الكھرباء.    40الفئة  40وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین رسم من  BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعبارة  وصف العالمة :
سي والكل بشكل  285الزاویة الیمنى العلویة للعالمة شریط بشكل قطري یعلوه مثلث صغیر والعالمة باللون األزرق من الدرجة 

  ممیز.
   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

لعالمات التجاریةإدارة ا  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260926 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بولوري  بإسم :)- 730(

     جابریك، فرنسا, , , ,   -ایرجیو  29500اودیت، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات البحوث والتحلیل الصناعي في مجال الخدمات   42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جیستیة والنقل؛ مراقبة الجودة والتدقیق في مجال النقل اللوجیستي والنقل؛ تصمیم وتطویر وإدارة وتحدیث (صیانة) برامج اللو

وحزم البرامج الحاسوبیة في مجال الدعم اللوجیستي والنقل؛ إستشارات فیما یتعلق ببرامج وحزم البرامج الحاسوبیة؛ تصمیم 
ج وحزم البرامج الحاسوبیة؛ إستشارات تقنیة و تقدیم معلومات فیما یتعلق بالطاقة من وتطویر وإدارة وتحدیث (صیانة) برام

 حیث إدارتھا وإستخداماتھا؛ رصد إستخدامات الطاقة؛ تقیمات فنیة وتقدیرات إستخدام الطاقة؛ فحص منشآت الطاقة. 
  

في سطرین رسم من  مكتوبة بأحرف التینیة BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICSالعبارة  وصف العالمة :
سي والكل بشكل  285الزاویة الیمنى العلویة للعالمة شریط بشكل قطري یعلوه مثلث صغیر والعالمة باللون األزرق من الدرجة 

  ممیز.
   االشتراطات :

  
ید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   م بي اجنتستي ا -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CIELOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260927 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھویو كابوشیكي كایشا (وتتاجر ایضا باسم ھویو كو.، لیمتد)  بإسم :)- 730(

     كین، الیابان, , , ,   –شي، ایتشي  –كو، ناجویا  –جاشي تشوم، ھی – 1، توكوجاوا 501وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أصباغ للشعر؛ مستحضرات لتلوین الشعر؛ مستحضرات 3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للشعر؛ مستحضرات لتموج الشعر؛ مقویات لتبییض الشعر؛ مستحضرات إلزالة األلوان من الشعر؛ لوشنات الشعر؛ بخاخات 

للشعر؛ كریمات للشعر؛ شامبو للشعر؛ مكیفات للشعر؛ كریمات لعالج الشعر؛ مستحضرات تجمیل (كوزمتیك)؛ مستحضرات 
 الزینة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. CIELOالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

وبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن)- 740(
  ALMOND   Baby Skin Care Creamالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260929 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  عواد العطیويمعتصم عطیة   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  487455ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مستحضرات صحیة لغایات 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الطبي أو البیطري، أغذیة للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان طبیة؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال 

والحیوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات 
 الضارة؛ مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب. 

  
 Baby Skinالتینیة على خلفیة شریط أفقي أسفلھ العبارة الالتینیة مكتوبة بأحرف  ALMONDالكلمة  وصف العالمة :

Care Cream .والكل على خلفیة اطار ھندسي شبھ بیضوي وبشكل ممیز  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30لك خالل وذ
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   hederinھیدرین  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260930 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  معتصم عطیة عواد العطیوي  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  487455ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مستحضرات صحیة لغایات 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
طبیة؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري، أغذیة للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان 

واد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطھرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات والحیوان؛ لصقات وم
 الضارة؛ مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب. 

  
كتبت بشكل  hederinالكلمة (ھیدرین) مكتوبة بأحرف عربیة كتبت بشكل طولي وعلى یمینھا الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :

  ة ھندسیة رباعیة مقسمة طولیا على شكل یشبھ العبوات والكل بشكل ممیز.طولي والكل على خلفی
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 عالمات التجاریةإدارة ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   marigoldالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260931 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  معتصم عطیة عواد العطیوي  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  487455ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مستحضرات صحیة لغایات 5الفئة  5لفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة با)- 512(
طبیة؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري، أغذیة للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان 

بادة الحشرات والحیوانات والحیوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطھرات، مستحضرات إل
 الضارة؛ مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب. 

  
مكتوبة بأحرف التینیة مرتین على خلفیة ھندسیة رباعیة مقسمة عرضیا على شكل یشبھ  marigoldالكلمة  وصف العالمة :

  العبوات والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك م وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقد)- 740(
   KIDAVOAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260932 المودعة بالرقم :)- 219(

  FR  20/05/2016  164273969:  بیانات األولویة         
  سونافي  بإسم :)- 730(

     فیروفالي، فرنسا, , , ,   78220رو ریوسیك،  42وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة، تحدیدا غطاء 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الشوكوالتة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. KIDAVOAالكلمة  وصف العالمة :

   الشتراطات :ا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

العالمات التجاریةإدارة   
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GALAXY STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260935 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ات األولویةبیان         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -سي، جیونجي  -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نظیم وإجراء عروض للمنتجات؛ خدمات عرض : خدمات ت35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البضائع؛ خدمات عرض المنتجات اإللكترونیة للمستھلك؛ خدمات عرض المنتجات على واجھات المتاجر من خالل عارضات 

أزیاء حیة؛ خدمات تقدیم المعلومات والمشورة للمستھلكین التي تتتعلق باختیار المتنجات اإللكترونیة للمستھلك لیتم شراؤھا؛ 
خدمامت تقدیم معلومات عن منتجات المستھلك التي تتعلق بالمنتجات اإللكترونیة للمستھلك، بالتحدید، ھواتف نقالة، ھواتف 

ذكیة، أجھزة لوحیة، حواسیب ومنتجات برمجیات حاسوب، منتجات الترفیھ، ساعات یدویة ذكیة، أجھزة إلكترونیة دقیقة 
ن إرتداؤھا وإكسسوارات وأجھزة طرفیة لھذه المنتجات؛ خدمات تقدیم موقع إلكتروني للھواتف تحمل بالید؛ أجھزة إلكترونیة یمك

تفاعلي یضم معلومات عن منتجات المستھلك حول المنتجات اإللكترونیة للمستھلك؛ خدمات تقدیم معلومات عن المنتجات 
ثناء نقلھا)، تمكن الزبائن من رؤیتھا بحریة للمستھلك عبر اإلنترنت؛ خدمات التجمیع معًا، لمنفعة الغیر، تشكیلة بضائع (باست

وشراء ھذه المنتجات، بالتحدید، (منتجات إلكترونیة للمستھلك، بالتحدید، ھواتف نقالة، ھواتف ذكیة، أجھزة لوحیة، حاسوب، 
أجھزة منتجات برمجیات حاسوب، منتجات ترفیھ، ساعات ید ذكیة، أجھزة إلكترونیة دقیقة للھواتف النقالة تحمل بالید، 

إلكترونیة یمكن إرتداؤھا وإكسسوارات وأجھزة طرفیة لھذه المنتجات)، حیث یمكن تقدیم ھذه الخدمات من خالل متاجر بیع 
التجزئة؛ خدمات التجمیع معًا، لمنفعة الغیر، تشكیلة بضائع (باستثناء نقلھا)، تمكن الزبائن من رؤیتھا بحریة وشراء ھذه 

إلكترونیة للمستھلك، بالتحدید، ھواتف نقالة، ھواتف ذكیة، أجھزة لوحیة، حاسوب، منتجات المنتجات، بالتحدید، (منتجات 
برمجیات حاسوب، منتجات ترفیھ، ساعات ید ذكیة، أجھزة إلكترونیة دقیقة للھواتف النقالة تحمل بالید، أجھزة إلكترونیة یمكن 

قدیم ھذه الخدمات من خالل متاجر بیع التجزئة؛ یمكن تقدیم إرتداؤھا وإكسسوارات وأجھزة طرفیة لھذه المنتجات)، حیث یمكن ت
ھذه الخدمات عبر متاجر بیع التجزئة مباشرة على اإلنترنت؛ خدمات التجارة اإللكترونیة، بالتحدید، تقدیم معلومات حول 

دیم المعلومات التجاریة المنتجات عبر شبكات اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة ألغراض الدعایة واإلعالن والمبیعات؛ خدمات تق
 والمشورة للمستھلكین (متاجر تقدیم المشورة للمستھلك). 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. GALAXY STUDIOالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

د المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي اجنتس تي ام -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GALAXY STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260937 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سامسونج الیكترونیكس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

     دو، جمھوریة كوریا, , , ,   -ي، جیونجي س -جو،  سوون  -رو، یونجتونج  -، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات التعلیم، بالتحدید، خدمات تقدیم ورشات عمل، 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إللكترونیة للمستھلك وبضائع خدمات عرض وتقدیم التعلیمات والتدریب في مجال الحاسوب وبرمجیات الحاسوب واألجھزة ا

الترفیھ والھواتف الذكیة وساعات الید الذكیة وحواسیب لوحیة وأجھزة إلكترونیة دقیقة تحمل بالید وأجھزة إلكترونیة یمكن 
 إرتداؤھا وإكسسوارات وأجھزة طرفیة لھذه المنتجات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. GALAXY STUDIOالعبارة  وصف العالمة :

   ات :االشتراط
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BLUEGREENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260941 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  15/04/2016  302016000038776:  ةبیانات األولوی         
  اس. بي. ایھ. -جیویس   بإسم :)- 730(

     سینیت سوتو (بیرجامو)، ایطالیا, , , ,   - 1فیا ایھ. فولتا، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

فئة وتولید البخار والطھو والتبرید : أجھزة لإلنارة والتد11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتجفیف والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة.  

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. BLUEGREENالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة با
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ي ام بي اجنتست -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BLUE GREENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260943 المودعة بالرقم :)- 219(

  IT  15/04/2016  302016000038772:  بیانات األولویة         
  اس. بي. ایھ. -جیویس   بإسم :)- 730(

     ینیت سوتو (بیرجامو)، ایطالیا, , , ,  س - 1فیا ایھ. فولتا، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتجفیف والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة.  

  
مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین والعالمة باأللوان األخضر واألصفر واألزرق  BLUE GREENالعبارة  وصف العالمة :

  والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إصدار ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WORKFORCE ENTERPRISEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260990 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیكو ابسون كابوشیكي كایشا (وتتاجر باسم سیكو ابسون كوربوریشن)  بإسم :)- 730(

     و، الیابان, , , ,  كو، طوكی -تشوم، شینجوكو  - 4، شینجوكو 1 – 6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: حبر للطابعات؛ خراطیش حبر (معبأة) للطابعات؛ أحبار 2الفئة  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 للطابعات؛ خراطیش الحبر (معبأة) للطابعات.  

  
  التینیة. مكتوبة بأحرف WORKFORCE ENTERPRISEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
تصادوزارة اإلق  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WORKFORCE ENTERPRISEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260991 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیكو ابسون كابوشیكي كایشا (وتتاجر باسم سیكو ابسون كوربوریشن)  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,   -تشوم، شینجوكو  - 4، شینجوكو 1 – 6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: طابعات؛ طابعات نافثة للحبر؛ طابعات حاسوبیة؛ طابعات 9الفئة  9بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة )- 512(
متعددة الوظائف مدمجة مع قابلیة نسخ و/ أو مسح ضوئي و/ أو إرسال فاكس وأجزائھا وإكسسواراتھا؛ طابعات لیزریة؛ 

 ماسحات ضوئیة.  
  

  .مكتوبة بأحرف التینیة WORKFORCE ENTERPRISEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

رة العالمات التجاریةإدا  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PENTALABالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260996 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ت األولویةبیانا         
  بست وورلد انترناشیونال لیمتد  بإسم :)- 730(

     , , , ,  534057، سنغافورة 05 - 01تاي سینج ستریت، #  26وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ل في غسل : مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعم3الفئة  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

 للشعر؛ منظفات أسنان. 
  

  والكل بشكل ممیز. Lمكتوبة بأحرف التینیة ورسم نقطتین على الحرف الالتیني  PENTALABالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/10/2016بتاریخ :    260998 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ي سانكیو كومباني، لیمتددایتش  بإسم :)- 730(

     ، الیابان, , , ,  103 - 8426كو، طوكیو  -، نیھونباشي ھونتشو، تشو 3 - 5 - 1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : مواد ومستحضرات صیدالنیة. 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

، كیھ 100، واي 82، ام 4ري محاط بشریطین منحنیین والعالمة باأللوان البرتقالي بدرجة سي رسم ھندسي دائ وصف العالمة :
  والكل بشكل ممیز. 12، كیھ 18، واي 100، ام 82واللون البنفسجي بدرجة سي  0

   االشتراطات :
  

صاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لكیة الفكریة ابو غزالة للم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Watermanالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261103 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة ووترمان مصر للصناعات ش.م.م  بإسم :)- 730(

     مصر, , , ,   -یة الرابعة، مدینة الساداتالمنطقة الصناع 1ب/ 53مصنع وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أالت ومعدات لالستخدامات الزراعیة لنقل والتحكم فى المیاه 7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة ، صمامات عدم الرجوع ، صمامات والتصریف ، الصمامات كجزء من االالت وتضم صمامات المیاه ، الصمامات البوابی

التصریف ، صمامات تخفیف الضغط ، مشغل السنون للصمامات ، صمامات وبوابات المیاه الھیدرولیكیة كجزء من االالت فى 
المحركات الھیدرولیكیة بالتحدید "التوربینات" ، بوابات سلویس ، مشغل السنون للصمامات والبوابات ، االت تشغیل الصمامات 

 وابات. والب
  

مكتوبة باللغة بالالتینیة بالشكل المبین مع دائرة كبیرة یوجد بداخلھا  Watermanھى عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  والكل بشكل ممیز. eوجزء من حرف  Wوجزء من حرف   atالحرفین 

   االشتراطات :
  

ریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  لك/ الما تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AL ISLAMIاإلسالمي  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261104 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جمعیة دبي التعاونیة  بإسم :)- 730(

     دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,   3922ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛ 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خة بالسكر؛ البیض والحلیب فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبو

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل. 
  

الكلمة (اإلسالمي) مكتوبة بأحرف عربیة یعلوھا رسم ألشرطة منحنیة یعلوھا ما یشبھ األشعة ویعلو الكل كتبت  وصف العالمة :
ما یشبھ األشعة والعالمة باأللوان األحمر بالالتینیة في سطرین یعلوھا رسم ألشرطة منحنیة یعلوھا  AL ISLAMIالكلمة 

  والبرتقالي واألزرق واألخضر واألصفر والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AL ISLAMIاإلسالمي  ة التجاریة : العالم لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261105 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جمعیة دبي التعاونیة  بإسم :)- 730(

     دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,   3922ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل 

 الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج. النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ 
  

الكلمة (اإلسالمي) مكتوبة بأحرف عربیة یعلوھا رسم ألشرطة منحنیة یعلوھا ما یشبھ األشعة ویعلو الكل كتبت  وصف العالمة :
والعالمة باأللوان األحمر  بالالتینیة في سطرین یعلوھا رسم ألشرطة منحنیة یعلوھا ما یشبھ األشعة AL ISLAMIالكلمة 

  والبرتقالي واألزرق واألخضر واألصفر والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AL ISLAMIإلسالمي  االعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261106 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جمعیة دبي التعاونیة  بإسم :)- 730(

     دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,   3922ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛ 29الفئة  29دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل. 
  

اإلسالمي) یعلوھا أشرطة منحنیة وما یشبھ األشعة والى الیسار دائرة على شریط ورسمت سنابل على الكلمة ( وصف العالمة :
بالالتینیة في سطرین على نفس الوصف السابق والعالمة باأللوان األحمر  AL ISLAMIقطعة ھندسیة والى یسار الكل الكلمة 

  ل ممیز.والبرتقالي واألزرق واألخضر واألصفر والبنفسجي والذھبي وبشك
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AL ISLAMIاإلسالمي  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261107 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جمعیة دبي التعاونیة  بإسم :)- 730(

     دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,   3922ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

طناعیة؛ األرز؛ : القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االص30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل 

 النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج.  
  

سالمي) یعلوھا أشرطة منحنیة وما یشبھ األشعة والى الیسار دائرة على شریط ورسمت سنابل على الكلمة (اإل وصف العالمة :
بالالتینیة في سطرین على نفس الوصف السابق والعالمة باأللوان األحمر  AL ISLAMIقطعة ھندسیة والى یسار الكل الكلمة 

  ممیز.والبرتقالي واألزرق واألخضر واألصفر والبنفسجي والذھبي وبشكل 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261109 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  16/05/2016  87038632:  األولویةبیانات          
  االین تكنولوجي، انك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  95131أورتشارد باركواي، سان خوسیھ، كالیفورنیا  2560وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : أجھزة سنیة، تحدیدا أجھزة تقویم األسنان. 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  عبارة عن رسم ثماني یشبھ الزھرة بشكل ممیز. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوم 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PULP JUICE BARSالعالمة التجاریة :  یل بیاناتلتسجبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261112 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة فرانشایز كونسرتیوم لیمتد  بإسم :)- 730(

     , , ,   انترناشیونال تراست بلدینغ، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء البریطانیة,وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

:  الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الوظائف المكتبیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین وبشكل ممیز. PULP JUICE BARSالعبارة  وصف العالمة :

   ات :االشتراط
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MY 30 MINUTESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261114 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  لویةبیانات األو         
  مینتس جلوبال لیمتد 30ماي   بإسم :)- 730(

     ، شارع الوصل، جمیرا، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  124688ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

یھ؛ األنشطة الریاضیة : التعلیم؛ توفیر التدریب؛ الترف41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والثقافیة. 

  
على خلفیة ھندسیة  30مكتوبة بأحر فالتینیة في سطرین حیث كتب الرقم  MY 30 MINUTESالعبارة  وصف العالمة :

  دائریة والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -للملكیة الفكریة ابو غزالة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MEAT N FISH Mediterranean Kitchenمییت فیش   العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/10/2016بتاریخ :    261116 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالحصا للضیافة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   –، دبي 85983ص. ب:  وعنوانة :      
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بأحرف التینیة في سطرین حیث جاء  مكتوبة MEAT N FISH Mediterranean Kitchenالعبارة  وصف العالمة :
على خلفیة اطار ھندسي دائري رسم من خلفھ ما یشبھ الصنارة بشكل متقاطع وفي األعل العبارة (مییت فیش) مكتوبة  Nالحرف 

  بأحرف عربیة والكل بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
یة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  ك/ المال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JAWA Spicyالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261180 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة مسار الذوق للتجارة  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  11481اض ، الری3795ص. ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

م لشریط أفقي والعالمة باأللوان مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین أسفلھا رس JAWA Spicyالعبارة  وصف العالمة :
  الرمادي واألحمر والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   AGRI-MARK WHEY AND DAIRY PROTEINSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261189 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مارك، انك. -اجري   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  01842، لورنس، ماساشوسیتس 5800ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛ 29الفئة  29لك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ)- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 وتینات مصل اللبن واأللبان. ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل، بر
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. AGRI-MARK WHEY AND DAIRY PROTEINSالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Renyالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261191 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میتسوبیشي جاز كیمیكال كومباني، انك.  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,   –تشوم، تشیودا  – 2، مارونوتشي 5 – 2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: بالستیك غیر معالج لإلستخدام الصناعي؛ مواد بالستیكیة غیر 1الفئة  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 معالجة في جمیع األشكال؛ بالستیك غیر معالج في شكل كریات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Renyالكلمة  وصف العالمة :

   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   IUPILONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261193 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  لویةبیانات األو         
  میتسوبیشي جاز كیمیكال كومباني، انك.  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,   –تشوم، تشیودا  – 2، مارونوتشي 5 – 2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لصناعي؛ مواد بالستیكیة غیر : بالستیك غیر معالج لإلستخدام ا1الفئة  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 معالجة في جمیع األشكال؛ بالستیك غیر معالج في شكل كریات. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. IUPILONالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لفكریة ابو غزالة للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LETGOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261194 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  امباتانا ھولدنجز بي. في.  بإسم :)- 730(

     , ,  دي سي، ناردین، ھولندا, ,  1411، 2 26جویمیر وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: أجزاء الكمبیوتر؛ برامج الكمبیوتر؛ برامج الكمبیوتر وتطبیقات 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمتنقلة التي للھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة واألجھزة اإللكترونیة المحمولة؛ برامج الكمبیوتر للتحمیل في طبیعة تطبیق ا

تسمح للمستخدمین بإرسال والبحث والمراجعة والرد على اإلعالنات المبوبة؛ محركات البحث وغیرھا من البرامج لتمكین البحث 
من المعلومات والبیانات والمحتوى؛ قواعد البیانات الحاسوبیة. البرامج والتطبیقات لالتصاالت من قبل أجھزة الكمبیوتر 

األجھزة اإللكترونیة المحمولة. جھاز لتسجیل وتخزین واستقبال والبث واإلرسال أو استنساخ الصوت أو والھواتف المحمولة و
الصور أو البیانات بما في ذلك البیانات الرقمیة والتماثلیة؛ جھاز معالجة البیانات بما في ذلك برامج معالجة البیانات؛ النظام 

 ت واألجھزة. المنشورات اإللكترونیة. العالمي لتحدید المواقع (جي بي اس) والبرمجیا
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. LETGOالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا ا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LETGOاریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261197 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  امباتانا ھولدنجز بي. في.  بإسم :)- 730(

     دي سي، ناردین، ھولندا, , , ,   1411، 2 26جویمیر وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: الخدمات العلمیة والتكنولوجیة والبحث والتطویر والتصمیم 42الفئة  42ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدم)- 512(
المتعلقة بھا؛ التصمیم الصناعي؛ خدمات تقنیة؛ خدمات تكنولوجیا المعلومات؛ تصمیم وتطویر أجھزة الحاسوب والبرمجیات 

الحاسوبیة ونظم معالجة البیانات واألجھزة؛ تطویر وكتابة والتطبیقات واألدوات على االنترنت، واألدوات، وقواعد البیانات 
برامج الكمبیوتر والتطبیقات؛ برمجة الحاسب اآللي؛ توفیر محركات البحث ومرافق البحث على اإلنترنت؛ توفیر برامج الكمبیوتر 

ة برامج الكمبیوتر والتطبیقات؛ غیر القابلة للتحمیل تحمیل واالنترنت والتطبیقات؛ خدمات توفیر خدمات التطبیقات وھي استضاف
توفیر استخدام المؤقت من على االنترنت تطبیقات البرمجیات واألدوات واألجھزة واألدوات؛ البرمجیات كخدمة (اس ایھ ایھ 

اس)؛ خدمات الكمبیوتر، تحدیدا، إنشاء مجتمع دولي على االنترنت للمستخدمین المسجلین للمشاركة في المناقشات، والحصول 
التغذیة المرتدة من أقرانھم، وتشكیل المجتمعات االفتراضیة والمشاركة في الشبكات االجتماعیة؛ توفیر موقع على شبكة على 

 االنترنت یضم التكنولوجیا التي تسمح للمستخدمین البحث واستعراض والبرید والرد على اإلعالنات المبوبة.  
  

  ة.مكتوبة بأحرف التینی LETGOالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Letgoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261198 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویةبیانات          
  امباتانا ھولدنجز بي. في.  بإسم :)- 730(

     دي سي، ناردین، ھولندا, , , ,   1411، 2 26جویمیر وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لوظائف : الدعایة واإلعالن، إدارة االعمال، توجیھ األعمال، ا35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبیة، االعالن على شبكة االنترنت، توفیر مساحات إعالنیة على مواقع االنترنت، االعالن على شبكة االنترنت على شبكات 

االتصاالت الحاسوبیة، توفیر مساحة لإلعالنات المبوبة عبر شبكة حاسوب عالمیة، ترویج سلع وخدمات الغیر عن طریق 
ابلة للبحث على االنترنت تضم اإلعالنات المبوبة؛ التجارة اإللكترونیة؛ التجارة عبر الھاتف االنترنت، توفیر قواعد بیانات ق

المتحرك؛ توفیر سوق إلكترونیة على اإلنترنت؛ تجمیع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء نقلھا) لتمكین الزبائن 
 رھا عن طریق متاجر البیع بالتجزئة ومنافذ البیع بالجملة.    من معاینتھا وشرائھا بسھولة، مثل ھذه الخدمات یمكن توفی

  
مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لشكلین ھندسیین متداخلین والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة  Letgoالكلمة  وصف العالمة :

  وبشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
عالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ال)- 740(
   Attilioالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261200 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الصقر الذھبي للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  51931ص. ب. نة : وعنوا      
  

 
  

 
 
 

: أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتجفیف والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لبناء والكل على خلفیة ھندسیة دائریة وبشكل ممیز. Attilioالكلمة  لعالمة :وصف ا

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما من 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Attilioالعالمة التجاریة :  یاناتلتسجیل ببطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261201 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الصقر الذھبي للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  51931ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل 

 ة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج.  النحل والعسل األسود؛ الخمیر
  

  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لبناء والكل على خلفیة ھندسیة دائریة وبشكل ممیز. Attilioالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لعالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك لتسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ا)- 740(
   Attilioالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261202 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الصقر الذھبي للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  51931ص. ب. انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

: خدمات الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ 35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األعمال المكتبیة.  

  
  بة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لبناء والكل على خلفیة ھندسیة دائریة وبشكل ممیز.مكتو Attilioالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Attilioالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261203 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الصقر الذھبي للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  51931ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت.  43الفئة  43الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم لبناء والكل على خلفیة ھندسیة دائریة وبشكل ممیز. Attilioالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
وبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن)- 740(
   COMBISPACEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261204 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  07/10/2016  015897309:  بیانات األولویة         
  كوربوریشنكون   بإسم :)- 730(

     ھیلسینكي، فنلندا, , , ,   00330، 1كارتانونتي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: معدات الرفع، مصاعد ورافعات والمكونات واألجزاء 7الفئة  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتجھیزات لكافة السلع المذكورة أعاله. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. COMBISPACEالكلمة  مة :وصف العال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BREECONNECTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261215 : المودعة بالرقم)- 219(

  RC  06/06/2016  015511447:  بیانات األولویة         
  بایر انتلكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     مونھیم ایھ ام راین، المانیا, , , ,   40789، 10اس تي ار.  –نوبل  -الفرید وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: التعلیم والمعلومات والتدریب في مجال الطب وأسلوب 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والرعایة الصحیة. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. BREECONNECTالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
   BREECONNECTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261216 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  06/06/2016  015511447:  بیانات األولویة         
  برتي جي ام بي اتشبایر انتلكتشوال برو  بإسم :)- 730(

     مونھیم ایھ ام راین، المانیا, , , ,   40789، 10اس تي ار.  –نوبل  -الفرید وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات طبیة ومعلومات لدعم المرضى في مجال معالجة 44الفئة  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 لدم الرئوي.  إرتفاع ضغط ا

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. BREECONNECTالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ة العالمات التجاریةإدار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابو غزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  1986س   امیركي اورجینال منذ جوني روكتالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/10/2016بتاریخ :    261217 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جوني روكیتس الیسنسینج، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     كیة, , , ,  ، الوالیات المتحدة األمری92630، لیك فورست، كالیفورنیا 200ساوث بوینتي درایف، سویت  2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات المطاعم؛ خدمات األطعمة المستھلكة خارج المطعم؛ 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات تقدیم الطعام (اإلعاشة)؛ توفیر الطعام والمشروبات.  

  
بأحرف عربیة في سطرین وأسفلھا كتبت العبارة العربیة ( امیركي اورجینال  العبارة ( جوني روكتس ) مكتوبة وصف العالمة :

) والكل على خلفیة رسم إلطار دائري والعالمة باأللوان األبیض واألحمر بشكل  1986) وفي األعلى كتبت العبارة العربیة ( منذ 
  ممیز.

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
   NAKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/10/2016بتاریخ :    261280 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناك سیلینج تكنولوجیز كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، اندستریال ار دي.، نانكانج اندستریال زون، نانتو سیتي، تایوان، جمھوریة الصین, , , ,  336ان او. ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

: أغطیة قواریر معدنیة؛ أغلفة معدنیة للقواریر؛ أغطیة معدنیة 6الفئة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ق القواریر؛ موانع تسرب رصاصیة؛ أغطیة معدنیة مانعة للتسرب؛ حلقات نحاسیة؛ مسامیر ذات عروة؛ حلقات إلحكام إغال

لولبیة؛ حلقات وصل معدنیة؛ حلقات من المعدن؛ أطواق حجز معدنیة؛ حلقات حبال معدنیة؛ حلقات رقیقة معدنیة؛ رفادة للتسویة؛ 
ابس معدنیة؛ شفاه معدنیة [حلقات معدنیة]؛ شرائح حدیدیة؛ أطواق خردوات حدیدیة ومعدنیة؛ خردوات معدنیة صغیرة؛ مق

 حدیدیة؛ جلبة اسطوانیة أنبوبة معدنیة؛ جلبة [أدوات معدنیة]؛ شرائح فوالذیة؛ أطواق فوالذیة. 
  

ل مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم ھندسي بیضوي والعالمة باأللوان األخضر واألصفر والك NAKالكلمة  وصف العالمة :
  بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
إلقتصادوزارة ا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  rak bank rak islamicالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/10/2016:  بتاریخ   261341 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش م ع   بإسم :)- 730(

, صندوق البرید:  97172435454, فاكس: 97172061415، رأس الخیمة، أ ع م, ھاتف: 5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ھي عبارة بنك رأس الخیمة الوطني مع شعار البنك على الجانب األیمن مكتوبة باللغة العربیة وباللون األحمر  وصف العالمة :
مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األخضر ومكتوب تحتھا عبارة الخدمات المصرفیة  RAK islamicومكتوب تحتھا عبارة 

  اإلسالمیة مكتوبة باللغة العربیة وباللون األسود.
   االشتراطات :

  
سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ن قانونیونعباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارو:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RAK BANK RAK ISLAMICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/10/2016بتاریخ :    261343 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش م ع   بإسم :)- 730(

, صندوق البرید:  97172435454, فاكس: 97172061415، رأس الخیمة، أ ع م, ھاتف: 5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مع شعار البنك على الجانب األیسر مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األحمر  RAKBANKة عن ھي عبار وصف العالمة :
مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األخضر ومكتوب تحتھا عبارة الخدمات المصرفیة  RAK islamicومكتوب تحتھا عبارة 

  اإلسالمیة مكتوبة باللغة العربیة وباللون األسود.
   االشتراطات :

  
ي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BABY BEANIE BOOSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/10/2016بتاریخ :    261356 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تي انك   بإسم :)- 730(

شیستنت أقینیو، ویستمونت أي أل الوالیات األمیركیة المتحدة , ایمیل:  280وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

 : دمى، ألعاب مصنوعة من المخمل، ألعاب محشوة.28ة الفئ 28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة باحرف التینیة BABY BEANIE BOOSعبارة عن  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 وما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن ی 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mageed.mabrouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    SOLARIAالعالمة التجاریة :  جیل بیاناتلتسبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261427 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الیویانتو  بإسم :)- 730(

     ,  ، بوندوك كیب یودیك، باموالنج، تانجیرانج، اندونیسیا, , , 001/  05ار تي.  50جي ال. كونیر ان او. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة یعلوھا رسم صغیر والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة والعالمة  SOLARIAالكلمة  وصف العالمة :
  ن البنفسجي واألبیض والكل بشكل ممیز.باأللوا

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدةاإلمارات   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FLEX HYBRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261428 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  17/05/2016  015446123:  بیانات األولویة         
  شركة بیك  بإسم :)- 730(

     ، كلیشي، فرنسا, , , ,  92110شارع جان دانیار،  14وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

حالقة؛ مقصات اللحیة؛ أجھزة إزالة الشعر، كھربائیة  : أمواس8الفئة  8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وغیر كھربائیة؛ شفرات أمواس الحالقة.   

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. FLEX HYBRIDالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -یة ابوغزالة للملكیة الفكر:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LE PETIT BELGEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261429 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كرینیاو انترناشیونال فرانشایز  بإسم :)- 730(

     , , , ,  ھاسلت، بلجیكا 3500، 13ھیلیبیمدن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت؛ 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات الفندق والمطعم والمقھى. 

  
  ل ممیز.مكتوبة بأحرف التینیة في ثالثة أسطر وبشك LE PETIT BELGEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SUS galleryالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261432 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سفن . سفن كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     شي، نیجاتا، الیابان, , , ,   –، ھانامي، تسوبامي 300وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أو للمطبخ؛  : أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي21الفئة  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أمشاط وأسفنج؛ فراشي (عدا فراشي التلوین أو الدھان)؛ مواد صنع الفراشي؛ أدوات تنظیف؛ سلك جلي؛ زجاج غیر مشغول أو 
زجاج شبھ مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)؛ أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات 

 أخرى. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین وبطریقة ممیز. SUS galleryارة العب وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Hyperoilالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261433 ودعة بالرقم :الم)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ار آي. ام او اس. اس. ار. ال.  بإسم :)- 730(

     میراندوال (مودینا)، ایطالیا, , , ,   41037، 29فیا جرامشي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مواد وأغذیة حمیة معدة 5الفئة  5ة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقع)- 512(
 لإلستعمال الطبي، لصقات ومواد ضماد؛ مطھرات؛ مواد لشفاء الندب. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة بطریقة ممیزة. Hyperoilالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

توبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك ن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة ع)- 740(
   YemanYیماني العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261436 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ان والمنتجات الغذائیةالشركة الیمنیة لتصنیع االلب  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحب

 النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج. 
  

و الكل رسم لكفین مكتوبة بأحرف التینیة ویعل YemanYالكلمة (یماني) مكتوبة بأحرف عربیة أسفلھا الكلمة  وصف العالمة :
  بینھما رسم كاریكاتوري لوجھ إنسان والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة والعالمة باأللوان األزرق واألبیض والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   نتستي ام بي اج -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   YemanYیماني العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261437 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الیمنیة لتصنیع االلبان والمنتجات الغذائیة  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البیرة غیر الكحولیة؛ المیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المشروبات غیر الكحولیة؛ مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ؛ مركزات الشراب ومستحضرات أخرى لعمل 

 المشروبات. 
  

مكتوبة بأحرف التینیة ویعلو الكل رسم لكفین  YemanYالكلمة (یماني) مكتوبة بأحرف عربیة أسفلھا الكلمة  العالمة : وصف
  بینھما رسم كاریكاتوري لوجھ إنسان والكل على خلفیة ھندسیة رباعیة والعالمة باأللوان األزرق واألبیض والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك رة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدا)- 740(
  YemanY BabYیماني بیبي  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261440 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الیمنیة لتصنیع االلبان والمنتجات الغذائیة  م :بإس)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛ 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب  فواكھ وخضروات محفوظة

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل.  
  

العبارة (یماني بیبي) مكتوبة بأحرف عربیة في سطرین على خلفیة ھندسیة رباعیة وفي األعلى العبارة  وصف العالمة :
YemanY BabY رف التینیة في سطرین على خلفیة ھندسیة رباعیة والعالمة باأللوان األزرق واألبیض والكل مكتوبة بأح

  بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WADI BANAوادي بنا مة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261441 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الیمنیة لتصنیع االلبان والمنتجات الغذائیة  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ خالصات اللحم؛ 29الفئة  29مییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت)- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل.  
  

بأحرف التینیة  WADI BANAالعبارة (وادي بنا) مكتوبة بأحرف عربیة في سطرین أسفلھا كتبت العبارة  العالمة :وصف 
  والكل على خلفیة ھندسیة دائریة ذات اطار والعالمة باأللوان األصفر والبني واألبیض والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

با إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن )- 740(
  WADI BANAوادي بنا العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261442 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لبان والمنتجات الغذائیةالشركة الیمنیة لتصنیع اال  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: البیرة غیر الكحولیة؛ المیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من 32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فواكھ وعصائر الفواكھ؛ مركزات الشراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات غیر الكحولیة؛ مشروبات مستخلصة من ال

 المشروبات.   
  

بأحرف التینیة  WADI BANAالعبارة (وادي بنا) مكتوبة بأحرف عربیة في سطرین أسفلھا كتبت العبارة  وصف العالمة :
  الكل بشكل ممیز.والكل على خلفیة ھندسیة دائریة ذات اطار والعالمة باأللوان األصفر والبني واألبیض و

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ة اإلقتصادوزار  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  سالمتكالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261443 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الیمنیة لتصنیع االلبان والمنتجات الغذائیة  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خالصات اللحم؛ : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ 29الفئة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب 

 ومنتجات الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل.  
  

  الكلمة (سالمتك) مكتوبة بأحرف عربیة وباأللوان األخضر واألصفر وبشكل ممیز. وصف العالمة :
   ات :االشتراط

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  سالمتكالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261444 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الیمنیة لتصنیع االلبان والمنتجات الغذائیة  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ 30الفئة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ السكر وعسل التابیوكا وا

 النحل والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج.   
  

  باأللوان األخضر واألصفر وبشكل ممیز.الكلمة (سالمتك) مكتوبة بأحرف عربیة و وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدةاإلمارات   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  سالمتكالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016یخ : بتار   261445 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة الیمنیة لتصنیع االلبان والمنتجات الغذائیة  بإسم :)- 730(

     الحدیدة، الیمن, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ة؛ المیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من : البیرة غیر الكحولی32الفئة  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المشروبات غیر الكحولیة؛ مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ؛ مركزات الشراب ومستحضرات أخرى لعمل 

 المشروبات.   
  

  الكلمة (سالمتك) مكتوبة بأحرف عربیة وباأللوان األخضر واألصفر وبشكل ممیز. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
علي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، ف

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

یةإدارة العالمات التجار  
 
   آدم كونسلتینج:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NUSHHالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261448 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  .م.متانوش لاللكترونیات ش.ذ  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , دبي,   -بر دبى  -الحبیة الرابعة -ملك بروین الت  -915مكتب رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یر الفوتوغرافى والسینمائى واألجھزه واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات قیاس الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة التصو

(اإلشراف ) واإلنقاذ والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم فى الطاقة الكھربائیة،أجھزة 
لصور ، حامالت بیانات مغناطیسیة ،أقراص تسجیل ، ماكینات بیع آلیة وآلیات لألجھزة تسجیل أو إرسال أو نسخ الصوت أو ا

 التى تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد ، آالت حاسبة، معدات وأجھزة حاسوبیة لمعالجة البیانات ،أجھزة إخماد النیران. 
  

  مكتوبة باللون األحمر والخلفیة باللون األبیض .العالمة مكتوبة بطریقة مبسطة وفنیة حیث ان العالمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   trtlالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261455 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كولساید لیمتد  بإسم :)- 730(

     ال دي، المملكة المتحدة, , , ,   6 2ھوب ستریت، جالسكو، جي  93، سنترال تشامبرز، 360سویت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: وسائد داعمة للرأس؛ وسائد داعمة للعنق؛ وسائد للعنق 20الفئة  20فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
بخالف تلك المخصصة لإلستخدام الطبي أو الجراحي؛ وسائد السفر؛ وسائد سفر محاطة بلفافة داعمة للعنق؛ وسادة داعمة للعنق 

 تضم لفافة حول وشاح العنق.   
  

یة یعلوھا رسم یشبھ رأس سلحفاة مائیة والكل على خلفیة ھندسیة سداسیة مكتوبة بأحرف التین trtlالكلمة  وصف العالمة :
  سي واألبیض والكل بشكل ممیز. 3285والعالمة باأللوان األخضر بدرجة 

   االشتراطات :
  

سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   نتستي ام بي اج -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Livinguardالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261457 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  27/04/2016  55158/2016:  بیانات األولویة         
  جرین امباكت ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     تشام / زوج، سویسرا, , , ,   6330، 1التي ستاینھاوزر اس تي ار. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: مستحضرات صحیة لغایات طبیة ، لصقات ، مواد للتمضید ، 5الفئة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للصحة الشخصیة ، مواد منظفات أسنان ، مستحضرات مبیدة للحشرات ، للطفیلیات ، مستحضرات ومواد صحیة ، مواد ماصة 

طبیة ، مناشف صحیة ، ضمادات صحیة ، ضمادات للتمضید ، ضمادات طبیة ، منادیل صحیة ، بطانات حفاظات (صحیة )، 
حفاظات صحیة ، حفاظات للحیض ، فوط لألطفال ولسلس البول ، فوط مستھلكة ، حفاظات من القماش ، حفاظات من الورق ، 

طفال ، بطانات ورقیة للحفاظات ، بطانة سراویل تحتیة ، مماسح صحیة ، مماسح لالستخدام حفاظات للبالغین ، حفاظات لأل
الطبي ، مماسح صحیة مستھكلة ، رقع الصقة للجلد لالستخدام الطبي ، لبادات صحیة ، لبادات للحیض ، لبادات صحیة نسائیة ، 

ل ، منادیل لسلس البول ، وجمیع البضائع المذكورة قابلة ضمادات ، ضمادات لالستخدام للتضمید ، ضمادات طبیة ، منادیل أطفا
 لالستخدام والمعالجة مرة أخرى للتعقیم على وجھ الخصوص. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Livinguardالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -لة للملكیة الفكریة ابوغزا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Livinguardالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261458 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  27/04/2016  55158/2016:  بیانات األولویة         
  جرین امباكت ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     تشام / زوج، سویسرا, , , ,   6330، 1التي ستاینھاوزر اس تي ار. :  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

: بطانات طبیة ، أقمشة طبیة ، شراشف ألّسرة المرضى ، 10الفئة  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الجراحي ، أقنعة للوجھ للحمایة لالستخدام الطبي ، أقنعة للوجھ أقنعة للوجھ لالستخدام الطبي ، أقنعة للوجھ لالستخدام 

لالستخدام الطبي للحمایة من البكتیریا ، أقنعة للوجھ لالستخدام الطبي للحمایة من البكتیریا ، أقنعة للوجھ لالستخدام الجراحي 
للجراحین ، وحدات كشف جراحیة ، للحمایة من البكتیریا ، أرواب جراحیة ، أرواب طبیة ، مالبس فحص للمرضى ، مالبس 

جوارب لمرضى السكري، جوارب (مرنة) ، لغایات طبیة ، جوارب ضمادة لالستخدام الطبي والعالجي ، مالبس طبیة ، مالبس 
واقیة لغایات طبیة ، مالبس واقیة لغایات جراحیة ، مالبس معقمة لالستخدام الجراحي ، خیوط ومنتجات ومواد غلق الجروح ، 

 نقل المرضى وجمیع البضائع المذكورة قابلة لالستخدام والمعالجة مرة أخرى للتعقیم على وجھ الخصوص. معدات ل
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Livinguardالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -فكریة ابوغزالة للملكیة ال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Livinguardالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261459 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  27/04/2016  55158/2016:  بیانات األولویة         
  جرین امباكت ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     تشام / زوج، سویسرا, , , ,   6330، 1ھاوزر اس تي ار. التي ستاینوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

: فالتر لالستخدام الصناعي والمنزلي ، تمدیدات صحیة ، 11الفئة  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معالجة الھزاء ، أجھزة تنقیة المیاه ، فالتر لمیاه الشرب ، معدات إلمداد المیاه وصحیة ، تمدیدات صحیة لسوائل الفلترة ، معدات 

فالتر لمعالجة المیاه ، فالتر لتصفیة المیاه ، وحدات فلترة المیاه ، تمدیدات تنقیة المیاه ، فالتر میاه ، تمدیدات فلترة المیاه ، 
ھواء لالستخدام المنزلي ، فالتر ھواء لالستخدام فالتر ھواء ، فالتر ھواء لوحدات تكییف الھواء ، فالتر لتكییف الھواء ، فالتر 

الصناعي ، تمدیدات تنقیة المیاه ، فالتر میاه ، أجھزة تنقیة المیاه وجمیع البضائع المذكورة قابلة لالستخدام والمعالجة مرة 
 أخرى للتعقیم على وجھ الخصوص. 

  
  مكتوبة بأحرف التینیة. Livinguardالكلمة  وصف العالمة :

   طات :االشترا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ات التجاریةإدارة العالم  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Livinguardالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261460 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  27/04/2016  55158/2016:  یةبیانات األولو         
  جرین امباكت ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     تشام / زوج، سویسرا, , , ,   6330، 1التي ستاینھاوزر اس تي ار. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ستیكیة للتغلیف ، مواد تنقیة من الورق ، : ورق ، مواد بال16الفئة  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أكیاس وأدوات للف ، مناشف یدویة من الورق ، مناشف یدویة صحیة من الورق ، منادیل قابلة لالستھالك ، منادیل ورق ، 

یف مناشف ورق ، مماسح من الورق ، محارم من الورق ، أشرطة بالستیك للف ، أكیاس بالستیك للتغلیف ، رقائق بالستیك للتغل
، أشرطة بالستیك للتغلیف ، أكیاس ومواد للتغلیف ، للف والتخزین من الورق ، ورق مقوى وبالستیك ، وجمیع البضائع 

 المذكورة قابلة لالستخدام والمعالجة مرة أخرى للتعقیم على وجھ الخصوص. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Livinguardالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Livinguardالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/10/2016بتاریخ :    261461 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  27/04/2016  55158/2016:  بیانات األولویة         
  جرین امباكت ھولدینج ایھ جي  بإسم :)- 730(

     تشام / زوج، سویسرا, , , ,   6330، 1التي ستاینھاوزر اس تي ار. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

رشات ، مخدات ، : عبوات غیر معدنیة ، مفروشات ، ف20الفئة  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وسائد ، عبوات تغلیف من البالستیك ، مكونات بالستیكیة لتغلیف العبوات ، عبوات غیر معدنیة للسوائل ، عبوات مرنة من 

 البالستیك لنقل السوائل ، وجمیع البضائع المذكورة قابلة لالستخدام والمعالجة مرة أخرى للتعقیم على وجھ الخصوص. 
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. Livinguardالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  URBAN JAZZ KITCHENاوربن جاز كتشن العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/10/2016بتاریخ :    261592 بالرقم : المودعة)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم ومقھى اوربن جاز كتشن  بإسم :)- 730(

     الدوحة، قطر, , , ,   26663ص. ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 یر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. : خدمات توف43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة في سطرین أسفلھا العبارة (اوربن جاز  URBAN JAZZ KITCHENالعبارة  وصف العالمة :
  كتشن) مكتوبة بأحرف عربیة والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

ت التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالما
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ماقس للتجارة العامة   :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   FRIGOTHERMO MOIPCموبك العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/10/2016بتاریخ :    261866 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماقس للتجارة العامة    بإسم :)- 730(

ملك حسن ابراھیم الفردان.,  4طابق رقم  424نیش البحیرة مركز الفردان, مكتب رقم المجاز, شارع الكوروعنوانة :       
     , , , الشارقة,  moipc5@yahoo.com, ایمیل: 38189, صندوق البرید: 065565610ھاتف: 

  
 

  

 
 
 

ستعمال المنزلي و للمطبخ، أمشاط و أدوات وأواني وأوعیة لال 21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أسفنج، فراشي  ( عد ا فراشي التلوین أو الدھان )، مو اد صنع الفراشي، أدو ات للتنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول 

وزجاج شبھ مشغول  (خالف الزجاج المستعمل في المباني  )، أواني زجاجیة و أواني خزف صیني و أواني خزفیة غیر و اردة 
 ت أخرى.في فئا

  
 FRIGOTHERMO MOIPCعبارة عن مستطیل باأللوان األحمر واألبیض واألسود كتبت فیھ العبارة (  وصف العالمة :

) بالالتینیة باللون األبیض مكتوبة باللون األبیض و بشكل فني ممیز كما یحیط بالكلمة الثانیة خطین مائلین من األعلى وخط مائل 
  بین الكلمتین من األدنى الكلمة ( موبك ) بالعربیة باللون األبیض مكتوبة بشكل ممیز.  من األسفل باللون األبیض وكتب

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:moipc5@yahoo.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KONJO WORLDتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/10/2016بتاریخ :    261950 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیسبوك ات دیباس (ش ذ م م)  بإسم :)- 730(

, 116871, صندوق البرید: 97143448439, فاكس: 97143499733، دبي، أ ع م, ھاتف: 116871ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  vickysawlani@hotmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى، أغطیة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الفراش والموائد

  
اللون األسود ویوجد تحتھا شكل رجل مكتوبة باللغة الالتینیة وب   KONJO WORLDھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

باللون األسود یرفع یدیھ إلى األعلى ویلف على وسطھ وزرة باللونین األبیض واألسود ویوجد إلى جانبیة شكلین سداسي 
  باللغة الیابانیة باللون األسود. GOاألضالع باللونین واألبیض واألسود ومكتوب بداخل كل منھما كلمة  

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:awlani@hotmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Cylenhouseالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/10/2016بتاریخ :    261952 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  البحیرة األسطوریة لألقفال والمستلزمات الحدیدیة (ذ م  م)                                                  بإسم :)- 730(

, 172368, صندوق البرید: 9712275186, فاكس: 9712281088، دبي، أ ع م, ھاتف: 172368ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  his.lakes@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني متنقلة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 

صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنوعة من معادن غیر نفیسة غیر معدنیة 
 واردة في فئات أخرى، خامات معادن.

  
  مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود  Cylenhouseھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:his.lakes@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
  Cylenkالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/10/2016بتاریخ :    261953 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  األسطوریة لألقفال والمستلزمات الحدیدیة (ذ م  م)                                                 البحیرة  بإسم :)- 730(

, 172368, صندوق البرید: 9712275186, فاكس: 9712281088، دبي، أ ع م, ھاتف: 172368ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  his.lakes@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني متنقلة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 

معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنوعة من معادن غیر نفیسة غیر  معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب
 واردة في فئات أخرى، خامات معادن.

  
  مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود   Cylenkھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:his.lakes@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك دم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تق)- 740(
  DORRENHAUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/10/2016بتاریخ :    261954 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  المستلزمات الحدیدیة (ذ م  مالبحیرة األسطوریة لألقفال و  بإسم :)- 730(

, 172368, صندوق البرید: 9712275186, فاكس: 9712281088، دبي، أ ع م, ھاتف: 172368ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  salmanad@emirates.net.aeایمیل: 

  
 

  

 
 
 

یر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني متنقلة معادن غ 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 

ادن غیر نفیسة غیر معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنوعة من مع
 واردة في فئات أخرى، خامات معادن.

  
  مكتوبة باللغة الالتینیة وبطریقة مبتكرة وباللون األسود  Dorrenhausھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:salmanad@emirates.net.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ه ، محامون ومستشارون قانونیونعباس الحواي ومشاركو:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  cylenkالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/10/2016بتاریخ :    261958 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
                            البحیرة األسطوریة لألقفال والمستلزمات الحدیدیة (ذ م  م)                        بإسم :)- 730(

, 172368, صندوق البرید: 9712275186, فاكس: 9712281088، دبي، أ ع م, ھاتف: 172368ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  his.lakes@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

سة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني متنقلة معادن غیر نفی 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 

ر نفیسة غیر معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنوعة من معادن غی
 واردة في فئات أخرى، خامات معادن.

  
مكتوبة  مشابة  CYمكتوبة  بطریقة مبتكرة مكون من ستة احراف والحرفین  CYlenkھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

  شكل مفتاح و كلة  باللغة الالتینیة وباللون األسود 
   االشتراطات :

  
كتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ م

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:his.lakes@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بیاز فالز لتجارة االدوات المنزلیة ش ذ م م     :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة )- 740(
   penguenالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/10/2016بتاریخ :    262159 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  منزلیة ش ذ م م    بیاز فالز لتجارة االدوات ال  بإسم :)- 730(

, 56228, صندوق البرید: 042655595النھدة., ھاتف:  –ملك عبد الرحمن راشد الشارد  907مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  abmemari@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

أوعیة لالستعمال المنزلي و للمطبخ، أمشاط و أدوات وأواني و 21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أسفنج، فراشي  ( عدا فراشي التلوین أو الدھان )، مواد صنع الفراشي، أدوات للتنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول وزجاج 

في فئات شبھ مشغول  (خالف الزجاج المستعمل في المباني  )، أو اني زجاجیة و أو اني خزف صیني و أواني خزفیة غیر واردة 
 أخرى.

  
عبارة عن رسمة طائر البطریق یقف بشكل ممیز باأللوان األبیض واألسود واألصفر كتب على یمینھ الكلمة (  وصف العالمة :

penguen .بالالتینیة باللون األبیض مكتوبة بشكل فني ممیز والعالمة على خلفیة باللون األحمر (  
   االشتراطات :

  
ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:abmemari@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  LAUNDRY 1981العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/10/2016بتاریخ :    262163 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ن ایتي ونمصبغة ناینتی  بإسم :)- 730(

     أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : إنشاء المباني؛ اإلصالح؛ خدمات التركیب. 37الفئة  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كل على حدا داخل إطار دائري  1981كتابة بألرقام  مكتوبة بأحرف التینیة ویعلوھا LAUNDRYالكلمة  وصف العالمة :
  مزدوج بشكل ممیز..

) بمعزل عن العالمة العتبارھا شائعة االستخدام    LAUNDRYعدم المطالبة بحق حصري عن استخدام كلمة ( االشتراطات :
  حیث ستكون حمایة العالمة بمجملھا.

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
  الودیعة ألجل "فوراالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/10/2016بتاریخ :    262271 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  م ع  بنك رأس الخیمة الوطني ش  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید:  97172435454, فاكس: 97172061415، رأس الخیمة، أ ع م, ھاتف: 5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 لیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریةالتأمین، الشؤون التموی 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ھي عبارة " الودیعة ألجل "فورا" مكتوبة بطریقة مبتكرة وباللغة العربیة وباللون األسود  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ستشارون قانونیونعباس الحواي ومشاركوه ، محامون وم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Fawrun Term Depositالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/10/2016بتاریخ :    262272 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش م ع   بإسم :)- 730(

, صندوق البرید:  97172435454, فاكس: 97172061415, ھاتف: ، رأس الخیمة، أ ع م     5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بطریقة مبتكرة وباللغة الالتینیة وباللون األسود Fawrun Term Depositھي عبارة عن الكلمات  : وصف العالمة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  تھاني الخلیج للتجارة العامة ش ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RUBIK’Sالتجاریة : العالمة  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/11/2016بتاریخ :    262446 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تھاني الخلیج للتجارة العامة ش ذ م م  بإسم :)- 730(

 , صندوق البرید:043471441, فاكس: 043471174ملك مركز الغریر, دیرة, الرقة., ھاتف:  80محل رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  anandtellis@hotmail.com, ایمیل: 7924

  
 

  

 
 
 

اللعب وأدوات اللعب، أدوات الریاضة البدنیة ( الجمباز ) واألدوات  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الریاضیة غیر الواردة في فئات أخرى, زخارف شجرة عید المیالد.

  
) مكتوبة بالالتینیة بشكل فني ممز و بأحرف مختلفة األلوان, األخضر  RUBIK’Sعبارة عن الكلمة (  العالمة : وصف

 iواألبیض واألزرق و البرتقالي واألصفر واألحمر كما تم تلوین حواف األحرف باللون األسود كما رسمت النقطة فوق الحرف ( 
  افھ باللون األسود.   ) على شكل مكعب باألصفر واألحمر واألزرق وحو

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:anandtellis@hotmail.com
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ةاإلمارات العربیة المتحد  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الجزیرة البیضاء لتجارة االلكترونیات ش ذ م م     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BLACK CHERRYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/11/2016:  بتاریخ   262447 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الجزیرة البیضاء لتجارة االلكترونیات ش ذ م م      بإسم :)- 730(

, فاكس: 042353793ملك احمد ومحمد ابناء عبد اهللا بن ظبوي, دیرة, البطین., ھاتف:  03مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  whiteisland@yahoo.com, ایمیل: 95112, صندوق البرید: 042353794

  
 

  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتھویة وتورید المیاه ولألغراض الصحیة.

  
)  BLACK CHERRYألسود واألحمر واألصفر كتب على یمینھا ( عبارة عن شكل فني ممیز باأللوان ا وصف العالمة :

  بالالتینیة بالألسود واألحمر مكتوبة بشكل ممیز.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:land@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RAKBANK Beyondالعالمة التجاریة :  بیانات لتسجیلبطلب )- 541(
  02/11/2016بتاریخ :    262483 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش م ع   بإسم :)- 730(

البرید:  , صندوق 97172435454, فاكس: 97172061415، رأس الخیمة، أ ع م, ھاتف: 5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  لالتینیة وباللون األسود.مكتوبة باللغة ا RAKBANK Beyondھي عبارة عن   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae
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تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  راك بنك بیوند العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/11/2016بتاریخ :    262485 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك رأس الخیمة الوطني ش م ع   بإسم :)- 730(

, صندوق البرید:  97172435454, فاكس: 97172061415، رأس الخیمة، أ ع م, ھاتف: 5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  mkutty@rakbank.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ھي عبارة عن راك بنك بیوند مكتوبة باللغة العربیة وباللون األسود وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mkutty@rakbank.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
  راك لتحویل األموال العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/11/2016بتاریخ :    262486 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مة الوطني ش م ع بنك رأس الخی  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید:  97172435454, فاكس: 97172061415، رأس الخیمة، أ ع م     , ھاتف: 5300ص ب وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  salmanad@emirates.net.ae, ایمیل: 5300

  
 

  

 
 
 

 التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون العقاریة 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ھي عبارة عن راك لتحویل األموال مكتوبة باللغة العربیة وباللون األسود وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:salmanad@emirates.net.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Dr Scent-breeze of joyالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/11/2016بتاریخ :    262487 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  روائح الزھور لتجارة المنظفات والمطھرات .   بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  23805) ., صندوق البرید: 23805ب : (اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتھویة وتورید المیاه واألغراض الصحیة 

  
) باللون األسود Dr) وقد كتبت الكلمة ( Dr Scent-breeze of joyلمات الالتینیة التالیة : (عبارة عن الك وصف العالمة :

) من خالل احاطتھ بعدد من الرسوم على شكل ورق الشجر المتدرج باأللوان بین األبیض rوبخط كبیر وممیز, وتمیز الحرف (
 breeze ofبخط كبیر وبشكل أفقي, وتحتھا كتبت الكلمات () باللون األسود وScent) كتبت الكلمة (Drواألسود, وتحت الكلمة (

joy باللون الرمادي وبشكل أفقي, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل, ومجمل العالمة ممیز (
  ومبتكر.

   االشتراطات :
  

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   رقیم للملكیة الفكریةال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MFالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/11/2016بتاریخ :    262492 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میمون لتجارة مواد البناء ذ م م .  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  83015., صندوق البرید:  83015اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا , مواد بناء معدنیة , مباني متنقلة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
من خردوات معدنیة صغیرة , مواسیر معدنیة , مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة (كبالت) , حبال وأسالك غیر كھربائیة 

وأنابیب معدنیة , خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة , منتجات مصنوعة من معادن غیر نفیسة غیر واردة في فئات أخرى , 
 خامات معادن .

  
بخط كبیر, وكامل ) حیث كتبت باللون األسود , وبشكل أفقي ممیز, و MFعبارة عن الكلمة الالتینیة التالیة ( وصف العالمة :

  العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
LAYAN REAL ESTATE BROKERS INNOVATIVE PROPERTY SERVICESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/11/2016بتاریخ :    262577 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیان للوساطة العقاریة (مؤسسة فردیة).  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  114418., صندوق البرید: 114418العربیة المتحدة, دبي , ص.ب:  اإلماراتوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 التأمین, الشؤون التمویلیة , الشؤون المالیة والشؤون العقاریة . 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

في -لیان للوساطة العقاریة االبتكار   BROKERS  INNOVATIVE PROPERTY SERVICES وصف العالمة :
 REAL) باللون األسود وبشكل أفقي وبخط عریض, وتحتھا كتبت  الكلمات ( LAYANخدمات العقار...), حیث كتبت الكلمة (

ESTATE) بشكل أفقي باللون الذھبي, وتحتھا كتبت الكلمات الالتینیة (INNOVATIVE PROPERTY 
SERVICES باللون األسود وبخط صغیر, وإلى یسار الكلمات الالتینیة یوجد رسم على شكل حرف النون باللغة ) بشكل أفقي

العربیة باللون الذھبي وبخط كبیر, كما یوجد نقطة في قلب الحرف واثنتان مالصقات باللون األسود , ویقابل الكلمات الالتینیة 
ي, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في الشكل, لفظھا ومعناھا العربي باللون األسود والذھبي وبشكل أفق

  ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .. 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LIFMEXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/11/2016بتاریخ :    262616 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  22/06/2016  255506:  بیانات األولویة         
  مشاریع شبیر (ش.ذ.م.م) .   بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  7957., صندوق البرید: 7957اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص. ب :وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي . 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) وقد كتبت باللون األخضر وبشكل أفقي, وكامل العالمة كتبت LIFMEXعبارة عن الكلمة الالتینیة التالیة ( وصف العالمة :
  ه, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل أعال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SAFE LINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/11/2016بتاریخ :    262633 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  16/09/2014  192523:  بیانات األولویة         
  كرم سایفتي م.د.م.س.  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  27307, صندوق البرید: 27307اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات األجھ 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینیمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات قیاس الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة 

ي الطاقة الكھربائیة, أجھزة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم,أجھزة وأدوات لوصل  أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم ف
تسجیل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور, حامالت بیانات مغناطیسیة, أقراص تسجیل, ماكینات بیع آلیة وآلیات لألجھزة التي 

 تعمل بقطع النقد, آالت تسجیل النقد آالت حاسبة, معدات وأجھزة حاسوبیة لمعالجة البیانات, أجھزة إخماد النیران.
  

) حیث كتبت باللون األسود , وبشكل أفقي ممیز, وبخط SAFE LINEعبارة عن الكلمات الالتینیة التالیة ( مة :وصف العال
  كبیر, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر.

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اورینتال وكیل تسجیل العالمات التجاریة:  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
   RUSSIAN - KEYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/11/2016بتاریخ :    262729 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. لیكوید جولد جروب ش م ح  بإسم :)- 730(

     الفجیرة، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,   50461ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة ( شراب الشعیر ) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواك

  
)، فوقھا رسم على شكل رأس دب مرسوم  KEY( و (  RUSSIANالعالمة عبارة عن الكلمات الالتینیة (   وصف العالمة :

  بین خطین،   وتحتھا رسم على شكل مفتاح بطریقة ممیزة ومحاط بالزخارف 
   االشتراطات :

  
یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  انتیغریتد كومودیتیز م د م س :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
  COCONUT KINGDOMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/11/2016بتاریخ :    262809 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انتیغریتد كومودیتیز م د م س  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 0568095563االمارات ـ دبي  , ھاتف:   3314ـ1ـ30یونت رقم   3الماس تاورز  جیمتكس وعنوانة :       
Unit No: 30-01-33'14 :ایمیل ,nisreen.izzdeen@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

عصیر جوز الھند , حلیب جوز الھند , زیت جوز الھند, مستخلصات  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جوز الھند, البیرة ( شراب الشعیر ) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة, مشروبات مستخلصة من 

 الفواكھ وعصائر الفواكھ, شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.
  

  بااللوان COCONUT KINGDOMشجرتین وتحتھا عبارة دائرة بھا  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:nisreen.izzdeen@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  إنتیغریتد كومودیتیز م د م س     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Pura Vidaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/11/2016تاریخ : ب   262811 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إنتیغریتد كومودیتیز م د م س      بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 0568095563االمارات ـ دبي, ھاتف:   3314ـ1ـ30یونت رقم    3الماس تاورز  جیمتكس وعنوانة :       
     , , دبي,  , nisreen.izzdeen@gmail.com, ایمیل: 3314ـ1ـ30یونت رقم 

  
 

  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

  
  )  بالالتینیة مكتوبة بالالتینیة عى مستویین  PURA VIDAعبارة عن رسم درع كتب فیھ (  لعالمة :وصف ا

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:nisreen.izzdeen@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اسوشیتد بیتنت اند تریدمارك سیرفیسز:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  XONRID:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/11/2016بتاریخ :    263007 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھلسین ھیلث كیر اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     لوغانو، سویسرا., , , ,   6912، 9فیا بیان سكیرولو وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبخاصة المواد الھالمیة الموضعیة وكریمات  5الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات )- 512(
الوقایة والعالج من أعراض الجلد مثل االحمرار والحكة والحرقان الناجمة عن العالج اإلشعاعي أو عن طریق التعرض ألشعة 

 الشمس القویة.
  

  تینیة.) مكتوبة بأحرف الXONRIDكلمة "كسونرید" ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Kamperkingالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/11/2016بتاریخ :    263186 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السید / ھویقینج قو   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  95391ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التصویر الفوتوغرا

والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
یسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناط

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق.

  
كتبت بشكل ممیز باللون األزرق و یلیھا من الیمین رسم ممیز  Kamperkingة الالتینیة عبارة عن الكلم وصف العالمة :

  یشبھ أجنحة الطائرة باللونین األزرق و األخضر كما ھو موضح بالشكل المرفق.
   االشتراطات :

  
و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   EXOFITالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/11/2016بتاریخ :    263465 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثري ام كومبني    بإسم :)- 730(

     دة األمریكیة., , , ,  ، الوالیات المتح 55144ھدسون روود ، سانت بول ، مینیسوتا  2501ثري ام سنتر ، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة ومعدات السالمة الصناعیة ، معدات إیقاف السقوط والحمایة من  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ل اإلنقاذ ، أنظمة عامودیة لحبال السقوط ومعدات اإلنقاذ ، حبال اإلنقاذ للسالمة ، حبال اإلنقاذ للسحب الذاتي ، أنظمة أفقیة لحبا

اإلنقاذ ، شبكات للحمایة من الحوادث ، سروج السالمة ، حبال قصیرة ومقاعد العمل وأحزمة الجسم كونھا للسالمة الصناعیة ، 
ء مزالق معدنیة إلخالء الناس ، أحزمة سالمة معدنیة ، أجھزة إیقاف السقوط ، مخمدات الصدمات ومخمدات الطاقة كونھا أجزا

 من أنظمة السالمة الصناعیة.
  

  باللغة اإلنجلیزیة. EXOFITالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   THE FURNITURE OUTLETوشات اوتلت المفر  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/11/2016بتاریخ :    263484 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  04/09/2006  85003:  بیانات األولویة         
  اللس انترناشیونال( بي في اي)انك.  بإسم :)- 730(

     , , , ,  116لبرید: )., صندوق ا116رود تاون تورتوال برتیش وبرجین ایلند, ص.ب :(وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 الدعایة واإلعالن وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي . 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 THE FURNITUREعبارة عن الكلمات الالتینیة التالیة ولفظھا ومعناھا العربي : (المفروشات اوتلت  وصف العالمة :
OUTLET) حیث كتبت الكلمة , (THE) باللون األسود وبشكل أفقي في االعلى, وتحتھا كتبت الكلمة (FURNITURE (

) باللون األسود وبشكل أفقي وبخط  صغیر, ویقابل OUTLETباللون األسود وبشكل أفقي وبخط كبیر, وتحتھا كتبت الكلمة (
(المفروشات اوتلت) بشكل أفقي وباللون األسود الغامق للكلمة(المفروشات)  الكلمات الالتینة اللفظ والمعنى العربي التالي

وباللون االسود الفاتح للكلمة (اوتلت), وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في الشكل, ومجمل العالمة ممیز 
  ومبتكر. 

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
   THE FURNITURE OUTLETالمفروشات اوتلت   العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/11/2016بتاریخ :    263485 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  04/09/2006  85003:  بیانات األولویة         
  انترناشیونال( بي في اي)انك.اللس   بإسم :)- 730(

     , , , ,  116)., صندوق البرید: 116رود تاون تورتوال برتیش وبرجین ایلند, ص.ب :(وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

فئات  األثاث والمرایا وإطارات الصور ,المنتجات (غیر الواردة في 20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو الغاب أو الخیزران أو الصفصاف أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو 

 الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة .  
  

 THE FURNITUREالتالیة ولفظھا ومعناھا العربي : (المفروشات اوتلت  عبارة عن الكلمات الالتینیة وصف العالمة :
OUTLET) حیث كتبت الكلمة , (THE) باللون األسود وبشكل أفقي في االعلى, وتحتھا كتبت الكلمة (FURNITURE (

صغیر, ویقابل   ) باللون األسود وبشكل أفقي وبخطOUTLETباللون األسود وبشكل أفقي وبخط كبیر, وتحتھا كتبت الكلمة (
الكلمات الالتینة اللفظ والمعنى العربي التالي (المفروشات اوتلت) بشكل أفقي وباللون األسود الغامق للكلمة(المفروشات) 

وباللون االسود الفاتح للكلمة (اوتلت), وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في الشكل, ومجمل العالمة ممیز 
  ومبتكر. 

   تراطات :االش
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

المات التجاریةإدارة الع  
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ZIPPYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/11/2016بتاریخ :    263528 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فاشن دیفیجن، اس. ایھ.  بإسم :)- 730(

     مایا، البرتغال, , , ,   4470 – 177لوجار دو اسبیدو، فیا نورتي، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الن عن : خدمات الدعایة واإلعالن، نشر مواد الدعایة واإلع35الفئة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
طریق كافة الوسائل في شكل منشورات وكتیبات ومطبوعات، إدارة األعمال، توجیھ األعمال، األعمال المكتبیة، تجمیع مجموعة 
متنوعة من السلع لصالح الغیر (بإستثناء نقلھا) لتمكین الزبائن من معاینتھا وشرائھا بسھولة، مثل ھذه الخدمات یمكن توفیرھا 

بالتجزئة ومنافذ البیع بالجملة ومن خالل شبكات الحاسوب العالمیة (اإلنترنت) أو عن طریق الطلب عن طریق متاجر البیع 
البریدي وتضم المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس،أدوات الجمنازیوم والریاضة، دمى، ألعاب، مواد عطریة، أثاث ومنتجات 

ذلك عربات األطفال، دراجات ھوائیة وإكسسواراتھا، مقاعد نسیجیة للرضع واألطفال، أدوات أخرى للرضع واألطفال بما في 
وكراسي أمان السیارة لألطفال، عربات األطفال، كراسي لإلتكاء، أسرة، مراتب، حظائر اللعب لألطفال، مشایات، سالل تحتوي 

 منتجات للصحة الشخصیة ومھود للرضع.        
  

  مكتوبة بأحرف التینیة. ZIPPYالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   كریسنت للملكیة الفكریة.:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Apple pieالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/11/2016بتاریخ :    263900 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شبیر األتنكندي فانیام فیدو  بإسم :)- 730(

     , , , ,  67462, صندوق البرید: 67462الشارقة ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة       ص. ب :  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 یواء المؤقت.خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإل 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  apple pieھي عبارة عن رسمة لنصف تفاحة باللون األحمر بورقة شجر خضراء و مكتوب بداخلھا كلمة  وصف العالمة :
  بالحروف الالتینیة باللون األحمر و بخط ممیز. 

   االشتراطات :
  

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وز
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   یتد بیتنت اند تریدمارك سیرفیسزاسوش:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PAVESINIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/11/2016بتاریخ :    263950 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسیتا بیر ازیوني –باریال جي. اي آر. فراتیللي   بإسم :)- 730(

     ، بارما، ایطالیا., , , ,  166الرقم  فیا مانتوفاوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تجات الخبز االخرى؛ البسكویت االصطناعي؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز وما یقوم مقام الخبز ومن

المحشوة بالكریمة؛ الوجبات الخفیفة المصنوعة من الحبوب؛ البسكویت والفطائر والحلویات؛ البسكویت المغطى او المحشو 
بالشوكوالتة؛ الشوكوالتة ومنتجات اساسھا الشوكوالتة او تحتوي الشوكوالتة؛ منتجات المخابز؛ الوجبات الخفیفة المحالت؛ 

ت لصناعة الكعك؛ البیتزا ومستحضرات البیتزا؛ المثلجات؛ عسل النحل والعسل االسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ مستحضرا
 الملح والخردل والخل والصلصة، التوابل، البھارات؛ الثلج.

  
  ) مكتوبة بأحرف التینیة.PAVESINIكلمة "بافیزیني" ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض ع
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اسوشیتد بیتنت اند تریدمارك سیرفیسز:  / المالك ة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدار)- 740(
  BAIOCCHIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/11/2016بتاریخ :    263952 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسیتا بیر ازیوني –فراتیللي باریال جي. اي آر.   بإسم :)- 730(

     ، بارما، ایطالیا., , , ,  166فیا مانتوفا الرقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز وما یقوم مقام الخبز ومنتجات الخبز االخرى؛ البسكویت االصطناعي؛ الدقیق والمس

المحشوة بالكریمة؛ الوجبات الخفیفة المصنوعة من الحبوب؛ البسكویت والفطائر والحلویات؛ البسكویت المغطى او المحشو 
كوالتة؛ منتجات المخابز؛ الوجبات الخفیفة المحالت؛ بالشوكوالتة؛ الشوكوالتة ومنتجات اساسھا الشوكوالتة او تحتوي الشو

مستحضرات لصناعة الكعك؛ البیتزا ومستحضرات البیتزا؛ المثلجات؛ عسل النحل والعسل االسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ 
 الملح والخردل والخل والصلصة، التوابل، البھارات؛ الثلج.

  
  بة بأحرف التینیة.) مكتوBAIOCCHIكلمة "بایوكي" ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ارة اإلقتصادوز  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اسوشیتد بیتنت اند تریدمارك سیرفیسز:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PAN DI STELLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/11/2016بتاریخ :    263953 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سوسیتا بیر ازیوني –باریال جي. اي آر. فراتیللي   بإسم :)- 730(

     ، بارما، ایطالیا., , , ,  166فیا مانتوفا الرقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن البن والشاي والكاكاو وال 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
االصطناعي؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز وما یقوم مقام الخبز ومنتجات الخبز االخرى؛ البسكویت 
المحشوة بالكریمة؛ الوجبات الخفیفة المصنوعة من الحبوب؛ البسكویت والفطائر والحلویات؛ البسكویت المغطى او المحشو 

وكوالتة؛ الشوكوالتة ومنتجات اساسھا الشوكوالتة او تحتوي الشوكوالتة؛ منتجات المخابز؛ الوجبات الخفیفة المحالت؛ بالش
مستحضرات لصناعة الكعك؛ البیتزا ومستحضرات البیتزا؛ المثلجات؛ عسل النحل والعسل االسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ 

 بھارات؛ الثلج.الملح والخردل والخل والصلصة، التوابل، ال
  

  ) مكتوبة بأحرف التینیة.PAN DI STELLEعبارة "بان دي ستیلي" ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FOCUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتب بطل)- 541(
  28/11/2016بتاریخ :    264003 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیمولوجیكال انستیتیوت اوف امریكا، انك  بإسم :)- 730(

یكیة, ایمیل: ، الوالیات المتحدة االمر92008ارمادا درایف، كارلسباد، سي ایھ  5345وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

 : منشورات الكترونیة قابلة للتفریغ. 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیةFOCUSعبارة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض ع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mageed.mabrouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك ة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدار)- 740(
  GIAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/11/2016بتاریخ :    264017 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیمولوجیكال انستیتیوت اوف امریكا، انك  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة االمریكیة, ایمیل: 92008ارمادا درایف، كارلسباد، سي ایھ  5345وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

: برامج كمبیوتر؛ أفالم معرضة للضوء؛ معدات معالجة 9الفئة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بصریة]؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ مستقبالت سمعیة وبصریة؛  -البیانات؛ أشرطة فیدیو؛ أقراص مدمجة [سمعیة 

 آالت وزن.  األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة؛ عدادات؛ أجھزة قیاس التردد؛ أدوات قیاس؛ فرجارات؛
  

  عالمة جي آي اي داخل دائرة مع حدود متعرجة داخل شكل درع بداخلة رسة نصف كرة وما یشبھ الشجرة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mageed.mabrouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
                  دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                   :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GIAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/11/2016بتاریخ :    264024 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیمولوجیكال انستیتیوت اوف امریكا، انك  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة االمریكیة, ایمیل: 92008ارمادا درایف، كارلسباد، سي ایھ  5345وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

: مجوھرات؛ صنادیق مجوھرات؛ آللئ[مجوھرات]؛ فلز 14الفئة  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات؛ خرز لصناعة المجوھرات؛ حلى صغیرة [مجوھرات]؛ حلى صغیرة زیتوني [أحجار كریمة]؛ زبرجد؛ خرز لصناعة المجوھر

[مجوھرات]؛ دبابیس [مجوھرات]؛ زمامات مرابط (أكمام)؛ دبابیس رابطات العنق؛ دبابیس للزینة [مجوھرات]؛ قالئد 
 [مجوھرات]؛ أقراط؛ أساور [مجوھرات]؛ خواتم [مجوھرات]؛ ساعات.

  
  ئرة مع حدود متعرجة داخل شكل درع بداخلة رسة نصف كرة وما یشبھ الشجرةعالمة جي آي اي داخل دا وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 لعالمات التجاریةإدارة ا
 
  

 
 

mailto:mageed.mabrouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GIAة التجاریة : العالم لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/11/2016بتاریخ :    264030 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیمولوجیكال انستیتیوت اوف امریكا، انك  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة االمریكیة, ایمیل: 92008ارمادا درایف، كارلسباد، سي ایھ  5345وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

: التعلیم؛ دورات دراسیة بالمراسلة؛ تنظیم وإدارة الحلقات 41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 قابلة للتنزیل.الدراسیة؛ تنظیم وإدارة ورشات العمل [تدریب]؛ توفیر المطبوعات اإللكترونیة الفوریة غیر ال

  
  عالمة جي آي اي داخل دائرة مع حدود متعرجة داخل شكل درع بداخلة رسة نصف كرة وما یشبھ الشجرة وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل وذلك 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
                     دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GIAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/11/2016بتاریخ :    264032 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیمولوجیكال انستیتیوت اوف امریكا، انك  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة االمریكیة, ایمیل: 92008ارمادا درایف، كارلسباد، سي ایھ  5345وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

 : الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم. 42الفئة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ة مع حدود متعرجة داخل شكل درع بداخلة رسة نصف كرة وما یشبھ الشجرةعالمة جي آي اي داخل دائر وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 المات التجاریةإدارة الع
 
  

 
 

mailto:mageed.mabrouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي اجنتس -ابوغزالة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  فندق جرافیتي   Gravity Hotelالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/11/2016بتاریخ :    264100 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الشخص الواحد ذ م م –جرافیتي الدارة الفنادق والمنتجعات السیاحیة   بإسم :)- 730(

  ابو ظبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  مدینة محمد بن زاید، مبنى السید احمد عبید محمد ملفي المزروعي، وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

 : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت. 43الفئة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة بأحرف التینیة وفي  Gravity Hotelالعبارة (فندق جرافیتي) مكتوبة بأحرف عربیة یعلوھا العبارة  وصف العالمة :
  األعلى رسم لمجسم ھندسي والكل بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WANNA DOUGHالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/12/2016بتاریخ :    264228 دعة بالرقم :المو)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اشرف عادل احمد القضاه  بإسم :)- 730(

عمان  926132شارع محمد احمد القضاة بالقرب من مفروشات لبنى ش الجامعة االردنیة ص . ب.  51وعنوانة :       
     ، األردن, , , ,  11880

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ خدمات المطاعم 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باحرف التینیة على یسارھا رسم شكل لولبي داخل مربع باللونین  WANNA DOUGHعبارة عن كلمات  وصف العالمة :
  االبیض واالسود

   االشتراطات :
  

ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك لعالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ا)- 740(
  TACCTOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/12/2016بتاریخ :    264234 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  برو تولز للتجارة ذ م م .  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  42166., صندوق البرید:  42166اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص.ب: انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

عدد وأدوات یدویة (تدار بالید) , أدوات قطع (الشوك والسكاكین  8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 قة .والمالعق) , أسلحة بیضاء , أدوات حال

  
) , وقد كتبت باللون األبیض وبشكل أفقي ضمن مستطیل باللون TACCTOعبارة عن الكلمة الالتینیة التالیة:( وصف العالمة :

  األزرق المتموج, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل أعاله, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .
   االشتراطات :

  
علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك ارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إد)- 740(
  BANNED FOOTAGEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/12/2016بتاریخ :    264247 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    سم :بإ)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. برامج 3. برمجیات ألعاب الحاسوب  2. خرطوشات ألعاب الفیدیو  1 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. ملفات صور قابلة 6. تطبیقات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل  5. برامج حاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل] 4سجلة  حاسوب م
. 10. أفالم تصویر سینمائي معرضة للضوء 9. منشورات إلكترونیة قابلة للتنزیل  8. ملفات موسیقى قابلة للتنزیل  7للتنزیل  

. عصي تحكم إلستخدامھا مع أجھزة الحاسوب بخالف 12نات الفونوغراف  . إسطوا11بصریة]  –أقراص مدمجة [سمعیة 
 المستخدمة أللعاب الفیدیو 

  
  كتبت بالحروف الالتینیة. BANNED FOOTAGEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لعالمات التجاریة وبراءات االختراعالخدمات المتحدة ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BANNED FOOTAGEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/12/2016بتاریخ :    264248 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     شو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,  یوشیھیرانوماشي ، ت 3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

) خدمات األلعاب 3) معلومات عن الترفیھ 2) خدمات الترفیھ 1 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
توفیر منشورات إلكترونیة على الخط ) 5) تنظیم المباریات [للتعلیم أو الترفیھ] 4المقدمة على الخط المباشر من شبكة حاسوب 

) توفیر موسیقى على الخط المباشر ، 7) توفیر فیدیوھات على الخط المباشر ، غیر قابلة للتنزیل  6المباشر ، غیر قابلة للتنزیل  
) تنظیم العروض 10) تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة  9) إنتاج األفالم ، بخالف أفالم الدعایة واإلعالن  8غیر قابلة للتنزیل  

 ) الترفیھ التلفزیوني    13) إنتاج برامج الرادیو والتلفزیون 12) عرض التمثیلیات الحیة 11[خدمات متعھدي الحفالت] 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. BANNED FOOTAGEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بي بي جي لخدمات متابعة المعامالت     :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  PPG PRO PARTNER GROUPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/12/2016بتاریخ :    264270 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
    بي بي جي لخدمات متابعة المعامالت    بإسم :)- 730(

, صندوق 044561761ملك محمد عقیل ابراھیم طالب عباسي, بردبي, البرشاء األولى., ھاتف:   903مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  noor@ppg.ae, ایمیل: 113014البرید:   

  
 

  

 
 
 

 الن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي.الدعایة واالع 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

)  PRO PARTNER GROUPعبارة عن شكل ممیز باللونین األزرق والرمادي كتب على یمینھ (  وصف العالمة :
  بالالتینیة باللون الرمادي مكتوبة بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:noor@ppg.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس اند اسوشیوتس :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
   EBLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/12/2016بتاریخ :    264278 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شینزھین لیباور الكترونیك كو.، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

ند اندستریال زون، تاوكسیا فیلج، جاوفینج كومیونتي، داالنج ادمنستریشن كومیتي، 2سي، ذا ث فلور، بیلدنج 5وعنوانة :       
     لونجھوا، شینزھین، الصین., , , ,  

  
 

  

 
 
 

مناصب للھواتف النقالة ، أجھزة ملحقة بالحاسوب، اجھزة حاسوب  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وحیة، نظارات العالم االفتراضي ، اجھزة الھاتف ، اطقم غیر یدویة للھواتف، اجھزة نظام تحدید المواضع العالمي (جي بي ل

اس)، اجھزة متابعة االنشطة البدنیة یمكن ارتداؤھا، علب للھواتف المحمولة ، سماعات الراس، مشغالت وسائط محمولة، 
آخذ وأدوات توصیل أخرى [وصالت كھربائیة[، أجھزة كھربائیة لمنع السرقة، كامیرات ]للتصویر الفوتغرافي[، قوابس وم

 أجھزة شحن البطاریات الكھربائیة، بطاریات كھربائیة.
  

   EBLاالحرف الالتینیةُ  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلق

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عمال االستشاراتھوروث ماك ال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   THE DELISSERIEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/12/2016بتاریخ :    264280 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فندق فایسروي بالم جمیرا ش م ح  بإسم :)- 730(

     یة المتحدة, , , دبي,  االمارات العرب –دبي   118561ص ب رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)، اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كون من خطوط مكتوبة بخط ممیز ورسم باعالھا شكل مستدیر یت THE DELISSERIEالعبارة الالتینیة  وصف العالمة :
  ورسوم نقشیة موضوعة بطریقة فنیة ممیزة لتكون شكل زخرفي مستدیر.  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Vista VISTA BALLROOM العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/12/2016بتاریخ :    264281 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فندق فایسروي بالم جمیرا ش. م. ح  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , دبي,   –دبي   118561ص ب رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)، اإلیواء المؤقت. 43و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أ)- 512(
  

كتبت كلمتھا االولى بخط فني ممیز كما في الشكل وكتبت  Vista VISTA BALL ROOMالعبارة الالتینیة  وصف العالمة :
  زة.العبارات االخرى باسفل منھا وبطریقة ممیزة والكل بطریقة ممی

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ELEVATEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/12/2016بتاریخ :    264282 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فندق فایسروي بالم جمیرا ش م ح  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , دبي,   –دبي   118561ص ب رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مؤقت.خدمات توفیر األطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)، اإلیواء ال 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كتبت احرفھا بصورة عمودیة تنازلیا من بدایة الكلمة حتى نھایتھا ورسم  ELEVATEالعبارة الالتینیة  وصف العالمة :
  بجانبیھا خطین عمودیان متساویان في الطول وذلك بطریقة ممیزة والكل بطریقة ممیزة.

   االشتراطات :
  

ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
  INTEL NERVANA العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/12/2016بتاریخ :    264346 المودعة بالرقم :)- 219(

  JM  29/07/2016        70687:  بیانات األولویة         
  انتیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة . , , , ,   95052میشن كولج بولیفارد ، سانتا كالرا ، كالیفورنیا ،  2200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لم اآللة وتعلم مكونات حاسوب ؛ مكونات حاسوب لإلستخدام في تع 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخوارزمیات (الحلول الحسابیة) وتحلیل البیانات ؛ مكونات حاسوب لنظام تمثیل عدد متغیر ؛ برمجیات حاسوب لنظام تمثیل عدد 
متغیر ؛ برمجیات حاسوب لتعلم اآللھ ولتحلیل البیانات ؛ برمجیات لإلستخدام في تصمیم وتطویر خوارزمیات تعلم اآللة والشبكات 

لعمیقة وتحلیل البیانات ؛ مكتبات برمجیات لإلستخدام في تصمیم وتطویر خوارزمیات تعلم اآللة والشبكات العصبیة العصبیة ا
العمیقة ؛ مكتبات برمجیات لإلستخدام في تحلیل البیانات ؛ مكتبات تصمیم ، تحدیدًا ، ملفات بیانات الكترونیة قابلة للتنزیل 

ة وأشباه الموصالت ؛ مصفوفات البوابات المنطقیة القابلة للبرمجة في المیدان والتي لإلستخدام في تصمیم الدوائر المتكامل
تعرف بـ ( أف بي جي ایھ ) على شكل دوائر متكاملة وأجھزة تحكم مصغرة ؛ دوائر متكاملة ؛ أشباه موصالت؛ معالجات مصغرة 

 ئح رسومات الحاسوب .؛ أطقم شرائح الحاسوب ؛ وحدات معالجة الرسومات (جي بي یو) ؛ أطقم شرا
  

  كتبت بالحروف الالتینیة .  INTEL NERVANAالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 الن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلع 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INTEL NERVANA التجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/12/2016بتاریخ :    264349 المودعة بالرقم :)- 219(

  JM  29/07/2016        70687:  بیانات األولویة         
  انتیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     حدة األمریكیة . , , , ,  ، الوالیات المت 95052میشن كولج بولیفارد ، سانتا كالرا ، كالیفورنیا ،  2200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الحوسبة السحابیة التي تخص برمجیات لإلستخدام في تعلم اآللة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ب إفتراضیة ووحدات معالجة وتعلم اآللة القابل للتطویر وتحلیل البیانات وتطویر الشبكات العصبیة العمیقة ؛ توفیر أنظمة حاسو

الرسومات (جي بي یو) وبیئة حاسوب إفتراضیة عبر حوسبة سحابیة تخص المنصات كخدمة والتي تخص منصات برمجیات 
 حاسوب لإلستخدام في تعلم اآللة وتعلم اآللة القابل للتطویر وتحلیل البیانات وتطویر الشبكات العصبیة العمیقة .

  
  كتبت بالحروف الالتینیة .  INTEL NERVANAالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ت العربیة المتحدةاإلمارا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ENDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/12/2016بتاریخ :    264357 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أشوورث أند باركر لیمتد  بإسم :)- 730(

كیو جي،  المملكة المتحدة,  0 27یونیت سي میرلن واي، نیویورك إندستریال بارك، نیوكاسل ابون تاین، أن أي وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات البیع بالتجزئة المرتبطة ببیع المالبس ولباس القدم وأغطیة  35عة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواق)- 512(
الرأس؛ خدمات البیع بالتجزئة المرتبطة ببیع ملحقات األلبسة؛ خدمات متاجر البیع بالتجزئة في مجال المالبس ولباس القدم 

الغیر من المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس  وأغطیة الرأس وملحقات المالبس؛ خدمات تجمیع تشكیلة من المنتجات لصالح
وملحقات المالبس و منتجات التجمیل ومستحضرات التجمیل ومواد التوالیت والشمع والبخور والمنتجات المصنوعة من الجلد 

وعات والحقائب السفریة وعلب الھواتف المحمولة وغیرھا من األجھزة اإللكترونیة ولوازم تأثیث واللعب واأللعاب والمطب
والمجوھرات ومحافظ الجیب والجزادین والنظارات الشمسیة والساعات وأدوات قیاس الوقت و أدوات قیاس الوقت الدقیقة 

 لتمكین المستھلكین من معاینة ھذه المنتجات وشرائھا عبر موقع على شبكة اإلنترنت أو بواسطة وسائل اتصاالت أخرى. 
  

  رف التینیة عادیة." مكتوبة بأح ENDكلمة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ارة اإلقتصادوز  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INFINITUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/12/2016بتاریخ :    264364 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ال كیھ كیھ ھیلث برودكتس جروب لیمیتد  بإسم :)- 730(

     دیس فویو روود سنترال، شیونغ وان، ھونغ كونغ, , , ,   199/اف، انفینیتوس بالزا، 38وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

دمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط خ 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي، خدمات البیع بالتجزئة والجملة للمستحضرات الصیدالنیة، مستحضرات بیطریة وصحیة ومستلزمات طبیة، خدمات 

حاسوب لمشترین وكاالت اإلستیراد والتصدیر، ترویج المبیعات (لآلخرین)، التسویق، توفیر مواقع للتسوق عبر شبكات ال
 وبائعین المنتجات والخدمات

  
) بحروف التینیة مكتوبة بطریقة ممیزة و اسفلھا كلمات بحروف INFINITUSالعالمة عبارة عن الكلمة (   وصف العالمة :

  صینیة،    و في األعلى رسم ھندسي ممیز
   االشتراطات :

  
عالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اورینتال وكیل تسجیل العالمات التجاریة:  / المالك تسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ال)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/12/2016بتاریخ :    264370 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. لیكوید جولد جروب ش م ح  بإسم :)- 730(

     الفجیرة، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,   50461ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة ( شراب الشعیر ) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مستحضرات أخرى لعمل المشروبات.المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب و

  
العالمة عبارة عن رسم ثالثي األبعاد لقارورة لھا غطاء على شكل جناح، ویوضح الرسم شكل القارورة من   وصف العالمة :

ثالث جھات، الصورة من الیمین یظھر فیھا الشكل العلوي مع الجھة الخلفیة والجانبیة للقارورة وعلى الجھة الجانبیة رسم 
لخطوط بشكل عامودي ویظھر الغطاء بشكل مخروطي مائل من األعلى وتحتھ قاعدة دائریة. والصورة في المنتصف  ھندسي

توضح شكل القارورة من األمام مع شكل الغطاء وھو على شكل حلقات متصلھ، والصورة في الیسار توضح الشكل الجانبي 
  ء یشبھ الجناح.للقارورة وعلیھ رسم ھندسي لخطوط بشكل عامودي، وشكل الغطا

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفاروق الدولیة إلدارة الحقوق والملكیات الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AL FAROUK INTERNATIONALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/12/2016اریخ : بت   264430 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفاروق الدولیة إلدارة الحقوق والملكیات الفكریة  بإسم :)- 730(

, فاكس:  97142865503القرھود , ھاتف: -ملك فوزیة عبد الرزاق محمد صالح الكاظم  07مكتب رقم  ام بى وعنوانة :       
     , , , دبي,  info@alfarouk.aeمیل: , ای23404+, صندوق البرید: 97142865504

  
 

  

 
 
 

وكیل تسجیل العلمات التجاریة خدمات االدارة الجماعیة لحقوق  45وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المؤلف والحقوق المجاورة إدارة الحقوق والملكیات الفكریة

  
كل الھرم نافذ و مفتوح من الجانبین و قاعدتھ من االسفل خط غیر مستقیم و یتخلل الھرم شكل مستوحى من ش وصف العالمة :

  من الداخل خط موازى غیر مستقیم یتداخل عند نھایتھ مع قاعدة الھرم . و یغلب علیھ اللون الذھبى الفاتح والذھبى الداكن
  على حدة في الوضع العادي INTERNATIONALالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:info@alfarouk.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KIA FORTE العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/12/2016 بتاریخ :   264434 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیا موتورز كوربوریشن   بإسم :)- 730(

     ، جمھوریة كوریا, , , ,   137 – 938كو ، سیؤول  –دونق ، سیوشو  –، یانقجاي  231وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

؛ سیارات ركاب ریاضیة ؛ أجزاء و لوازم  للسیارات ؛   سیارات 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مقابض ألبواب السیارات ؛ أكیـــــاس ھـــواء ( أجھزة أمان للسیارات ) ؛ مساحات زجاج السیارات األمامي ؛ مرایا الرؤیا 

لألطفال لسیارات الركاب  الخلفیة للسیارات ؛ واقیات صدمات للسیارات ؛ ھیاكل سیارات ؛ زجاج السیارات االمامي ؛ مقاعد أمان
؛ عجالت قیادة للسیارات ؛ لوحات تشغیل السیارات ؛ عجالت للسیارات ؛ أغطیة لمقاعد السیارات ؛ ماكینات للمركبات البریة  ؛ 

 محركات للمركبات البریة ؛ عربات صغیرة لألطفال.
  

  كتبت بالحروف الالتینیة.  KIA FORTEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

تجاریةإدارة العالمات ال  
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FORTEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/12/2016بتاریخ :    264435 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیا موتورز كوربوریشن   بإسم :)- 730(

     ، جمھوریة كوریا, , , ,   137 – 938كو ، سیؤول  –دونق ، سیوشو  –، یانقجاي  231وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زم  للسیارات ؛ سیارات  ؛ سیارات ركاب ریاضیة ؛ أجزاء و لوا 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مقابض ألبواب السیارات ؛ أكیـــــاس ھـــواء ( أجھزة أمان للسیارات ) ؛ مساحات زجاج السیارات األمامي ؛ مرایا الرؤیا 

الخلفیة للسیارات ؛ واقیات صدمات للسیارات ؛ ھیاكل سیارات ؛ زجاج السیارات االمامي ؛ مقاعد أمان لألطفال لسیارات الركاب 
ة للسیارات ؛ لوحات تشغیل السیارات ؛ عجالت للسیارات ؛ أغطیة لمقاعد السیارات ؛ ماكینات للمركبات البریة  ؛ ؛ عجالت قیاد

 محركات للمركبات البریة ؛ عربات صغیرة لألطفال.
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. FORTEالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
  WINLOGICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/12/2016بتاریخ :    264437 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھایو ، إنك .بي بي جي إندستریز او  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة ., , , ,   44111، كلیفیالند ، والیة أوھایو  143ویست الشارع  3800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ئرات ، أجھزة وبرمجیات ومكونات لمراقبة وتسجیل أداء مكونات الطا 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 . 9في الفئة 

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . WINLOGICالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WINLOGICیة : العالمة التجار لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/12/2016بتاریخ :    264438 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي بي جي إندستریز اوھایو ، إنك .  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة ., , , ,   44111، كلیفیالند ، والیة أوھایو  143ویست الشارع  3800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 . 12نوا فذ للطائرات ، في الفئة  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كتبت بالحروف الالتینیة . WINLOGICالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في و

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراعالخ:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WINLOGICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/12/2016بتاریخ :    264439 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي بي جي إندستریز اوھایو ، إنك .  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة ., , , ,   44111، كلیفیالند ، والیة أوھایو  143ت الشارع ویس 3800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 .  21زجاج نوافذ للطائرات ، في الفئة  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  . كتبت بالحروف الالتینیة WINLOGICالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NNS Soft & Beautifulأن أن سوفت آند بیوتیفل العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264489 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  14/09/2015  240347:  بیانات األولویة         
  ام اس ان .ان .إمبكس  بإسم :)- 730(

 400، بنایة الثقة سارفودایا، غرام. الطابق، الطریق غوكھالي (جنوب)، دادار الغربیة، ومومباي، 20محل رقم وعنوانة :       
     ، الھند., , , دبي,  028

  
 

  

 
 
 

شامبو, صابون, أصباغ الشعر, ملونات الشعر, ھالم الغراض التجمیل,  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صابون حالقة, غسول للوجھ, زیوت عطریة, مستحضرات التجمیل والزینة,مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل في 

ي وكشط، صابون، عطور، زیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل و جل
 ]لوشن[ للشعر، منظفات أسنان. 

  
), ولفظھا العربي (أن أن سوفت آند NNS SOFT & BEAUTIFULعبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :

, وقابلھا لفظھا العربي باللون األسود, وكامل بیوتیفل), وقد كتبت الكلمات الالتینیة باللون األسود في الجھة الیسرى من العالمة
  العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل , ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30لك خالل وذ
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تراعالخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االخ:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  __العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264490 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اس اتش سي انترناشیونال لیمتد  بإسم :)- 730(

     البریطانیة, , , ,   ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء 146ترایدنت تشامبرز ، ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء ؛ مسك الدفاتر/ المحاسبة ؛ المساعدة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نظیمیة ؛ إستشارات إدارة في إدارة األعمال ؛ إستفسارات عن األعمال ؛ تدقیق حسابات األعمال ؛ إدارة أعمال وإستشارات ت

األعمال ؛ خدمات الخبراء في كفایة األعمال ؛ تقییم األعمال ؛ تقصي الحقائق عن األعمال ؛ إستشارات تنظیم األعمال ؛ أبحاث 
األعمال ؛ خدمات المشورة  في إدارة األعمال ؛ إستشارات األعمال المھنیة ؛ المعلومات واألخبار عن األعمال ؛ خدمات إدارة 

شاریع األعمال  لمشاریع اإلنشاء ؛ إدارة أعمال برامج السداد  لآلخرین / إدارة أعمال خطط السداد  لآلخرین ؛ خدمات وكالة م
المعلومات التجاریة ؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أوالصناعیة ؛ اإلدارة التجاریة  لترخیص سلع وخدمات الغیر ؛ توفیر 

اریة وإتصاالت األعمال ؛ خدمات الوساطة  التجاریة ؛ تجمیع المعلومات في قواعد بیانات حاسوب ؛ معلومات اإلتصاالت التج
تجمیع اإلحصائیات ؛ تحلیل أسعار التكلفة ؛ البحث عن المعلومات في ملفات حاسوب لآلخرین ؛ إعداد القوائم الحسابیة ؛ 

رة ؛ دراسات السوق ؛ أبحاث التسویق ؛ التفاوض وإبرام  التنبؤات اإلقتصادیة ؛ خدمات وكاالت التوظیف ؛ خدمات الفوت
المعامالت اإلقتصادیة  لألطراف الثالثة ؛ إستطالعات الرأي ؛ خدمات التنظیم اإلداري باإلستعانة بمصادر خارجیة للشركات ؛ 

رة شؤون الموظفین ؛  خدمات اإلستعانة بمصادر خارجیة [ المساعدة في األعمال ] ؛ إعداد كشوف الرواتب ؛ إستشارات إدا
توظیف األفراد ؛ خدمات مقارنة الثمن ؛ خدمات السكرتاریة ؛ البحث عن كفالة ؛ تنظیم المعلومات في قواعد بیانات حاسوب ؛ 

 إعداد الضرائب ؛ خدمات إیداع الضرائب .
  

  ممیزة.عبارة عن رسم لشكلین ھندسیین متقابلین وكل شكل لھ طرف الى الداخل بطریقة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  __العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264491 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اس اتش سي انترناشیونال لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البریطانیة, , , ,   146ترایدنت تشامبرز ، ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ریة ألوامر الشراء ؛ مسك الدفاتر/ المحاسبة ؛ المساعدة المعالجة اإلدا 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في إدارة األعمال ؛ إستفسارات عن األعمال ؛ تدقیق حسابات األعمال ؛ إدارة أعمال وإستشارات تنظیمیة ؛ إستشارات إدارة 

ات تنظیم األعمال ؛ أبحاث األعمال ؛ خدمات الخبراء في كفایة األعمال ؛ تقییم األعمال ؛ تقصي الحقائق عن األعمال ؛ إستشار
األعمال ؛ خدمات المشورة  في إدارة األعمال ؛ إستشارات األعمال المھنیة ؛ المعلومات واألخبار عن األعمال ؛ خدمات إدارة 

مشاریع األعمال  لمشاریع اإلنشاء ؛ إدارة أعمال برامج السداد  لآلخرین / إدارة أعمال خطط السداد  لآلخرین ؛ خدمات وكالة 
المعلومات التجاریة ؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أوالصناعیة ؛ اإلدارة التجاریة  لترخیص سلع وخدمات الغیر ؛ توفیر 

معلومات اإلتصاالت التجاریة وإتصاالت األعمال ؛ خدمات الوساطة  التجاریة ؛ تجمیع المعلومات في قواعد بیانات حاسوب ؛ 
أسعار التكلفة ؛ البحث عن المعلومات في ملفات حاسوب لآلخرین ؛ إعداد القوائم الحسابیة ؛ تجمیع اإلحصائیات ؛ تحلیل 

التنبؤات اإلقتصادیة ؛ خدمات وكاالت التوظیف ؛ خدمات الفوترة ؛ دراسات السوق ؛ أبحاث التسویق ؛ التفاوض وإبرام  
التنظیم اإلداري باإلستعانة بمصادر خارجیة للشركات ؛  المعامالت اإلقتصادیة  لألطراف الثالثة ؛ إستطالعات الرأي ؛ خدمات

خدمات اإلستعانة بمصادر خارجیة [ المساعدة في األعمال ] ؛ إعداد كشوف الرواتب ؛ إستشارات إدارة شؤون الموظفین ؛  
عد بیانات حاسوب ؛ توظیف األفراد ؛ خدمات مقارنة الثمن ؛ خدمات السكرتاریة ؛ البحث عن كفالة ؛ تنظیم المعلومات في قوا

 إعداد الضرائب ؛ خدمات إیداع الضرائب .
  

عبارة عن رسم لشكل ھندسي متعرج ذو نھایتین مدببتین على شكل رأس سھم یقطعھ من الوسط خطین طولیین  وصف العالمة :
  مائلین وجمیعھا على خلفیة مستطیلة بطریقة ممیزة. 

   االشتراطات :
  

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
  PYRONIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264525 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یتدبیرونیكس لیم  بإسم :)- 730(

     كیو واي ، المملكة المتحدة, , , ,   8 66بیرونیكس ھاوس ، برایثویل واي ، ھیالبي ، روثیرھام ، إس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 أجھزة وأدوات إلكترونیة للمراقبة والكشف ؛ أجھزة وأدوات إلكترونیة 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للكشف عن حرارة الجسم و/أو الحركة و/أوالضوء ؛ أجھزة وأدوات إلكترونیة للكشف عن ضوء األشعة تحت الحمراء ؛ أجھزة 

الكشف عن الحركة بمستقبالت األشعة تحت الحمراء السلبیة ؛ أجھزة الكشف عن واإلنذار ضد المتطفلین ؛ أجھزة اإلنذار ضد 
زة الكشف عن أول أوكسید الكربون ؛ اجھزة اإلنذار ضد نوبة الھلع ؛ لوحات تحكم الحریق ؛ أجھزة الكشف عن الدخان ؛ أجھ

ألجھزة الكشف عن التطفل ؛ اجھزة الكشف عن الحركة بمستقبالت األشعة تحت الحمراء ؛ أجھزة السلكیة للكشف عن واإلنذار 
إتصاالت ؛ أجھزة ومنشآت مراقبة ؛ أنظمة  ضد المتطفلین ؛ لوحات تحكم ال سلكیة ألجھزة الكشف عن التطفل ؛ أجھزة ومنشآت

مراقبة  بیئیة وانظمة مراقبة ضد الحریق ؛ أنظمة تلفاز ذات دوائر مغلقة ؛ أجھزة بث عبر الرادیو ؛ أجھزة و منشآت إلستقبال  
ماعات ھاتف یدویة ؛ و/ أو إرسال اإلنذارات  و/أو  اإلتصاالت ؛ معدات إنذار اجتماعیة ؛ أنظمة مراقبة تدار بشبكة ؛ ھواتف ؛  س

معدات ھاتف ؛ أنظمة إدارة الرعایة التي تتألف من أدوات وأجھزة ومعدات صحیة عن بعد لمراقبة األدوات واألجھزة الصحیة 
عن بعد ؛ أجھزة إنذار شخصیة ؛ أجھزة كشف السقوط ؛  أزرار لحالة الھلع ؛ أدوات وأجھزة و منشآت و أنظمة صحیة عن بعد 

األثر الحركي ؛ متحسسات ؛ أدوات تشغیل السلكیة ألجھزة اإلنذار الشخصي ؛ لوحات تحكم ؛ كواشف ؛ أزرار ؛ أجھزة استشعار 
مكالمات الطوارئ و أزرار اإلتصال لطلب المساعدة ؛ مسبار ؛أجھزة ومنشآت إلكترونیة للتحكم باألبواب ؛ مؤشرات عن بعد ؛ 

ضغط علیھا ؛ أجھزة الكشف عن أول أوكسید الكربون ؛ مفاتیح تشغیل أجھزة تحكم ؛ أجھزة  اتصال رقمیة ؛ مفارش تعمل بال
ذات حبال سحب رفیعة ؛ أجھزة استشعار درجة الحرارة ؛ معدات إتصال فیدیویة ؛ لوحات دارات تولید النغمة  ؛ أدوات تشغیل 

ب الرقمیة ؛ أجھزة وأنظمة التحكم بواسطة الكالم ؛  سماعات یدویة ؛ معدات االتصاالت الالسلكیة ؛ أنظمة إدارة دخول األبوا
اإللكتروني ؛ أجھزة وأنظمة لتلقي االتصاالت ؛ أجھزة وأنظمة إرسال االتصاالت؛ أنظمة إدارة المكالمات ؛ وحدات عرض ؛ أنظمة 

االنذار  اتصاالت بواسطة الكالم؛ أنظمة اتصاالت بواسطة البیانات ؛ أجھزة لبدء وتولید وارسال نداءات طلب المساعدة و نداءات
ونداءات الطوارئ ؛ أجھزة وأدوات الكترونیة لتسجیل وارسال واعادة تشغیل النغمات والكالم والصور؛ الھواتف الالسلكیة ؛ 

شاشات عرض الرسائل ؛ اجھزة استقبال ؛ أجھزة بث ؛ وحدة تحكم مركزیة ؛ لوحات مفاتیح مركزیة ؛ محطات إنذار ؛ مفاتیح 
م؛ طرفیات لإلنذار واإلتصال بواسطة الكالم ؛ أجھزة نداء ؛ أجھزة إنذار متحركة ؛ ازرار مكالمات المؤشرات ؛ وضع اسالك النظا

الطواريء ؛ أدوات تشغیل یدویة  لتفعیل أجھزة اإلنذار الشخصیة ؛ أدوات تشغیل و أجھزة نداء السلكیة تحمل بالید ؛ أجھزة  
ابلة للبرمجة ؛ أجھزة تحكم عن بعد ؛ أجھزة تحكم عن بعد لالستخدام وانظمة وادوات و منشآت تحكم كھربائیة ؛  أجھزة تحكم ق

مع  اجھزة التدفئة واإلنارة وتولید البخار والتجفیف والتھویة وتكییف الھواء و تورید المیاه وأجھزة الحمایة و السالمة ؛ أدوات 
حرارة ) ؛  أجھزة التحكم بالطاقة ؛ أجھزة للتحكم بدرجة الحرارة ؛ أجھزة للتحكم بدرجة الحرارة ؛ثیرموستات ( منظمات ال

التحكم بالثیرموستات ( منظمات الحرارة ) ؛ أجھزة استشعار حراریة لالستخدام في الثیرموستات ( منظمات الحرارة ) ؛  أجھزة 
تحكم بالشبكة ؛ تحكم حراریة ؛ أجھزة التحكم بالمراجل ؛ أجھزة التحكم باالتصاالت ؛ وحدات بث إشارة تحكم متعددة ؛ أجھزة ال

وحدات بینیة لالتصاالت ؛ أجھزة إتصاالت ال سلكیة ؛ شبكات إتصاالت ؛ أجھزة تحكم أمنیة ؛ أجھزة أمنیة ذات وصول إلكتروني 
وآلي ؛ شاشات مراقبة عبر التلفاز و كامیرات فیدیو أمنیة ؛ أجھزة قیاس ؛ أجھزة قیاس لقیاس ومراقبة الطاقة ؛ أجھزة قیاس 

ا  أجھزة قیاس  لفحص و عرض  و اإلبالغ عن إستخدام الطاقة قید التنفیذ ؛ أجھزة قیاس كھربائیة ؛ أجھزة قیاس ذكیة  ، تحدید
تدفق الغاز ؛ وحدات عرض مرئیة ؛ أجھزة ومعدات وأدوات لقیاس كفاءة وإداء واستھالك مراجل الغاز ؛ طرفیات اتصاالت 

البیانات ؛ مكونات حاسوب ؛ برامج حاسوب ثابتة ؛ برمجیات حاسوب ؛  متحركة ؛ اجھزة اتصاالت بیانات متحركة ؛ أجھزة بث
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تطبیقات قابلة للتنزیل ( برمجیات حاسوب ) للھواتف المتحركة و األجھزة اإللكترونیة المحمولة بالید و أجھزة الحاسوب اللوحیة 
اإللكترونیة ؛ منشورات  إلكترونیة قابلة  واجھزة الحاسوب  والمساعدات الرقمیة الشخصیة  والمنظمات االلكترونیة والمفكرات

للتنزیل ؛ أجھزة وأدوات لتخزین المعلومات ، بما فیھا البیانات و/او  الصوت و/ أو الصور ؛ اجھزة وادوات إلسترجاع  
نات  و/ او المعلومات ،  بما فیھا  البیانات  و/ او الصوت و/ او الصور ؛ أجھزة وأدوات إلرسال المعلومات ،  بما فیھا  البیا

الصوت و/ او الصور ؛ تسجیالت  الصوت والفیدیو والبیانات ؛ مشغالت سمعیة وفیدیویة ؛ اجھزة وادوات إلدارة اإلجراءات  
المتعلقة  بالرعایة الصحیة ؛ أجھزة مراقبة إلكترونیة للرعایة الصحیة عن بعد لجمع المعلومات والبیانات ؛ أجھزة وأدوات 

مع أجھزة مراقبة الرعایة الصحیة عن بعد  لتوصیل  المعلومات والبیانات ؛ أدوات إلكترونیة ، بما فیھا  لإلستخدام في اإلقتران
ھواتف وأجھزة حاسوب لجمع  ونقل المعلومات والبیانات  المتعلقة  بالرعایة الصحیة لألفراد ؛ أجھزة إلكترونیة لإلستخدام  في 

جات الرعایة الصحیة  لألفراد ؛ بطاقات بیانیة إلكترونیة ؛ بطاقات بیانیة الحصول  على معلومات ذات صلة  لتحدید  إحتیا
إلكترونیة للبضائع  ؛ بطاقات بیانیة إلكترونیة  لغایات التحكم بقائمة الجرد ؛ بطاقات بیانیة الكترونیة لغایات التحكم األمني 

طة تعریف مشفرة ؛ أجزاء ولوازم  لجمیع السلع المذكورة ؛بطاقات بیانیة امنیة الكترونیة  ؛ بطاقات تعریف بیانیة مشفرة  ؛ أشر
 آنفا.

  
  كتبت بالحروف الالتینیة. PYRONIXالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PYRONIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264526 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  28/07/2016           015700511:  بیانات األولویة         
  بیرونیكس لیمیتد  بإسم :)- 730(

     كیو واي ، المملكة المتحدة, , , ,   8 66ھام ، إس بیرونیكس ھاوس ، برایثویل واي ، ھیالبي ، روثیروعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة للتدفئة واإلنارة وتولید البخار والتجفیف والتھویة وتبرید  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
زیة ؛ مراجل ؛ مراجل كونھا أجزاء من منشآت التدفئة الھواء وتورید المیاه ولألغراض الصحیة ؛ أجھزة ومنشآت التدفئة المرك

المركزیة ؛ أجھزة تحكم للتدفئة واإلنارة وتولید البخار والتجفیف والتھویة وتكییف الھواء وتورید المیاه والمنشآت الصحیة ؛ 
) ؛ أجزاء ولوازم للسلع اجھزة  للتحكم بدرجة الحرارة في منشآت التدفئة ، تحدیدا صمامات و ثیرموستات ( منظمات الحرارة 

 المذكورة آنفا.
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. PYRONIXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PYRONIXالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264528 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  28/07/2016           015700511:  بیانات األولویة         
  بیرونیكس لیمیتد  بإسم :)- 730(

     ي ، المملكة المتحدة, , , ,  كیو وا 8 66بیرونیكس ھاوس ، برایثویل واي ، ھیالبي ، روثیرھام ، إس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

إرسال رسائل عبر موقع شبكي ؛  توفیر الوصول إلى صفحات الویب؛  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یانات والرسائل عن طریق اإلرسال اإلرسال اإللكتروني للبیانات والمستندات عبر اإلنترنت أو قواعد البیانات األخرى ؛ تسلیم الب

االلكتروني ؛ إرسال وإستقبال و إعادة توجیھ الرسائل إلكترونیا ؛  اإلرسال الالسلكي  للبیانات والمعلومات ؛ توفیر الوصول إلى 
باشر واجھة المستخدم التفاعلیة ؛  توفیر الوصول إلى واجھة على الخط المباشر ؛ توفیر الوصول إلى واجھة على الخط الم

للتحكم بأجھزة التدفئة وتورید المیاه واإلنارة والصرف الصحي وتكییف الھواء والتھویة والحمایة والسالمة ؛ خدمات المعلومات 
والمشورة واإلستشارة المتعلقة بالخدمات المذكورة آنفا ؛ خدمات االتصاالت عن طریق الھواتف النقالة وشبكات الحاسوب 

الالسلكي التي تتعلق بأجھزة التدفئة وتورید المیاه واإلنارة والصرف الصحي وتكییف الھواء والتھویة العالمیة واإلنترنت والبث 
 والحمایة والسالمة ؛ المعلومات والنصح واإلستشارة فیما یخص الخدمات المذكورة آنفا.

  
  كتبت بالحروف الالتینیة. PYRONIXالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك علن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلت)- 740(
  PYRONIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264531 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  28/07/2016           015700511:  بیانات األولویة         
  بیرونیكس لیمیتد  بإسم :)- 730(

     كیو واي ، المملكة المتحدة, , , ,   8 66بیرونیكس ھاوس ، برایثویل واي ، ھیالبي ، روثیرھام ، إس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

رة المتعلقة بإستخدام الطاقة وكفاءة الطاقة و توفیر خدمات المشو 42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الطاقة ؛ االستشارات المھنیة المتعلقة بالحفاظ على الطاقة؛ إعداد التقاریر التقنیة ؛ تسجیل واإلبالغ عن البیانات المتعلقة 

تھالك الطاقة في األبنیة والمنازل باستھالك الطاقة في األبنیة والمنازل المحلیة ؛ تقدیم تقاریر على الخط المباشر المتعلقة بإس
 المحلیة ؛ المعلومات والنصح واإلستشارة فیما یتعلق بالخدمات المذكورة آنفا .

  
  كتبت بالحروف الالتینیة. PYRONIXالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع الخدمات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PYRONIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264532 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  28/07/2016           015700511:  بیانات األولویة         
  بیرونیكس لیمیتد  بإسم :)- 730(

     كیو واي ، المملكة المتحدة, , , ,   8 66بیرونیكس ھاوس ، برایثویل واي ، ھیالبي ، روثیرھام ، إس ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

مراقبة أنظمة اإلنذار، مراقبة أنظمة الحمایة ؛ مراقبة أنظمة اإلشراف  45وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بة ألجھزة اإلنذار ضد الحریق ؛ خدمات مراقبة المكالمات وخدمات مكالمات طلب المساعدة ؛ المعلومات والنصح ؛ خدمات مراق

 واإلستشارة فیما یتعلق بالخدمات المذكورة آنفا .
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. PYRONIXالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
  SUSPENSION- PARTS- TEX- BALL- JOINTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264534 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ر لقطع غیار السیارات (ذ م م )ش. الخی  بإسم :)- 730(

     ، دیرة ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  39850ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي، مرتكزات محاور،  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یب المركبات، بطانات مكابح المركبات، لبادات مكابح السیارات، قطع مكابح المركبات، لقم مكابح المركبات، مكابح محاور دوال

للمركبات، واقیات صدمات للسیارات، قابضات (كلتشات) للمركبات البریة، أذرع توصیل للمركبات البریة بخالف أجزاء 
لبریة (بخالف الخاصة بالمكائن)، مكائن للمركبات البریة، صنادیق مسننات المحركات والمكائن، علب مرافق ألجزاء المركبات ا

للمركبات البریة، الیات دفع للمركبات البریة، مضخات ھوائیة (لوازم للمركبات)، نوابض تعلیق للمركبات، الیات نقل الحركة 
 للمركبات البریة، واقیات صدمات للمركبات، نوابض تعلیق للمركبات 

  
العالمة عبارة عن شكل ھندسي مستطیل باللون البرتقالي بداخلھ شكل دائري باللون األحمر الغامق مكتوب فیھ  : وصف العالمة

) باللون األبیض ویتخلل الشكل الدائري من المنتصف شكل ممیز SUSPENSION PARTSمن األعلى الكلمات الالتینیة (
) BALL JOINTة ممیزة، وتحت الشكل الدائري الكلمات الالتینیة () باللون األبیض بطریقTEXمكتوب فیھ الكلمة الالتینیة (

) TEXباللون األبیض، وتحتھا رسم بشكل مستطیل باللون األبیض وعلیھ إطار باللون األحمر ومكتوب بداخلھ الكلمة الالتینیة (
ون األبیض وتحتھا الكلمات ) باللBALL JOINTباللون األحمر بطریقة ممیزة، و تحت المستطیل كتبت الكلمات الالتینیة (

) باللون األسود على خلفیة حمراء، وبالخلفیة رسم لشكل قطعة غیار تسمى TEX SUSPENSION PARTSالالتینیة (
  (وصلة كرویة)، وشكل العالمة بالمجمل ھو عبارة رسم لشكل ھندسي یوضح شكل العبوة التي تحوي الوصلة الكرویة

   االشتراطات :
  

ض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعترا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك دارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إ)- 740(
  HIGH- QUALITY- WATER- PUMP- TEXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/12/2016بتاریخ :    264536 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. الخیر لقطع غیار السیارات (ذ م م )  بإسم :)- 730(

     ، دیرة ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  39850ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

محاور،  المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي، مرتكزات 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
محاور دوالیب المركبات، بطانات مكابح المركبات، لبادات مكابح السیارات، قطع مكابح المركبات، لقم مكابح المركبات، مكابح 

للمركبات، واقیات صدمات للسیارات، قابضات (كلتشات) للمركبات البریة، أذرع توصیل للمركبات البریة بخالف أجزاء 
ألجزاء المركبات البریة (بخالف الخاصة بالمكائن)، مكائن للمركبات البریة، صنادیق مسننات  المحركات والمكائن، علب مرافق

للمركبات البریة، الیات دفع للمركبات البریة، مضخات ھوائیة (لوازم للمركبات)، نوابض تعلیق للمركبات، الیات نقل الحركة 
 كبات للمركبات البریة، واقیات صدمات للمركبات، نوابض تعلیق للمر

  
العالمة عبارة عن شكل ھندسي مربع باللون االحمر بداخلھ شكل دائري بإطار باللون األبیض مكتوب فیھ من  وصف العالمة :

) باللون األبیض ویتخلل الشكل الدائري من HIGH QUALITY WATER PUMPاألعلى واألسفل الكلمات الالتینیة (
) WATER PUMP) باللون األبیض وتحتھا الكلمات الالتینیة (TEXة (المنتصف شكل ممیز مكتوب فیھ الكلمة الالتینی

باللون األبیض، وتحت المربع رسم لقطعة غیار تسمى (مضخة الماء) على خلفیة بیضاء ومكتوب علیھا الكلمة الالتینیة 
)TEX) باللون األحمر وبطریقة ممیزة وتحتھا الكلمات الالتینیة (WATER PUMPتھا رسم ھندسي ) باللون األبیض، وتح

) باللون األبیض TEXممیز باللون األحمر، وعلى الیسار شكل ھنسي ممیز باللون األحمر مكتوب بداخلھ الكلمة الالتینیة (
) باللون األبیض وفي الخلفیة رسم لمضخة الماء، وشكل WATER PUMPوبطریقة ممیزة وتحتھا الكلمات الالتینیة (

  كال ھندسیة متقطعة توضح شكل العبوة التي تحوي مضخة الماء.  العالمة بالمجمل ھو عبارة رسم الش
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Kaanlarالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/12/2016تاریخ : ب   264553 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كانالر جیدا سانایي في تیكاریت أنونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

إسطنبول / تركیا, ,  -بایرامباسا  102-101-100-99-98-97بلوك رقم:  12كوكاتیب ماھالیسي میجا سنتر سي وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید؛ منتجات اللحوم المعالجة؛  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البقول المجففة؛ الحساء والمرق؛ الزیتون المعالج ومعجون الزیتون؛ الحلیب ومنتجات الحلیب أو األلبان؛ الزبدة والجبن؛ زیوت 

ات المجففة أو المحفوظة أو المجمدة أو المطبوخة أو المدخن أو المملحة؛ معجون الطماطم أو صالحة لألكل؛ الفواكھ والخضرو
رب البندورة؛  المكسرات المعالجة والفواكھ المجففة كوجبات خفیفة؛ معجون البندق القابل للدھن وزبدة الفول السوداني؛ 

 طاطاالطحینة (عجینة البذور السمسم)؛ البیض ومسحوق البیض؛ رقائق الب
  

باللون االسود وضعت على شریط باللون االبیض في اسفلھ مقلم بخطوط حمراء  Kaanlarعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  رسمة تشبھ التاج باللون االحمر aوفوق حرف 
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   العالمات التجاریةسبیشالیزد لخدمات :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "   DIGITEC" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/12/2016بتاریخ :    264557 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میاو زھیتشینح .  بإسم :)- 730(

ن ، دونجیان  كونتي ، جوانجدونج  بروفینس ، الصین., أكسیبي ، أكسیو  تاون  كومیونیتي ، ییھي  تاو 1رقم: وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

ساعات ید  ، كرونوغرافات (موقتات مسجلة) [ساعات] ،  ساعات  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أحزمة لساعات الید  ، سیور ساعات ،  ساعات ،  سالسل  كبیرة و ساعات ، ساعات إلیكترونیة ، سیور الساعات اإللیكترونیة ،

للساعات ، علب ساعات الحائط وساعات الجیب والید ، قالئد [مجوھرات]  ،  علب للمجوھرات ، صنادیق للمجوھرات ، سبائك 
 من معادن نفیسة. 

  
الجمیع على خلفیة مظللة "  بحروف التینیة  بشكل ممیز    یعلوھا رسم بشكل ممیز و  DIGITEC"  وصف العالمة :

  باألسود..
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ربیة المتحدةاإلمارات الع  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RASSANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/12/2016بتاریخ :    264562 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تولیدى شیراالت ماھسان پویا  بإسم :)- 730(

شارع شاھین, طریق كلستان, طریق درنة, بولیفارد ابن سینا, حدیقة عباس عبید الصناعیة, ایران., , , ,   1664وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف  11:  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة)- 512(
 والتھویة وتورید المیاه واألغراض الصحیة, الحنفیات, الصنابیر, ادوات صحیة, مصارف مائیة .

  
تمیز الحرف  ) , حیث كتبت باللون الرمادي وبشكل أفقي, ,وقدRASSANعبارة عن الكلمة الالتینیة التالیة : ( وصف العالمة :

) حیث كتب باللونین األحمر والرمادي , وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في الشكل, ومجمل Rالالتیني (
  العالمة ممیز ومبتكر .

   االشتراطات :
  

سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ات التجاریة وبراءات االختراعالخدمات المتحدة للعالم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  زمیل المنزل Home Mateالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/12/2016بتاریخ :    264581 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مركزاللولو(ش.ذ.م.م.)  بإسم :)- 730(

     مارات العربیة المتحدة., , , دبي,  ، دبي، دولة اإل 60188ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لبادات جلي ؛ لبادات جلي ألغراض المطبخ ؛ أدوات لغایات التنظیف ؛  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ قواریر ؛ زبدیات ؛ فراشي (عدا  أدوات غسل الحمام ؛   إسفنج للحمام ؛ إسفنج للجسم ؛ فراشي قواریر ؛ فتاحات قواریر

فراشي التلوین أو الدھان ؛ صواني لكبار الخدم ؛ قوالب كیك ؛ صواني للكیك ؛ شمعدانات ؛ اكواب من الورق المقوى ؛ لبادات 
؛ تنظیف ؛ إسفنج تنظیف ؛ قطع قماش للتنظیف ؛ اكواب قھوة ؛ أمشاط وإسفنج ؛ أمشاط للشعر ذات أسنان كبیرة ؛ اسیاخ شواء 

أسیاخ شواء معدنیة ؛ أسیاخ شواء غیر معدنیة ؛ أكواب ؛ أكواب  خزفیة ؛ اكواب مصنوعة من الفخار ؛ صواني ألدوات القطع ( 
شوك وسكاكین ومالعق) ؛ أطباق مائدة لإلستخدام مرة واحدة ؛ كؤوس شرب ؛  لبادات تقشیر ؛ إسفنج تنظیف الوجھ ؛ فراشي 

عیدان منكھة لتنظیف األسنان ؛ لبادات لتقشیر األقدام ؛ زبدیات للفواكھ ؛ زبدیات زجاجیة ؛ لرضاعات األطفال ؛ اكواب تغذیة ؛ 
أكواب زجاجیة ؛ أطباق زجاجیة ؛ أوعیة زجاجیة ؛ أقداح زجاجیة ؛ أدوات مائدة زجاجیة ؛ زجاجات ( أواني ) ؛ أواني زجاجیة 

غیر واردة في فئات أخرى ؛ قفازات لغایات منزلیة  ؛ أدوات  لغایات منزلیة ؛ أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة
وأواني وأوعیة لإلستخدام المنزلي أو للمطبخ ؛ لبادات جلي لألستخدام المنزلي ؛ قوالب مكعبات الثلج ؛ صواني مكعبات الثلج ؛ 

العق خلط  [ أواني مطبخ] ؛  إسفنج مطبخ ؛ إسفنج مكیاج ؛ صواني لوجبات الطعام ؛ لبادات جلي معدنیة ؛ زبدیات خلط ؛ م
أقداح ؛ أطقم للعنایة بالفم تضم فراشي أسنان وخیوط لتنظیف األسنان ؛ لبادات مقاومة  لحرارة الفرن ؛ لبادات للتنظیف  ؛ 

؛ لبادات معدنیة للتنظیف ؛ اكواب خبز ورقیة  ؛ اكواب ورقیة ؛ قواریر بالستیكیة ؛ أكواب بالستیكیة ؛ صحون ؛ قواریر  تبرید 
زبدیات للسلطة ؛ لبادات جلي ؛ إسفنج جلي ؛ اسفنج فرك ؛ فراشي للفرك ؛ لبادات للفرك ؛ زبدیات تقدیم ؛ صواني تقدیم ؛ اسیاخ 
( أواني طھي) ؛ أسیاخ ( ادوات طھي)  ؛ أسیاخ خشبیة ؛ زبدیات للحساء ؛ إسفنج للغایات المنزلیة ؛ حامالت إسفنج ؛ إسفنج ؛ 

؛ إسفنج لغایات منزلیة ؛ إسفنج إلستخدامات الزینة ؛ مساند للقواریر ؛ سلك جلي [ لبادات جلي  إسفنج لوضع مسحوق الجسم
معدنیة ] ؛ أنابیب بالستیكیة لمص الشراب ؛ سكریات ؛ أكواب شاي  ؛إسفنج للزینة ؛  فراشي أسنان ؛ حامالت عیدان تنظیف 

 ات المنزلیة ] . األسنان ؛ عیدان تنظیف االسنان ؛ صواني ؛ صواني [ لإلستخدم
  

كتبت بالحروف الالتینیة باللون األبیض على شكل بیضوي باللون األحمر مع إطار  Home Mateالعبارة   وصف العالمة :
  باللون البرتقالي وفي األعلى كتبت العبارة (زمیل المنزل) بالحروف العربیة باللون األسود كما ھو موضح بطریقة ممیزة.  

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/12/2016بتاریخ :    264582 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اس. ار. ال. ایجیدیو جالباني  بإسم :)- 730(

     میالن (ام اي) إیطالیا, , , ,   20149، 8فیا فالفیو جویا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سمك األنشوجة؛ مخلل الفلفل الحار [فلفل محفوظ]؛  بیاض البیض؛  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
غراض الطھو؛ لحوم مملحة؛ األلو فیرا المعد لالستھالك البشري؛ فول سوداني معالج؛ زالل بیض ألغراض الطھو؛ ألجینات أل

جراد بحري غیر حي؛ سمك فسیخ غیر حي؛ لحم مملح؛ مشروبات الحلیب [یكون الحلیب ھو السائد فیھا]؛ مرق لحم؛ شوربات؛ 
لكاكاو لألغذیة؛ زبدة جوز الھند؛ لحوم الصید، قشور فواكھ؛ بولجوجي [طبق لحم البقر كوري]؛ زبدة؛ زبدة فول سوداني؛ زبدة ا

غیر حیة؛ الخرشوف المحفوظ ؛ لحوم؛ لحم محفوظ؛ كافیار؛ خیار مخلل؛ المواد الغذائیة اساسھا األسماك؛ بصل محفوظ؛ 
جون موكوالت معدة من الفواكھ المعالحة؛ توت بري مطبوخ [مطبوخة بالسكر]؛ فواكھ مطبوخة بالسكر؛ ركازات مرق اللحم؛ مع

بندورة؛ أسماك قشریة، غیر حیة؛ مربیات؛ ثوم محفوظ؛ لحم معلب؛ فواكھ معلبة؛ خضروات معلبة؛ سمك معلب؛ بلح البحر (غیر 
حي)؛ مخلل الملفوف؛ كریمة الزبدة؛ معجون الباذنجان؛ معجون لب الخضروات؛ شرنقات دودة القز لإلستھالك البشري؛ 

ر؛ شراب البیض غیر الكحولیة؛ خالصات األعشاب البحریة للطعام؛ خالصات لحم؛ الكروكیت (كبة)؛ قشریات [غیر حیة]؛ تمو
فول صویا محفوظ للطعام؛ دقیق سمك لالستھالك البشري؛ بقول محفوظة؛ لحم الكبد؛ الحلیب المخمر ألغراض الطھي؛ شرائح 

واكھ؛ فواكھ مجمدة؛ فواكھ محفوظة؛ سمك طریة (فیلیھ)؛ رقائق بطاطا؛ جبنة؛ فطائر بطاطا مقلیة؛ مخفوق الحلیب؛ رقائق ف
فواكھ محفوظة في الكحول؛ فواكھ مطبوخة؛ فواكھ مغطاة بالسكر؛ توت محفوظ؛ فطر محفوظ؛ جمبري، غیر حي؛ قریدس [غیر 

حي]؛ سرطان بحري [غیر حي]؛ سرطان النھر [غیر حي]؛ ھالم لحم؛ جیالتین (ھالم)؛ جلي (ُھالم) للطعام؛ ھالم (جلي) 
ن صالحة لآلكل؛ دھن جوز الھند؛ حمص [عجینة الحمص]؛ غراء السمك للطعام؛ مستحضرات شوربة الخضروات؛ الفواكھ؛ دھو

كفیر [مشروب من اللبن]؛ الكیمتشي [طبق الخضار المخمرة]؛ كومیس [مشروب من اللبن]؛ دھن للطعام؛ حلیب؛ َلَبٌن َأْلُبومیِنّي؛ 
ألغراض الطھي؛ حلیب اللوز ألغراض الطھي؛ حلیب األرز [حلیب بدیل]؛ ُخثارة اللبن؛ حلیب مكثف؛ حلیب الفول السوداني 

حلیب الصویا [حلیب بدیل]؛ حلیب مجفف؛ اللیستین )مادة دھنیة( ألغراض الطھو؛ خضروات مجففة؛ خضروات مطبوخة؛ 
یة لصنع خضروات مجففة؛ عدس محفوظ؛ سلطة فواكھ؛ سلطة خضروات؛ لوز مطحون؛ سمن نباتي؛ مربى فواكھ؛ مواد دھن

دھون صالحة لألكل؛ نخاع عظم الحیوانات للطعام؛ مخالیط تحتوي على دھن لشرائح الخبز؛ قشدة الخضار؛ قشدة السمك؛ بیض 
أعشاش الطیور صالح لآلكل؛ بندق معالج؛ المكسرات ذات النكھة؛ المكسرات مغطى بالحلوى؛ جوز ھند مجفف؛ بندق محضر؛ 

ند؛ زیت لفت للطعام؛ زیت عباد الشمس للطعام؛ زیت ذرة؛ زیت لب النخیل للطعام؛ زیت الزیوت الصالحة لألكل؛ زیت جوز الھ
عظام معد لألكل؛ زیت نخیل للطعام؛ زیت بزر الكتان ألغراض الطھو؛ زیت سمسم؛ زیت زیتون للطعام؛ زیتون محفوظ؛ خیار 

ندورة؛ عجینة لحم الكبد؛ رقائق بطاطا؛ رقائق البحر، غیر حي؛ محار [غیر حي]؛ قشدة مخفوقة؛ قشدة [منتجات ألبان]؛ ھریس ب
بطاطا قلیلة الدھن؛ بكتین ألغراض الطھي؛ سمك غیر حي؛ سمك محفوظ؛ سمك مملح؛ بازالء محفوظة؛ لحوم دواجن غیر حیة؛ 

دة غبار طلع معد كمادة غذائیة؛ لب فواكھ؛ مستحضرات لصنع الحساء؛ مستحضرات لصنع الشوربة؛ إنفحة (خمیرة اللبن من مع
العجل)؛ مشھیات؛ منتجات حلیب؛ فخذ اللحم؛ بروستاكفاشا (حلیب حامض)؛ ھریس تفاح؛ الریزنكا (حلیب خبز المخمر)؛ 

السلمون غیر حي؛ سجق؛ عجینة سجق؛ بودنغ األسود [النقانق الدم]؛ السردین، غیر حي؛ بذور عباد الشمس محضرة؛ شحم 
شدة الحامضة]؛ أطعمة خفیفة أساسھا الفواكھ؛ مخلالت؛ مخلالت الحارة؛ للطعام؛ البذور محضرة؛ لبن مخیض؛ سمیتانا [الق
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عصیر خضروات للطبخ؛ عصیر بندورة للطبخ؛ طحینیة [عجینة بذور السمسم]؛ كمأة محفوظة؛ توفو (فول صویا مّخمر)؛ سمك 
ضر؛ بیض مسحوق؛ تونا غیر حي؛ كرشات (أمعاء)؛ صفار بیض؛ بیض؛ بیض حلزون لإلستھالك البشري؛ بطارخ السمك مح

زبیب؛ أعشاب بحریة محمصة؛ حلزون صدفي غیر حي؛ یاكیتوري (طبق الیاباني من قطع الدجاج المشویة على سیخ)؛ لبن 
 رائب (زبادي)؛ مربى زنجبیل

  
العالمة تتكون من شكل مستطیل كخلفیة زرقاء متموجة فیھا خطوط عمودیة وافقیة زرقاء فاتحھ، في المنتصف  وصف العالمة :

شكیل شكل بیظاوي أكثر إشراقا باللون االزرق یتالشى إلى األبیض مع خطین متوازیین یمتدان خارج المحیط وعلى جانبین ت
  تمثل المناظر الطبیعیة الریفیة

   االشتراطات :
  

برید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الختراعراسم ابو النجا لتسجیل براءات ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BEBEDERMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/12/2016بتاریخ :    264584 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. نیوتري فارم ش م ح  بإسم :)- 730(

     عربیة المتحدة, , , ,  ، دبي، االمارات ال71246، جبل علي، ص. ب 06103مكتب رقم. ال بي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

ظفات أسنان، مستحضرات تنظیف، شامبو، صابون، منادیل ورقیة مشربة بغسوالت (لوشن) تجمیلیة، مسحوق التالك للشعر، من
 للزینة، كریمات تجمیلیة، كریمات لتبییض البشرة

  
) و B) مكتوبة بحروف التینیة بطریقة ممیزة، بداخل الحروف (BEBEDERMالعالمة عبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :

)D على شكل قلب، وفوق الحرفین () رسمEخط مائل (  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ت العربیة المتحدةاإلمارا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SKPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/12/2016بتاریخ :    264589 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیكو كولك انك.  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,  -تشومي، كوتو-2، فوكوزومي 3-4وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 الساعات ومحركات الساعات وأجزاؤھا 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باالتینیة باللون االسود  SKPارة عن احرف عب وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ارات العربیة المتحدةاإلم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GMACالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264609 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جرادجیوویت مانجمنت آدمیشن كاونسل (شركة قائمة بموجب قوانین فیرجینیا)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة ., , , ,  20190، ریستون، فیرجینیا  300فریدوم درایف، سویت  11921وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

كتب، كتیبات، نشرات اخباریة دوریة، أدّلة إرشادیة، أدّلة، أدّلة تقنیة،  16تمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل)- 512(
تقاریر إحصائیة، تقاریر األبحاث، ملخصات واوراق تتعلق باإلمتحانات كوسیلة مساعدة في تحدید القبول في كلیات الدراسات 

 العلیا.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .GMACكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GMACالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264610 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جرادجیوویت مانجمنت آدمیشن كاونسل (شركة قائمة بموجب قوانین فیرجینیا)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة ., , , ,  20190، ریستون، فیرجینیا  300فریدوم درایف، سویت  11921وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التربیة والتعلیم، وبخاصة، إعداد وإدارة ورصد درجات  41لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
اإلختبارات الموحدة لقیاس وتحدید المھارات والقدرات والتعّلم  كوسیلة مساعدة في تحدید أھلیة القبول في كلیات الدراسات 

 اد وإدارة ورصد درجات اإلختبارات الموحدة للمتقدمین في برامج التعلیم اإلداري.العلیا؛ خدمات نشر المعلومات المتعلقة بإعد
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .GMACكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس اند اسوشیوتس :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Gold Richالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264658 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موھیت فاسفاني  بإسم :)- 730(

     الھند, , , ,   –سي اتش جوبال نیواس، موخابادا كیتنوبلي كوتا راجستان  139/25وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 التبغ  ، أدوات المدخنین ، الكبریت. 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة بأحرف التینیة    Gold Richالكلمة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیونعب:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DING DONGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264659 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  (شركة شنكر التجاریة (ش ذ م م   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 713, صندوق البرید: 97143965872, فاكس: 97143965550بي، أ ع م, ھاتف: د   713ص ب:وعنوانة :       
rajkumar.g@giantuae.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ت غیر الكحولیة، مروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرىالمشروبا

  
  مكتوبة باللغة انجلیزي  بطریقة مبتكرة و باللون األسود و األبیض  DING DONGھي عبارة عن كلمة وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:rajkumar.g@giantuae.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
  كینازالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264662 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الزوردي للمجوھرات  بإسم :)- 730(

     العربیة السعودیة, , , ,  ، المملكة 11521، الریاض 41270ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أدوات قیاس الوقت نفیسة أو مطلیة بھا، غیر الواردة في فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الكریمة، أدوات قیاس الوقت و

 الدقیقة.
  

تتكون العالمة من كلمة كیناز بحروف عربیة مع وجود حجر الماس على حرف النون ، اسفلھا كلمة ألماس  وصف العالمة :
  بحروف عربیة و باللون االبیض و بخلفیھ عامة سوداء .

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
  KENAZ , DIAMONDSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264663 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الزوردي للمجوھرات  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة, , , ,  11521، الریاض 41270ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت نفیسة أو مطلیة بھا، غیر الواردة في فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الكریمة، أدوات 

 الدقیقة.
  

) ) على شكل حجر الماس ، و A) بحروف التینیة ، مع مالحظة ان حرف KENAZتتكون العالمة من كلمة ( وصف العالمة :
  ) بحروف التینیھ و باللون االبیض و بخلفیھ عامة سوداء .DIAMONDSاسفلھا كلمة (
   االشتراطات :

  
ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة )- 740(
  FOODLINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264666 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سولیت انترناشیونال دي دبلیو سي (ش ذ م م(ری     بإسم :)- 730(

, ایمیل: 40977, صندوق البرید: 97142605060، دبي، أ ع م     , ھاتف: 40977ص ب وعنوانة :       
jahubar@resolute.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

اك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ اللحوم واألسم 29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض واللبن ومنتجات األلبان/ 

 تالزیوت والدھون المعدة لألكل.
  

الالتینیة  foodlineكتوب تحتھ كلمة ھي عبارة عن شكل وردة باللون األسود تحتھا خط طویل باللون األسود م وصف العالمة :
  وباللون األسود.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:jahubar@resolute.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FOODLINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264668 بالرقم : المودعة)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  (ریسولیت انترناشیونال دي دبلیو سي (ش ذ م م   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 40977, صندوق البرید: 97142605060، دبي، أ ع م, ھاتف: 40977ص ب وعنوانة :       
jahubar@resolute.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الصناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 ور الخبازة، الملح والخردل والخل، البھارات والتوابل، الثلج.  األسود، الخمیرة و>ر
  

الالتینیة  foodlineھي عبارة عن شكل وردة باللون األسود تحتھا خط طویل باللون األسود مكتوب تحتھ كلمة  وصف العالمة :
  وباللون األسود.

   االشتراطات :
  

رة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:jahubar@resolute.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك یل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وك)- 740(
    FlexComboالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264669 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تدسامسونج الكترونیكس كو. ، لیمی  بإسم :)- 730(

     دو ،  جمھوریة كوریا . , , , ,   –سي ،  جییونغي  –جیو ،  سیوون  –رو  ، یونغتونغ  –، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 غساالت [لغسل المالبس] 7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  حروف الالتینیة كما ھو مبین .كتبت بال  FlexComboالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264679 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ت األولویةبیانا         
  كارتییھ انترناشیونال ایھ جي.   بإسم :)- 730(

     شتاینھاوسن، سویسرا., , , ,   6312، 61، بوستفاخ 22ھینتربیرغستراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

كل خلیط منھا، آلليء، مجوھرات، أحجار كریمة، معادن نفیسة و 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
زمامات (أزرار ) ألكمام القمصان، مشابك ربطات العنق، خواتم، أساور، أقراط، قالئد، دبابیس للزینة، حلي صغیرة [مجوھرات]  

، حلقات للمفاتیح، قطع نقدیة، أشغال فنیة من معادن نفیسة، علب للمجوھرات، صنادیق من معادن نفیسة، أدوات قیاس الوقت 
اس الوقت الدقیقة، ساعات، كرونومترات (مؤقتات دقیقة)، ساعات كبیرة، علب ساعات، أساور ساعات، أربطة وأدوات قی

ساعات، سالسل ونوابض ساعات أو زجاج ساعات، حلقات للمفاتیح [حلي صغیرة أو سالسل صغیرة  ]، تماثیل أو تحف من 
 ، مجوھرات ألجھزة الحاسوب، مجوھرات للحقائب.معادن نفیسة، علب ساعات الحائط وساعات الجیب والید، میدالیات

  
رسم ثالثي األبعاد من مسقط أمامي ومسقطیین جانبیین لتعلیقة مكونة من وجھ وأكتف فھد كالھما مرصع  وصف العالمة :

قطرات؛ كما باحجار كریمة منھا دائریة الشكل  ومنھا داكنة اللون على شكل معین.  بنھایة التعلیقة تتدلى ثالث جواھر على شكل 
  ھو مبین  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/12/2016بتاریخ :    264680 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  كارتییھ انترناشیونال ایھ جي.   بإسم :)- 730(

     شتاینھاوسن، سویسرا., , , ,   6312، 61، بوستفاخ 22ھینتربیرغستراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منھا، آلليء، مجوھرات، أحجار كریمة، معادن نفیسة وكل خلیط  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
زمامات (أزرار ) ألكمام القمصان، مشابك ربطات العنق، خواتم، أساور، أقراط، قالئد، دبابیس للزینة، حلي صغیرة [مجوھرات]  

، حلقات للمفاتیح، قطع نقدیة، أشغال فنیة من معادن نفیسة، علب للمجوھرات، صنادیق من معادن نفیسة، أدوات قیاس الوقت 
الدقیقة، ساعات، كرونومترات (مؤقتات دقیقة)، ساعات كبیرة، علب ساعات، أساور ساعات، أربطة  وأدوات قیاس الوقت

ساعات، سالسل ونوابض ساعات أو زجاج ساعات، حلقات للمفاتیح [ حلي صغیرة أو سالسل صغیرة  ]، تماثیل أو تحف من 
 ات ألجھزة الحاسوب، مجوھرات للحقائب.معادن نفیسة، علب ساعات الحائط وساعات الجیب والید، میدالیات، مجوھر

  
رسم ثالثي االبعاد من مسقط امامي لقالدة ومسقطین جانبیین لسوار مكون من رأس فھد مرقط عیناه مرصعتین  وصف العالمة :

باألحجار الكریمة یخرج من رأس الفھد طوق ملتوي تصلة بقطعة مستطیلة مرصعة بثالث احجار كریمة دائریة الشكل؛ كما ھو 
  مبین 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AKOAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264748 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  21/11/2016        016068363:  بیانات األولویة         
  تروتیكس لیمیتد  بإسم :)- 730(

     ان ال ، المملكة المتحدة, , , ,   1  7تایلور ستریت ، جوبیلي میل ، كلیثیروي ، النكاشایر ،  بي بي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المالبس ، لباس القدم ، أغطیة الرأس ، مالبس للریاضة ، لباس قدم  25واقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات ال)- 512(
 للریاضة ، أغطیة رأس للریاضة ( بخالف الخوذ ) ؛ ألبسة للریاضة.

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . AKOAالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اورینتال وكیل تسجیل العالمات التجاریة:  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
  BESTLIFEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264756 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جوانجزھو الكیسكاي اندستري كو، لیمتد  بإسم :)- 730(

     نورث أوف فرونج رود، شیلینج تاون، ھادیو دیستریكت، جوانزھو، الصین, , , ,   36رقم.وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

محافظ جیب، محافظ للبطاقات (محافظ جیب)، حقائب ظھر، حقائب  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عدة سفریة (مصنوعات جلدیة)، حقائب سفریة، صنادیق ثیاب سفریة، محافظ جلدیة أو من صغیرة، حقائب ید، محافظ جلدیة، 

الواح جلدیة، صنادیق جلدیة أو من الواح جلدیة، حقائب مدرسیة، صنادیق ثیاب (حقائب سفریة)، أكیاس جلدیة لألدوات (بحیث 
 یاضةتكون فارغة)، جرابات جلدیة للحزم، علب مفاتیح، حقائب سفریة، حقائب للر

  
) مكتوبة بطریقة ممیزة، وقبلھا رسم ممیز على خلفیة BESTLIFEالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة (  وصف العالمة :

  سوداء على شكل موجة وھو مقتبس من ریاضة ركوب األمواج 
   االشتراطات :

  
زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في و

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   & جوریس كونسبت إلدارة الحقوق والملكیات الفكریة ش.ذ.م.م   بیس:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MILANO GIOVANNI BOUTIQUE SUITESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264757 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  د جولدن ھومز إنفستمنت لیمت  بإسم :)- 730(

البرید االلكتروني:   , ھاتف:     4431349 04فاكس:     043549005ھاتف:      41954دبي      ص. ب: وعنوانة :       
     , , , دبي,  goldenhomesinv@gmail.com, ایمیل: 41954, صندوق البرید: 044431349, فاكس: 043549005

  
 

  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون  36الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو)- 512(
 36العقاریة. في الفئة 

  
ھي عبارة عن كلمات مكتوبة باللغة االنجلیزیة باللون الذھبي الفاتح بطریقة ممیزة. وكلمة MILANO وصف العالمة :

GIOVANNI BOUTIQUE SUITES  خلفیة االبیض المستطیل.ویوجد في جانب  الكلمة شعار مكتوبة بالرمادي مع
  خاصة مصور باللون الذھبي والفضیبطریقة مبتكرة.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:goldenhomesinv@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بیس & جوریس كونسبت إلدارة الحقوق والملكیات الفكریة ش.ذ.م.م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MILANO GIOVANNI BOUTIQUE SUITESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264758 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جولدن ھومز إنفستمنت لیمتد   بإسم :)- 730(

البرید االلكتروني:   , ھاتف:     4431349 04فاكس:     043549005ھاتف:      41954دبي      ص. ب: وعنوانة :       
     , , , دبي,  goldenhomesinv@gmail.com, ایمیل: 41954, صندوق البرید: 044431349, فاكس: 043549005

  
 

  

 
 
 

 37لتجمیع في الفئة إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو ا 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ھي عبارة عن كلمات مكتوبة باللغة االنجلیزیة باللون الذھبي الفاتح بطریقة ممیزة. وكلمة MILANO وصف العالمة :
GIOVANNI BOUTIQUE SUITES  مكتوبة بالرمادي مع خلفیة االبیض المستطیل.ویوجد في جانب  الكلمة شعار
  تكرة.خاصة مصور باللون الذھبي والفضیبطریقة مب

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:goldenhomesinv@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BIOHAZARDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264759 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. برامج 3یات ألعاب الحاسوب  . برمج2. خرطوشات ألعاب الفیدیو  1 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. ملفات صور قابلة 6. تطبیقات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل  5. برامج حاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل] 4حاسوب مسجلة  

. 10. أفالم تصویر سینمائي معرضة للضوء 9. منشورات إلكترونیة قابلة للتنزیل  8. ملفات موسیقى قابلة للتنزیل  7للتنزیل  
. عصي تحكم إلستخدامھا مع أجھزة الحاسوب بخالف 12. إسطوانات الفونوغراف  11بصریة]  –راص مدمجة [سمعیة أق

 المستخدمة أللعاب الفیدیو 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. BIOHAZARDالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ت التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالما

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بیس & جوریس كونسبت إلدارة الحقوق والملكیات الفكریة ش.ذ.م.م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MILANO GIOVANNI BOUTIQUE SUITESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264760 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ز إنفستمنت لیمتد جولدن ھوم  بإسم :)- 730(

البرید االلكتروني:   , ھاتف:     4431349 04فاكس:     043549005ھاتف:      41954دبي      ص. ب: وعنوانة :       
     , , , دبي,  goldenhomesinv@gmail.com, ایمیل: 41954, صندوق البرید: 044431349, فاكس: 043549005

  
 

  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
 42خدمات التحالیل واألبحاث الصنـاعیة، خدمـات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتـر في الفئة 

  
یة باللون الذھبي الفاتح بطریقة ممیزة. وكلمة ھي عبارة عن كلمات مكتوبة باللغة االنجلیزMILANO وصف العالمة :

GIOVANNI BOUTIQUE SUITES  مكتوبة بالرمادي مع خلفیة االبیض المستطیل.ویوجد في جانب  الكلمة شعار
  خاصة مصور باللون الذھبي والفضیبطریقة مبتكرة.

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:goldenhomesinv@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  : یوروكاب ش م ح :  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
  EUROCAPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264763 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  : یوروكاب ش م ح  بإسم :)- 730(

, 6592, صندوق البرید: 072447342, فاكس:  072447343 االمارات العربیة المتحدة, ھاتف: -رأس الخیمة وعنوانة :       
     , , , رأس الخیمة,  haridas.eurocap@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 صناعة االغطیة البالستیكیة 40وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ألسود وبشكل ممیزمكتوبة باللغة اإلنجلیزیة باللون ا وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:haridas.eurocap@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BIOHAZARDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264764 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. خدمات األلعاب المقدمة 3علومات عن الترفیھ . م2. خدمات الترفیھ 1 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. توفیر منشورات إلكترونیة على الخط المباشر ، 5. تنظیم المباریات [للتعلیم أو الترفیھ] 4على الخط المباشر من شبكة حاسوب 

لخط المباشر ، غیر قابلة . توفیر موسیقى على ا7. توفیر فیدیوھات على الخط المباشر ، غیر قابلة للتنزیل  6غیر قابلة للتنزیل  
. تنظیم العروض [خدمات 10. تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة  9. إنتاج األفالم ، بخالف أفالم الدعایة واإلعالن  8للتنزیل  

 . الترفیھ التلفزیوني    13. إنتاج برامج الرادیو والتلفزیون 12. عرض التمثیلیات الحیة 11متعھدي الحفالت] 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. BIOHAZARDالكلمة  : وصف العالمة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   DEVIL MAY CRYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264766 عة بالرقم :المود)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. خدمات األلعاب المقدمة 3. معلومات عن الترفیھ 2. خدمات الترفیھ 1 41الفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة ب)- 512(
. توفیر منشورات إلكترونیة على الخط المباشر ، 5. تنظیم المباریات [للتعلیم أو الترفیھ] 4على الخط المباشر من شبكة حاسوب 

. توفیر موسیقى على الخط المباشر ، غیر قابلة 7ة للتنزیل  . توفیر فیدیوھات على الخط المباشر ، غیر قابل6غیر قابلة للتنزیل  
. تنظیم العروض [خدمات 10. تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة  9. إنتاج األفالم ، بخالف أفالم الدعایة واإلعالن  8للتنزیل  

 رفیھ التلفزیوني    . الت13. إنتاج برامج الرادیو والتلفزیون 12. عرض التمثیلیات الحیة 11متعھدي الحفالت] 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. DEVIL MAY CRYالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MONSTER HUNTERلتجاریة : العالمة ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264767 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. برامج 3. برمجیات ألعاب الحاسوب  2. خرطوشات ألعاب الفیدیو  1 9ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
. ملفات صور قابلة 6. تطبیقات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل  5. برامج حاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل] 4حاسوب مسجلة  

. 10. أفالم تصویر سینمائي معرضة للضوء 9. منشورات إلكترونیة قابلة للتنزیل  8ل  . ملفات موسیقى قابلة للتنزی7للتنزیل  
. عصي تحكم إلستخدامھا مع أجھزة الحاسوب بخالف 12. إسطوانات الفونوغراف  11بصریة]  –أقراص مدمجة [سمعیة 

 المستخدمة أللعاب الفیدیو 
  

  لالتینیة.كتبت بالحروف ا MONSTER HUNTERالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
تصادوزارة اإلق  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MONSTER HUNTERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264768 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. خدمات األلعاب المقدمة 3ومات عن الترفیھ . معل2. خدمات الترفیھ 1 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. توفیر منشورات إلكترونیة على الخط المباشر ، 5. تنظیم المباریات [للتعلیم أو الترفیھ] 4على الخط المباشر من شبكة حاسوب 

ط المباشر ، غیر قابلة . توفیر موسیقى على الخ7. توفیر فیدیوھات على الخط المباشر ، غیر قابلة للتنزیل  6غیر قابلة للتنزیل  
. تنظیم العروض [خدمات 10. تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة  9. إنتاج األفالم ، بخالف أفالم الدعایة واإلعالن  8للتنزیل  

 . الترفیھ التلفزیوني    13. إنتاج برامج الرادیو والتلفزیون 12. عرض التمثیلیات الحیة 11متعھدي الحفالت] 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. MONSTER HUNTERالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DEAD RISINGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264773 دعة بالرقم :المو)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. برامج 3. برمجیات ألعاب الحاسوب  2. خرطوشات ألعاب الفیدیو  1 9بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة )- 512(
. ملفات صور قابلة 6. تطبیقات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل  5. برامج حاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل] 4حاسوب مسجلة  

. 10. أفالم تصویر سینمائي معرضة للضوء 9ل  . منشورات إلكترونیة قابلة للتنزی8. ملفات موسیقى قابلة للتنزیل  7للتنزیل  
. عصي تحكم إلستخدامھا مع أجھزة الحاسوب بخالف 12. إسطوانات الفونوغراف  11بصریة]  –أقراص مدمجة [سمعیة 

 المستخدمة أللعاب الفیدیو 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. DEAD RISINGالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  DEAD RISINGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/12/2016بتاریخ :    264775 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. خدمات األلعاب المقدمة 3. معلومات عن الترفیھ 2. خدمات الترفیھ 1 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. توفیر منشورات إلكترونیة على الخط المباشر ، 5. تنظیم المباریات [للتعلیم أو الترفیھ] 4لى الخط المباشر من شبكة حاسوب ع

. توفیر موسیقى على الخط المباشر ، غیر قابلة 7. توفیر فیدیوھات على الخط المباشر ، غیر قابلة للتنزیل  6غیر قابلة للتنزیل  
. تنظیم العروض [خدمات 10. تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة  9فالم ، بخالف أفالم الدعایة واإلعالن  . إنتاج األ8للتنزیل  

 . الترفیھ التلفزیوني    13. إنتاج برامج الرادیو والتلفزیون 12. عرض التمثیلیات الحیة 11متعھدي الحفالت] 
  

  ة.كتبت بالحروف الالتینی DEAD RISINGالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CAPCOMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264823 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. برامج 3عاب الحاسوب  . برمجیات أل2. خرطوشات ألعاب الفیدیو  1 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. ملفات صور قابلة 6. تطبیقات برمجیات حاسوب قابلة للتنزیل  5. برامج حاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل] 4حاسوب مسجلة  

. 10. أفالم تصویر سینمائي معرضة للضوء 9. منشورات إلكترونیة قابلة للتنزیل  8. ملفات موسیقى قابلة للتنزیل  7للتنزیل  
. عصي تحكم إلستخدامھا مع أجھزة الحاسوب بخالف 12. إسطوانات الفونوغراف  11بصریة]  –مجة [سمعیة أقراص مد

 المستخدمة أللعاب الفیدیو 
  

كتبت بالحروف الالتینیة وبخط عریض باللونین األصفر واألزرق وتحتھا نفس الكلمة  CAPCOMالكلمة  وصف العالمة :
  قة ممیزة .مكررة باللونین األبیض واألسود بطری

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CAPCOMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264824 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كابكوم كو .، لیمیتد    بإسم :)- 730(

     یوشیھیرانوماشي ، تشو ـ كو ،  اوساكا ، الیابان , , , ,   3ـ 1ـ  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

. خدمات األلعاب المقدمة 3الترفیھ  . معلومات عن2. خدمات الترفیھ 1 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
. توفیر منشورات إلكترونیة على الخط المباشر ، 5. تنظیم المباریات [للتعلیم أو الترفیھ] 4على الخط المباشر من شبكة حاسوب 

شر ، غیر قابلة . توفیر موسیقى على الخط المبا7. توفیر فیدیوھات على الخط المباشر ، غیر قابلة للتنزیل  6غیر قابلة للتنزیل  
. تنظیم العروض [خدمات 10. تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة  9. إنتاج األفالم ، بخالف أفالم الدعایة واإلعالن  8للتنزیل  

 . الترفیھ التلفزیوني    13. إنتاج برامج الرادیو والتلفزیون 12. عرض التمثیلیات الحیة 11متعھدي الحفالت] 
  

كتبت بالحروف الالتینیة وبخط عریض باللونین األصفر واألزرق وتحتھا نفس الكلمة  CAPCOM الكلمة وصف العالمة :
  مكررة باللونین األبیض واألسود بطریقة ممیزة .

   االشتراطات :
  

ل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسج
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Dip  Flyالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264847 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة االستوائیة لالستثمار ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ردنیة الھاشمیة, , , ,  عمان المملكة اال -المدینة الریاضیة  11196الرمز البریدي  963334صندوق برید وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات تأمین الطعام والشراب، خدمات المطاعم والمقاھي بما فیھا  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مطاعم للوجبات السریعة، خدمات المطاعم التي یقدم فیھا الطعام للزبائن الجالسین وخدمات اخذ الطعام الى الخارج، خدمات ال

خدمات توصیل الطعام إلى المنازل، خدمات مطاعم الخدمة الذاتیة ، خدمات المقاھي، خدمات تأمین الطعام والشراب لمختلف 
 المناسبات، خدمات اإلیواء المؤقت.

  
  صفر والبرتقالي.عبارة (دیب اند فالي) بحروف عربیة والتینیة بااللوان االبیض والبنى الغامق واال وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BAISER FOUالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264850 المودعة بالرقم :)- 219(

  CH  24/06/2016  57673/2016:  ولویةبیانات األ         
  كارتییھ انترناشیونال ایھ جي.   بإسم :)- 730(

     شتاینھاوسن، سویسرا., , , ,   6312، 61، بوستفاخ 22ھینتربیرغستراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ء التوالیت؛ ماء الكولونیا؛ زیوت عطریة؛ زیت صابون؛ عطور؛ ما 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معطر للوجھ؛ غسوالت (لوشن) لما بعد الحالقة؛ بلسم لما بعد الحالقة؛ كریمات للوجھ والجسم؛ غسوالت (لوشن) للوجھ 

والجسم؛ مزیالت الروائح الكریھة لالستعمال الشخصي؛ جل استحمام؛ جل الدوش؛ مستحضرات تجمیل؛ غسوالت (لوشن) 
  للشعر.

  
  " بحروف التینیة كبیرة كما بالشكل الموضح.   BAISER FOUعبارة " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Le BLANCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264879 ة بالرقم :المودع)- 219(

  m  07/11/2016  UA 2016 24598:  بیانات األولویة         
  ترید (شركة ذات مسؤولیة محدودة)-كیرنیل  بإسم :)- 730(

     ، أوكرانیا., , , ,  01001تاراسا شیفتشینكا الن، كییف،  3وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحم، السمك، الدواجن؛ خالصة اللحم؛ الفواكھ والخضروات غیر  29لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
النیئة، الجافة، المجمدة، المعلبة؛ الھالم، المربى، الكومبوت؛ البیض؛ اللبن ومنتجات األلبان؛ زیوت ودھون الطعام؛ زیت الفول 

للطعام؛ زیت الخردل للطعام؛ زیت القنب للطعام؛ زیت الذرة؛ زیت السمسم؛ زیت بذر الكتان السوداني للطعام؛ زیت بذرة الیقطین 
للطبخ؛ الزبدة؛ زبدة الفول السوداني؛ بذور معالجة؛ بذور عباد الشمس المعالجة؛ زیتون الطعام؛ الزیتون مع النواة  للطعام؛ 

یت الزیتون المعصور على البارد للطعام؛ زیت الزیتون غیر زیت الزیتون للطعام؛ معجون الزیتون؛ مزیج الزیتون للطعام؛ ز
المكرر للطعام؛ زیت الزیتون المكرر للطعام؛ زیت الزیتون المزال الرائحة للطعام؛ زیت المكسرات للطعام؛ زیت العجم للطعام؛ 

النخیل للطعام؛ الفواكھ  زیت الجوز للطعام؛ زیت األرز للطعام؛ زیت فول الصویا للطعام؛ زیت النخیل للطعام؛ زیت بذور
والخضروات المعلبة؛ المنتجات من الفواكھ والخضروات باستثناء الفواكھ والخضروات الطازجة؛ زیت بذوراللفت للطعام؛ 

الزیوت النباتیة للطعام؛ زیت عباد الشمس للطعام؛ زیت عباد الشمس المزال الرائحة للطعام؛ زیت عباد الشمس الخام للطعام؛ 
شمس المكرر للطعام؛ زیت عباد الشمس غیر المكرر للطعام؛ خلط الزیتون للطعام؛ خلط زیت الزیتون وزیت عباد زیت عباد ال

 الشمس للطعام
  

  ) بحروف التینیھ و بخط ممیز بین زخارف كما بالشكل الموضح اعاله .Le BLANCكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك ریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجا)- 740(
  ATLANTIS CIRCLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264889 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ر انترناشیونال لیمتدكیرزنی  بإسم :)- 730(

     ، ناساو، الباھاماز.  , , , ,  4777اتالنتس بارادایس آیالند، كورال تاورز اكزیكیوتیف اوفیس،  ص.ب. ان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تضم برامج منح الحوافز،  الخدمات الفندقیة، الخدمات الفندقیة التي  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إجراء الحجوزات الفندقیة لآلخرین، خدمات وكاالت السفر وبالتحدید اجراء الحجوزات لالقامة المؤقتة وللمطاعم وللوجبات، 

 الخدمات الفندقیة المتخصصة والتي تعد جزء من برنامج نزالء و ضیوف الفندق الدائمین.
  

  مكتوبة باألحرف الالتینیة . ATLANTIS CIRCLEالعالمة ھي عبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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لعربیة المتحدةاإلمارات ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ATLANTIS CIRCLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264890 بالرقم :المودعة )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیرزنیر انترناشیونال لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، ناساو، الباھاماز.  , , , ,  4777اتالنتس بارادایس آیالند، كورال تاورز اكزیكیوتیف اوفیس،  ص.ب. ان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ترویج الخدمات الفندقیة عن طریق برامج منح الحوافز، برامج  35لك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ)- 512(
الحوافز التي توفر خدمات خاصة للضیوف ووسائل الراحة والمكافآت لالعضاء من نزالء و ضیوف الفندق الدائمین، برامج 

لنزالء الفندق الدائمین وضیوف االقامة ووكالء السفر ووكالء الحجز ومنسقي مكافآت للترویج لوالء العمالء والتي توفر حوافز 
 االجتماعات.  

  
  مكتوبة باألحرف الالتینیة . ATLANTIS CIRCLEالعالمة ھي عبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي غروب فرع الشارقة الیافي اي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOUNT SINAIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/12/2016بتاریخ :    264923 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایكان سكول اوف میدیسن ات ماونت سیناي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمیركیة, , , ,  10029ویورك، نیویورك وان غوستاف أل. لیفي بالیس نیوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة والثقافیة.  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات التربیة والتعلیم 

  
  "    كتبت باحرف التینیة ممیزةMOUNT SINAIعبارة   " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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لعربیة المتحدةاإلمارات ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  فتنس فود فاكتوري لخدمات تحضیر الوجبات ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Fitness Food Factoryالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/12/2016بتاریخ :    264935 : المودعة بالرقم)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فتنس فود فاكتوري لخدمات تحضیر الوجبات ذ م م   بإسم :)- 730(

, ھاتف:  2المحل رقم  337( المصفح التجاریة) بنایة السید محمد عیسى النویس, قطعة  10محمد بن زاید شرق وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  khaledalmarri@hotmail.com, ایمیل: 026266990

  
 

  

 
 
 

 خدمات تقدیم األطعمة والمشروبات  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  وذراعین یوحان برفع االثقال وشوكھ وملعقھ  Fحرف ال وصف العالمة :
  كل على حدة في الوضع العادي food, factoryتشمل الكلمات الحمایة للعالمة في مجملھا وال  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:edalmarri@hotmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

رات العربیة المتحدةاإلما  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي اي زد الو للخدمات القانونیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NESKERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264944 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بالوالتیل صدیق موسى  بإسم :)- 730(

, 067492488, فاكس: 067149999االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:     48702عجمان     ص. ب:    وعنوانة :       
     , , , ,  48702صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

    30أرز,البن، الشاي, السكر,حلویات,توابل  في الفئة   30أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع )- 512(
  

  كتبت بشكل ممیز باللون األسود كما مبین بالشكل المرفق  NESKERSعبارة عن الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لعالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك لتسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل ا)- 740(
   FRUITICKLESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264959 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  21/06/2016       015569271:  بیانات األولویة         
  ن بون بودیز لیمیتدبو  بإسم :)- 730(

 ایھ بي ، المملكة المتحدة , , , ,   4   12وان فوكسیز لین ، أوكدال بزنیس بارك ، بالكوود ، ساوث ویلز  إن بي وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

لویات ؛ ھالمیات (جیلي) حلویات مضغ غیر طبیة ؛ سكاكر مضغ ؛ ح 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 فواكھ [حلویات] ؛ سكاكر ھالمیات (جیلي) فواكھ .

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . FRUITICKLESالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسج
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ت االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    fruiticklesالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264966 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  22/09/2016       015852387:  بیانات األولویة         
  بون بون بودیز لیمیتد  بإسم :)- 730(

 ایھ بي ، المملكة المتحدة , , , ,   4   12ل بزنیس بارك ، بالكوود ، ساوث ویلز  إن بي وان فوكسیز لین ، أوكداوعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

حلویات مضغ غیر طبیة ؛ سكاكر مضغ ؛ حلویات ؛ ھالمیات (جیلي)  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 لي) فواكھ .فواكھ [حلویات] ؛ سكاكر ھالمیات (جی

  
كتبت بالحروف الالتینیة وبشكل مائل مع فاصلتین في أعلى یمین ویسار الكلمة وخط   fruiticklesالكلمة  وصف العالمة :

منحني صغیر في أسفل الكلمة من الوسط وفي األعلى من جھة الیسار رسم على شكل ورقة نبات وجمیعھا على خلفیة على شكل 
  عھا باأللوان األخضر الغامق والفاتح واللیموني واألبیض بطریقة ممیزة.   ورقة نبات كبیرة الحجم وجمی

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ة العالمات التجاریةإدار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  دین فان باریسالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264969 ودعة بالرقم :الم)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دن فان  بإسم :)- 730(

     باریس،  فرنسا, , , ,   75002-رو دو ال بیھ 15وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

یط منھا والمنتجات المصنوعة من المعادن المعادن النفیسة وكل خل 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
النفیسة أو المطلیة بھا غیر الواردة في فئات أخرى؛ المجوھرات واألحجار الكریمة؛ أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت 

 الدقیقة.
  

  العبارة "دین ?ان باریس" مكتوبة بأحرف عربیة عادیة.  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
راض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھیم، فرنسا 59510رو دو كالفییر،  100:  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن)- 740(
  KIABI LA MODE A PETITS PRIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264983 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بونشا  إسم :ب)- 730(

     ھیم، فرنسا, , , ,   59510رو دو كالفییر،  100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  االسود  باحرف التینیة باللون KIABI LA MODE A PETITS PRIXعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KIABIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264986 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بونشا  بإسم :)- 730(

     ھیم، فرنسا, , , ,   59510رو دو كالفییر،  100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سلع أو بضائع البصریات؛ نظارات؛ حقائب أو علب النظارات؛ النظارات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الشمسیھ

  
  باحرف التینیة باللون االسود  KIABI عبارة عن كلمة وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدةاإلمارات   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KIABIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264988 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بونشا  بإسم :)- 730(

     ھیم، فرنسا, , , ,   59510رو دو كالفییر،  100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مجوھرات؛ األحجار الكریمة؛ الساعات وأدوات قیاس الوقت؛ المعادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
النفیسة وكل خلیط منھا وسبائكھا؛ صنادیق المجوھرات أو صنادیق من المعادن الثمینة أو النفیسة؛ سالسل، حلقات  الثمینة أو

 مفاتیح؛ نصب أو التماثیل (تمثال) من معادن الثمینة أو النفیسة؛ میدالیات
  

  باحرف التینیة باللون االسود  KIABIعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KIABIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264989 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بونشا  بإسم :)- 730(

     ھیم، فرنسا, , , ,   59510رو دو كالفییر،  100انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

الجلود والجلود المقلدة؛ جلود الحیوانات؛ الصنادیق (أمتعة)؛ حقائب  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
العجالت؛ حقائب؛ أكیاس لحمل األطفال الرضع؛ المحافظ؛ ظھر؛ حقائب الید؛ حقائب سفر؛ مجموعات السفر (جلدیة)؛ حقائب ذات 

الجزادین؛ الحقائب المدرسیة؛ المظالت؛ الشماسي؛ عصي المشي؛ السیاط وأطقم الحیوانات والسروج؛ حماالت المفاتیح 
 (جلدیة)؛ حقائب (جلدیة)

  
  باحرف التینیة باللون االسود  KIABIعبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Ellemoi  Ichibanالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264991 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كامي شوجي كو.، إل تي دي.     بإسم :)- 730(

     كین، الیابان, , , ,  -شي، إیھیم-كوم، شیكویو تشو-1، میشیما میاجاوا 27-2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ضمادات حیض ،  سدادات قطنیة للحیض ،  فوط صحیة ، سراویل  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وسائد لسلس البول ، حفاضات للمصابین بالسلس ، حفاضات للكبار بالسن ، حفاضات أطفال (فوط)صحیة ، 

  
  ) بحروف التینیھ كما باللشكل الموضح اعاله .  Ichiban Ellemoiكلمة (   وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة ف
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIBURالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264994 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ببلك جوینت ستوك كومباني "سیبور ھولدینج"  بإسم :)- 730(

 ، تیومین ریجن، روسیا, , , ,  62615-، توبولسك، ار یو 30، بلدینج 6، نمبر 1ایسترین اندستریال اریا، بلوك وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

إضافات كیمیائیة إلى وقود المحركات؛ الكحول؛ األحماض والمعنى بھا  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بنزین؛ إسترات؛ غلیكول؛ غاز الھیدروكربون ألغراض الصناعیة؛ المواد حامض األكریلیك وحمض التریفثالیك؛ مشتقات ال

 الكیمیائیة الصناعیة والمعنى بھا أكسید اإلثیلین، البروبیلین، أیزوبرین؛ البالستیك غیر المعالجة لألغراض الصناعیة
  

  باحرف التینیة باللون التركواز SIBURعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ةإدارة العالمات التجاری  
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIBURالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264995 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كومباني "سیبور ھولدینج" ببلك جوینت ستوك  بإسم :)- 730(

 ، تیومین ریجن، روسیا, , , ,  62615-، توبولسك، ار یو 30، بلدینج 6، نمبر 1ایسترین اندستریال اریا، بلوك وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

 كربون المسال؛ النفط أو نفثاالغازولین؛ وقود الغاز؛ غاز الھیدرو 4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة باللون التركواز SIBURعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIBURالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264996 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ببلك جوینت ستوك كومباني "سیبور ھولدینج"  بإسم :)- 730(

 ، تیومین ریجن، روسیا, , , ,  62615-، توبولسك، ار یو 30، بلدینج 6، نمبر 1ایسترین اندستریال اریا، بلوك وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

مطاط إصطناعي؛ المطاط الخام أو شبھ المشغول؛ المواد البالستیكیة  17وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 شبھ معالجة؛ لثي أو الالتكس (مطاط) 

  
  باحرف التینیة باللون التركواز SIBURعبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  
لي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ةإدارة العالمات التجاری  
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIBURالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    264997 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كومباني "سیبور ھولدینج" ببلك جوینت ستوك  بإسم :)- 730(

 ، تیومین ریجن، روسیا, , , ,  62615-، توبولسك، ار یو 30، بلدینج 6، نمبر 1ایسترین اندستریال اریا، بلوك وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

 س من المعدنمواد طالء الطریق؛ مواد البناء ولی 19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة باللون التركواز SIBURعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CORZANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265001 الرقم :المودعة ب)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوبریزول ادفانست ماتریالس انك.  بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,   44141-3247بریكسفیل رود، كلیفالند، أوھایو، 9911وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مواسیر وتركیبات مصنوعة من كلورید متعدد فینیل مكلور 17لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز الس)- 512(
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله.CORZANكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اة و االستشارات القانونیةاإلمارات للمحام:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  .  "   LINK&CO"   العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265006 المودعة بالرقم :)- 219(

  No 19338030 and 19333926  17/03/2016  CN:  بیانات األولویة         
  أل تي دي.ش .   جیلي ھولدینج جروب كو.،   بإسم :)- 730(

     جیانجلینج رود ، بینجیانج دیستریكیت ، ھانجزھو ، زھیجیانج ، الصین., , , ,   1760وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات إستشارات  عن اإلنشاء ، خدمات اإلنشاء ، ، تنجید األثاث  ،   37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إصالح أجھزة تكییف الھواء ، شحن بطاریات المركبات ، صیانة و إصالح مكائن المركبات ، خدمات إعادة تعمیر و تركیب و

 تاھیل المركبات و الصیانة ،   غسل المركبات ،  خدمات محطات خدمة المركبات ( خدمات إعادة التعبئة بالوقود و الصیانة ) .
  

  یة   بشكل ممیز  .  .  "   بحروف التینLINK&CO وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  برسان ھوسبیتالیتي ذ.م.م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TUM TUM ASIAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265014 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  برسان ھوسبیتالیتي ذ.م.م   بإسم :)- 730(

, فاكس: 043533957, ھاتف:   2641216-04فاكس:     043533957ھاتف:        51665ص. ب: وعنوانة :       
     , , , دبي,  padtani@gmail.com, ایمیل: 51665, صندوق البرید: 042641216

  
 

  

 
 
 

 43خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت. في الفئة  43ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
  

  مكتوبة بطریقة مبتكرة باللغة الالتینیة باللون  أسود“AISA MUT MUT” ھي عبارة عن كلماة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:padtani@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك اریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التج)- 740(
  WOW FIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265027 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة دبي للمطارات  بإسم :)- 730(

     ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة, , , ,   2525صندوق برید  وعنوانة :      
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ر(باستثناء  النقل) وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا المكتبي ؛ تجمیع تشكیلة متنوعة من السلع والخدمات لصالح الغی

وشرائھا ؛ خدمات التجزئة ؛ خدمات التجزئة عبر االنترنت ؛ إدارة برنامج المسافر الدائم ، إدارة برامج والء المستھلك ؛ خدمات 
دي ؛ تأجیر المساحات االعالنیة ؛ تأجیر الدعایة واالعالن ؛  خدمات وكاالت الدعایة واالعالن ؛ الدعایة واالعالن بالطلب البری

وقت للدعایة واالعالن في وسائل االتصال؛  تأجیر لوحات؛ الدعایة واالعالن الخارجي ؛ لصق االعالنات ؛ المساعدة في ادارة 
عمال المھنیة االعمال ؛ التحریات عن االعمال ؛ استشارات في ادارة وتنظیم االعمال ؛ استشارات تنظیم االعمال ؛ استشارات األ

؛ المعلومات واالخبار عن االعمال ؛ إدارة أعمال المطارات ؛ إدارة أعمال متاجر التجزئة ؛ إدارة أعمال شركات النقل ؛ إدارة 
أعمال شركات السفر ؛ ادارة أعمال الفنادق ؛  إدارة اعمال مزودي خدمات االتصاالت الالسلكیة ؛ إدارة اعمال مزودي خدمات 

دارة أعمال شركات البرمجیات ؛ توفیر المعلومات التجاریة عبر مواقع االنترنت ؛ إدارة أعمال برامج السداد االتصاالت ؛ إ
لآلخرین ؛ خدمات وكاالت االنباء التجاریة ؛ المساعدة في ادارة االعمال التجاریة او الصناعیة ؛ تقدیم المعلومات التجاریة 

ن) ؛ االدارة التجاریة  لترخیص السلع والخدمات الخاصة بآخرین ؛ تجمیع والنصح للمستھلكین (مؤسسة ارشاد المستھلكی
المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر ؛ تجمیع البیانات اإلحصائیة ؛ إدارة الملفات المحوسبة ؛ البحث عن المعلومات في ملفات 

لبرید المباشر ؛ نشر مواد الدعایة واالعالن ؛ كمبیوتر لآلخرین ؛ عرض السلع ؛  تصمیم مواد الدعایة واالعالن ؛ االعالن با
خدمات وكاالت االستیراد والتصدیر؛ تحریر الفواتیر ؛ خدمات التصمیم لغایات الدعایة واالعالن ؛ دراسات التسویق ؛ ابحاث 

كتبیة ؛ االعالن التسویق ؛ التسویق؛ خدمات اعداد نماذج الدعایة واالعالن او ترویج المبیعات ؛ تأجیر اآلالت والمعدات الم
والدعایة المباشرة على شبكات الكمبیوتر ؛ توفیر األسواق التجاریة عبر االنترنت  للمشترین والبائعین للسلع والخدمات ؛ تنظیم 

المعارض لغایات تجاریة او اعالنیة ؛ تنظیم المعارض التجاریة لغایات تجاریة او اعالنیة ؛ خدمات إدارة التعاقد الخارجي 
؛ خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في االعمال) ؛ خدمات الدفع عند الضغط لإلعالنات ؛ عرض السلع على وسائل للشركات 

االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة ؛ العالقات العامة ؛ نشر نصوص الدعایة واالعالن ؛ تأجیر مواد الدعایة واالعالن ؛ ترویج 
لبیع ؛ تزیین واجھات المحالت التجاریة ؛ تنظیم االشتراك في الصحف (لألخرین) المبیعات (لألخرین) ؛ تأجیر منصات / اكشاك ا

؛ تنظیم المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر ؛ تحدیث مواد الدعایة واالعالن ؛ تحدیث وصیانة البیانات في قواعد بیانات 
ألغراض تجاریة أو إعالنیة ؛ خدمات المرور األمثل الكمبیوتر  ؛ كتابة نصوص الدعایة واالعالن ؛ الفھرسة على شبكة اإلنترنت 

 للمواقع االلكترونیة؛ خدمات إدارة المطار ؛ تعیین موظفي المطار.
  

  ) مكتوبة بطریقة ممیزةWOW FIالعالمة ھي عبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WOW FIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265044 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة دبي للمطارات  بإسم :)- 730(

     لعربیة المتحدة, , , ,  ، دبي ، االمارات ا 2525صندوق برید وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

االتصاالت ؛ تأجیر زمن الوصول الى شبكات الكمبیوتر عالمیة ؛ توفیر  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ل عبر الطرفیات الحاسوبیة ؛ الوصول الى قواعد البیانات ؛  االتصال بالتلیفونات ؛ االتصال بالتلیفونات المحمولة ؛ االتصا

االتصال عبر شبكات االلیاف البصریة ؛ نقل الرسائل والصور عبر الكمبیوتر ؛ خدمات لوحات النشرات االلكترونیة ؛ توفیر 
معلومات حول االتصاالت ؛  توفیر غرف الدردشة عبر االنترنت ؛ خدمات توفیر االنترنت ؛ إرسال الرسائل ؛ تأجیر اجھزة أرسال 

سائل ؛ تأجیر اجھزة المودم؛ خدمات وكاالت االنباء ؛ توفیر المنتدیات عبر االنترنت ؛ اإلذاعة بالرادیو ؛ االتصاالت بالرادیو ؛ الر
البث واإلرسال عبر األقمار الصناعیة ؛ تدفق البیانات ؛ تأجیر معدات االتصال ؛ تقدیم االتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمیة 

مات توجیھ وتوصیل االتصاالت عن بعد ؛ البث بالتلفزیون ؛ ارسال البرید االلكتروني ؛ ارسال الملفات الرقمیة ؛ للكمبیوتر ؛ خد
 توفیر امكانیة توصیل المستخدم بشبكات كمبیوتر عالمیة ؛ ارسال الفیدیو حسب الطلب ؛ البث الالسلكي.

  
  ممیزة ) مكتوبة بطریقةWOW FIالعالمة ھي عبارة (     وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EITCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265056 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

الدعایة واإلعالن، إدارة األعمال، تنظیم األعمال، الوظائف المكتبیة،  35لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ا)- 512(
العالقات العامة،  خدمات التسویق،  النشر والترویج، اإلعالن اإلذاعي، اإلعالنات التلفزیونیة، خدمات التسویق عبر الھاتف، 

نیة، ترویج المبیعات لآلخرین، إنتاج األفالم الدعائیة واإلعالنیة،  الدعایة الدعایة واإلعالن الخارجي، تأجیر المساحات اإلعال
واإلعالن على الخط مباشرة على شبكة الحاسوب، تنظیم المعارض ألغراض تجاریة أو دعائیة/إعالنیة،  تنظیم المعارض 

المسائل والمواد الدعائیة/االعالنیة،  التجاریة ألغراض تجاریة أو دعائیة/إعالنیة،  خدمات التخطیط ألغراض الدعایة،  نشر 
تحدیث المواد اإلعالنیة والدعائیة، اإلعالن عن طریق الطلب البریدي، استشارات األعمال المھنیة،  المساعدة في تنظیم األعمال،  

یة إلدارة األعمال، استشارات إدارة األعمال، استشارات تنظیم األعمال، المعلومات التجاریة وإدارة األعمال، الخدمات االستشار
إدارة األعمال ألداء الفنانین، إدارة األعمال للریاضیین،  المعلومات التجاریة والمشورة للمستھلكین [محالت تقدیم النصح 

والمشورة]، تجمیع المعلومات في قواعد البیانات الحاسوبیة، تنظیم/تصنیف المعلومات في قواعد البیانات الحاسوبیة،  شرح 
شرح المنتجات على وسائل االتصاالت ألغراض البیع بالتجزئة، توزیع العینات، نسخ الوثائق، اإلدارة التجاریة المنتجات،  

لترخیص المنتجات والخدمات لآلخرین،  خدمات الشراء لآلخرین [شراء المنتجات والخدمات للشركات األخرى]، تنظیم االشتراك 
 في خدمات االتصاالت لآلخرین.

  
  مكتوبة بالالتینیة. EITCالعالمة ھي األحرف  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EITCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265057 قم :المودعة بالر)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون المالیة، الشؤون النقدیة، الشؤون العقاریة،  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إصدار شھادات اثبات القیمة، خدمات جمع األموال الخیریة، خدمات تحویل األموال اإللكترونیة، خدمات تبادل وصرف االموال، 

لمالیة، توفیر المعلومات المالیة عبر موقع على شبكة اإلنترنت، خدمات االدارة المالیة، خدمات الرعایة خدمات االستشارة ا
 المالیة، خدمات التمویل، الخدمات المصرفیة البنكیة عبر اإلنترنت، تنظیم تحصیل وتجمیع األموال.

  
  مكتوبة بالالتینیة. EITCالعالمة ھي األحرف  وصف العالمة :

   :االشتراطات 
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

لتجاریةإدارة العالمات ا  
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EITCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265058 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة، خدمات الھاتف، اتصاالت الھاتف  38فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
الخلوي ، خدمات المؤتمرات عبر الھاتف عن بعد، خدمات البرید الصوتي، خدمات المؤتمرات الفیدیویة، توفیر وصالت 

بیانات، توفیر وصول/ولوج اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد ال
للمستخدمین إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج للمستخدمین إلى شبكات 

الحاسوب العالمیة، البث التلفزیوني باستخدام الكابالت، البث اإلذاعي، البث التلفزیوني، االتصاالت عن طریق شبكات األلیاف 
یة، االتصاالت عن طریق الھاتف، االتصاالت عن طریق محطات الحاسوب، االتصاالت عن طریق البرقیات، نقل الرسائل البصر

والصور بمساعدة الحاسوب، خدمات لوحات النشرات اإللكترونیة (خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة)، البرید اإللكتروني، 
الرادیو والھاتف أو غیرھا من وسائل االتصاالت االلكترونیة)، إرسال الرسائل، نقل/إرسال الفاكسات، خدمات النداء اآللي (

استئجار معدات االتصاالت السلكیة والالسلكیة، استئجار إمكانیة الوصول/ الولوج المحسوبة بالوقت إلى شبكات حاسوب 
ألقمار الصناعیة، البث الالسلكي، نقل عالمیة، إستئجار أجھزة إرسال الرسائل، تأجیر الھواتف، تأجیر أجھزة المودم، بث ا

الملفات الرقمیة، توفیر غرف الدردشة على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر المنتدیات على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر 
لكیة، قنوات االتصاالت السلكیة والالسلكیة لخدمات التسوق بواسطة الھاتف، خدمات توجیھ وتوصیل االتصاالت السلكیة والالس

 المعلومات حول االتصاالت السلكیة والالسلكیة.
  

  مكتوبة بالالتینیة. EITCالعالمة ھي األحرف  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EITCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265059 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43رقم ، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یة وبرامج الحاسوب،  (الحوسبة السحابیة)، تأجیر خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، تصمیم وتطویر اجزاء الحاسوب التشغیل

اجھزة الحاسوب، برمجة الحاسوب، تصمیم برامج الحاسوب، تأجیر برامج الحاسوب، تحلیل أنظمة الحاسوب، خدمات 
استشارات برامج الحاسوب، استشارات تقنیة الحاسوب، خدمات استشارات لتصمیم و تطویر أجزاء الحاسوب التشغیلیة، تحویل 

بیانات والوثائق من اوساط مادیة الى الكترونیة، انشاء وصیانة المواقع االلكترونیة لآلخرین، تحویل بیانات برمجیات ال
الحاسوب ومعلوماتھ( تحویل غیر مادي)، تحویل بیانات الوثائق رقمیا (مسح)، تخزین البیانات الكترونیا، استضافة مواقع 

علومات التكنولوجیة، توفیر المعلومات حول تقنیة الحاسوب والبرمجیات عبر موقع حاسوب (مواقع الكترونیة)، استشارات الم
الكتروني، انشاء برنامج حاسوب، صیانة برامج الحاسوب، مراقبة انظمة الحاسوب عن بعد، الدعم و النسخ االحتیاطي للبیانات 

وجیا المعلومات، استرجاع بیانات الحاسوب، خارج الموقع ، االستعانة بمصادرة خارجیة من مقدمي الخدمات في مجال تكنول
توفیر محركات بحث على االنترنت، استضافة خادم، خدمات البرامج كخدمة (اس ایھ ایھ اس)،البحث التقني، االستشارات 

التقنیة، االستشارات التقنیة عبر االتصاالت، تحدیث برامج الحاسوب، تأجیر خوادم الشبكة، استشارات تصمیم المواقع 
 لكترونیة.اال
  

  مكتوبة بالالتینیة. EITCالعالمة ھي األحرف  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لعالمات التجاریةإدارة ا
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكل العالمة التجاریة : لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265061 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     , ,  المتحدة, , 

  
 

  

 
 
 

الدعایة واإلعالن، إدارة األعمال، تنظیم األعمال، الوظائف المكتبیة،  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عبر الھاتف، العالقات العامة،  خدمات التسویق،  النشر والترویج، اإلعالن اإلذاعي، اإلعالنات التلفزیونیة، خدمات التسویق 

الدعایة واإلعالن الخارجي، تأجیر المساحات اإلعالنیة، ترویج المبیعات لآلخرین، إنتاج األفالم الدعائیة واإلعالنیة،  الدعایة 
واإلعالن على الخط مباشرة على شبكة الحاسوب، تنظیم المعارض ألغراض تجاریة أو دعائیة/إعالنیة،  تنظیم المعارض 

ریة أو دعائیة/إعالنیة،  خدمات التخطیط ألغراض الدعایة،  نشر المسائل والمواد الدعائیة/االعالنیة،  التجاریة ألغراض تجا
تحدیث المواد اإلعالنیة والدعائیة، اإلعالن عن طریق الطلب البریدي، استشارات األعمال المھنیة،  المساعدة في تنظیم األعمال،  

ألعمال، المعلومات التجاریة وإدارة األعمال، الخدمات االستشاریة إلدارة األعمال، استشارات إدارة األعمال، استشارات تنظیم ا
إدارة األعمال ألداء الفنانین، إدارة األعمال للریاضیین،  المعلومات التجاریة والمشورة للمستھلكین [محالت تقدیم النصح 

نیف المعلومات في قواعد البیانات الحاسوبیة،  شرح والمشورة]، تجمیع المعلومات في قواعد البیانات الحاسوبیة، تنظیم/تص
المنتجات،  شرح المنتجات على وسائل االتصاالت ألغراض البیع بالتجزئة، توزیع العینات، نسخ الوثائق، اإلدارة التجاریة 

تنظیم االشتراك  لترخیص المنتجات والخدمات لآلخرین،  خدمات الشراء لآلخرین [شراء المنتجات والخدمات للشركات األخرى]،
 في خدمات االتصاالت لآلخرین.

  
العالمة عبارة عن أربع أشكال داخل مستطیل مستدیر الزوایا بحیث یمثل الشكل األول من الیمین شكل لھاتف  وصف العالمة :

العالمة باللون متحرك والشكل الثاني شكل لھاتف والشكل الثالث ھو شكل لفأرة الكمبیوتر أما الشكل الرابع فھو شكل لتلفاز و
  األزرق الفاتح كما موضح بالشكل 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265062 الرقم :المودعة ب)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون المالیة، الشؤون النقدیة، الشؤون العقاریة،  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إصدار شھادات اثبات القیمة، خدمات جمع األموال الخیریة، خدمات تحویل األموال اإللكترونیة، خدمات تبادل وصرف االموال، 

ة المالیة، توفیر المعلومات المالیة عبر موقع على شبكة اإلنترنت، خدمات االدارة المالیة، خدمات الرعایة خدمات االستشار
 المالیة، خدمات التمویل، الخدمات المصرفیة البنكیة عبر اإلنترنت، تنظیم تحصیل وتجمیع األموال.

  
وایا بحیث یمثل الشكل األول من الیمین شكل لھاتف العالمة عبارة عن أربع أشكال داخل مستطیل مستدیر الز وصف العالمة :

متحرك والشكل الثاني شكل لھاتف والشكل الثالث ھو شكل لفأرة الكمبیوتر أما الشكل الرابع فھو شكل لتلفاز والعالمة باللون 
  األزرق الفاتح كما موضح بالشكل 

   االشتراطات :
  

دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/12/2016بتاریخ :    265064 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  املةشركة اإلمارات لإلتصاالت المتك  بإسم :)- 730(

، دبي، اإلمارات العربیة 43، مدینة االعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666صندوق برید رقم وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

یھ، األنشطة الریاضیة خدمات التربیة والتعلیم، توفیر التدریب، الترف 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والثقافیة، األكادیمیات [التعلیم]، حجز المقاعد للعروض، عروض السینما، عروض المسرح والسینما، خدمات النوادي [الترفیھ 

أو التعلیم]، التدریب، تنظیم و عقد اللقاءات والندوات، ترتیب وتنظیم الحفالت، ترتیب وتنظیم المؤتمرات، ترتیب وتنظیم 
، معلومات عن التعلیم، الفحص التعلیمي، الترفیھ، حدائق المالھي والتسلیة، المعلومات عن الترفیھ، إنتاج األفالم ما االجتماعات

عدا األفالم اإلعالنیة، عقد حصص اللیاقة البدنیة، خدمات األلعاب المقدمة على الخط مباشرة (االنترنت) من شبكة الكمبیوتر، 
دریبات اللیاقة البدنیة]، خدمات مخیمات العطالت [الترفیھ]، خدمات ترجمة وتفسیر اللغة، خدمات النوادي الصحیة [الصحة وت

خدمات التخطیط ما عدا تلك الخاصة بأغراض الدعایة، توفیر المنشورات اإللكترونیة على الخط مباشرة (االنترنت) غیر  القابلة 
ات التألیف الموسیقي، اإلنتاج الموسیقي، قاعات الموسیقى ، تنظیم للتنزیل، خدمات المكتبات النقالة، خدمات الكتب النقالة، خدم

المسابقات [التعلیم أو الترفیھ]، تنظیم المعارض ألغراض ثقافیة أو تعلیمیة، تنظیم المسابقات الریاضیة، تنظیم الحفالت 
حفالت [الترفیھ]، خدمات المدرب الراقصة، تنظیم العروض [خدمات المتعھد]، تنظیم عروض األزیاء ألغراض الترفیھ، تنظیم ال

الشخصي [تدریبات اللیاقة البدنیة]، التربیة البدنیة، التدریب العملي [شرح ووصف]، عرض وتقدیم العروض المباشرة، نشر 
النصوص ما عدا نصوص الدعایة واإلعالن، نشر الكتب، نشر الكتب اإللكترونیة والمجالت على الخط مباشرة (االنترنت)، 

بر الرادیو، إنتاج البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة، تسجیل خدمات االستودیو، توفیر المرافق الترفیھیة، معلومات الترفیھ ع
الترفیھ، التربیة الدینیة، تنظیم و عقد الحلقات الدراسیة، إنتاج البرامج والعروض، خدمات مخیمات الریاضة، توفیر المرافق 

یس، الخدمات التعلیمیة، خدمات التعلیم، الترفیھ التلفزیوني، اإلنتاج المسرحي، خدمات الریاضیة، تنظیم و عقد الندوات، التدر
وكاالت التذاكر [الترفیھ]، توقیت األحداث الریاضیة، التوجیھ المھني [االستشارات التعلیمیة أو التدریبیة]، إعادة التدریب 

 یھ والتسلیة، إنتاج أفالم ألشرطة الفیدیو.المھني، تنظیم و عقد ورش عمل [التدریب]، الترجمة، خدمات الترف
  

العالمة عبارة عن أربع أشكال داخل مستطیل مستدیر الزوایا بحیث یمثل الشكل األول من الیمین شكل لھاتف  وصف العالمة :
المة باللون متحرك والشكل الثاني شكل لھاتف والشكل الثالث ھو شكل لفأرة الكمبیوتر أما الشكل الرابع فھو شكل لتلفاز والع

  األزرق الفاتح كما موضح بالشكل 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
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مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  gometالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265074 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مشتاق رمضان للتجارة, ذ م م .  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  36685., صندوق البرید: 36685اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص.ب:   وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي , محركات المركبا 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للدراجات الھوائیة, إطارات للدراجات , الھوائیة, مكابح للدراجات الھوائیة, سالسل الدراجات الھوائیة, مرافق تدویر للدراجات 

ھوائیة, مقابض للدراجات الھوائیة, أجراس للدراجات الھوائیة, عربات الدراجات, سالسل للدراجات الھوائیة, ھیاكل دراجات 
الھوائیة, صرات عجالت الدراجات الھوائیة, واقیات وحل للدراجات الھوائیة, مضخات للدراجات الھوائیة, إطارات للدراجات 

الھوائیة, مقاعد للدراجات الھوائیة, قضبان شعاعیة للدراجات الھوائیة, مساند للدراجات الھوائیة, إطارات للدراجات الھوائیة, 
ات للدراجات الھوائیة, إطارات داخلیة للدراجات الھوائیة, مضخات للدراجات الھوائیة, أغطیة لمقاعد الدراجات الھوائیة أو مسنن

 الدراجات الناریة, مقاعد الدراجات الھوائیة, دراجات ناریة, إطارات بدون أنابیب للدراجات الھوائیة.
  

) وقد كتبت  باللون األحمر وبخط كبیر, وذلك فوق خطین مستقیمین gometھي عبارة عن الكلمة الالتینیة: ( وصف العالمة :
باللون األحمر مسبوقة برسم تمثیلي لحیوان الكنغر باللون األسود, وكل من الكلمة والرسم كتبا ضمن مستطیل باللون األحمر, 

  ز ومبتكر.وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل أعاله, ومجمل العالمة ممی
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
تصادوزارة اإلق  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RSAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265077 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  آر اس ایھ المحدودة                                                بإسم :)- 730(

     ، موشي، تنزانیا, , , ,  591ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 ي والجوي والمائي    المركبات وأجھزة النقل البر 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بشكل مائل  RSAھي عبارة عن شكل مستطیل معقوف على جوانیھ األربعة مكتوب بداخلھ الحروف األبجدیة  وصف العالمة :
  وبطریقة مبتكرة وباللغة الالتینیة واللون األسود.

   االشتراطات :
  

جاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات الت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  مالك/ ال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  la Boulangereالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265080 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ال بوالنجیر  بإسم :)- 730(

     فرنسا, , , ,   -لیس ھیربیرس  85500رو اولیفیر دي سیریس ،  -زا ال بوزینیروعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛ ألواح الحبوب ؛  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
رنجي ؛ فتات ، معجنات وحلویات ؛ بتي فور (كعك) ؛ رقائق شوفان ؛ رقائق (منتجات حبوب) ؛الخبز ومنتجات الخبز ، خبز إف

مثلجات صالحة لألكل ؛ بوظة (أیسكریم) وشربات (مثلجات) ؛ لبن مجمد (حلویات مثلجة) ؛ مشروبات أساسھا الشاي أو 
فطائر  الشوكوالتة ؛ خمیرة ؛ مسحوق الخبیز ؛ عجین ؛ قرشلة ( بقسماط ) ؛ كعك محلى ؛ بسكویت ؛ كعك ؛ كعك مستدیر محلى ؛

فیینا ؛ فطائر رقیقة ؛ كعك الوفل ؛ تورتات (كیك بالفواكھة) حلوة أو مالحة ؛ بیتزا ؛ تورتات محشوة بالمربى أو الفاكھة أو 
 المقبالت ؛ فطائر ؛ سندویشات ؛ أطعمة خفیفة أساسھا األرز. 

  
في األعلى من جھة الیسار وتحتھا  laكتبت بالحروف الالتینیة حیث كتبت كلمة   la Boulangereالعبارة  وصف العالمة :

" وفي الخلف رسم لشكل زخرفي یعلوه رسم  oulanبشكل مائل مع خط أفقي مائل تحت الحروف " Boulangereكتبت كلمة 
  لوجھ فتاة ضاحكة وجمیعھا باللونین األحمر واألبیض واألصفر الفاتح بطریقة ممیزة .

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  Coquet ACCESSORIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265102 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یتيباما ماجازاجیلیك انونیم شیرك  بإسم :)- 730(

اسطنبول / تركیا,  -، شیشلي 3، كات: 4مایس جادیسي، نوفا باران تشارشیسي، نو:  19مایس ماھالیسي،  19وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

لنشاط خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل ا 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي؛ وكاالت االستیراد والتصدیر؛ المحاسبة؛ خدمات التجمیع لمصلحة االخرین للبضائع المختلفة وھي المعادن الثمینة 

وسبائكھا والمعنى بھا الذھب والفضة والبالتین واألحجار الكریمة والمجوھرات المصنوعة من معادن ثمینة أو المطلیة والمعنى 
والقالئد ومشابك األذن وأزرار أكمام واألقراط ودبابیس الزینة ودبابیس ربطة عنق والقالئد المتدلیھ  بھا أساور وخواتم والحلي

والخواتم كونھا مجوھرات والمدالیات ودبابیس البروش والحلي من المعادن الثمینة في طبیعتھا مجوھرات والحلي وتماثیل من 
اعات حائط والساعات واألدوات قیاس الوقت والكرونومتر وأجزائھا المعدن الثمینة وتماثیل نصفیة من المعدن الثمینة وس

وسوار الساعات والسلع المصنوعة من الجلود والجلد المقلد أو المواد االصطناعیة والمعنى بھا حقائب السفر والحقائب ومحافظ 
ات الزینة تباع فارغة وأغطیة الرأس وحقائب الید وصنادیق المكیاج تباع فارغة وحقائب أدوات الزینة تباع فارغة وصنادیق أدو

والمعنى بھا القبعات القبعات بحجم جمجمة الرأس والقبعات الریاضیة والطواقي وقبعات البوریھ والقفازات (المالبس) واألحزمة 
بشكل مریح (المالبس) واألوشحة واألوشحة الرقبة والشاالت والیاقات وربطات العنق واالربطة ولذلك لتمكین الزبائن من معاینة 

وشراء تلك البضائع مثل الخدمات یكمن ان تقدیم من خالل متاجر البیع بالتجزئة ومتاجرالبیع بالجملة أو عن طریق وسائل 
 االعالم االلكترونیة او من خالل طلب الكتالوجات بالبرید

  
على یسارھا رسم متعرج  باحرف التینیة ACCESSORIESاسفلھا كلمة   Coquetالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

  باللون البطیخي الفاتح
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PHILZالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265105 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فیلز كوفي، إنك.  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة (شركة قائمة 94107مینیسوتا ستریت، سان فرانسیسكو، كالیفورنیا  1258وعنوانة :       
     بموجب قوانین دالویر), , , ,  

  
 

  

 
 
 

حبوب القھوة؛ القھوة؛ مشروبات أساسھا القھوة؛ الشاي؛ أوراق  30دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
 الشاي، مشروبات أساسھا الشاي

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله.PHILZكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MONDELLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265112 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موندیال فودز بي. في.  بإسم :)- 730(

     ، ھولندا, , , ,   ایھ اكس كولمسخاتھ 7429دي،  12سمینكوف وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحم واللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، منتجات اللحوم؛  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمعدة تتضمن خالصات اللحم؛ فواكھ وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة؛ الجبنة؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل؛ البطاطا ا

البطاطا المقلیة؛ أطباق وجبات المجمدة (المعدة) تحتوي على بشكل أساسا على الخضروات واللحوم واألسماك ولحوم الدواجن 
 والصید؛ سلطات مع الخضروات واللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید 

  
  باحرف التینیة باللون االسود  MONDELLEعبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   الشتراطات :ا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

العالمات التجاریةإدارة   
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MONDIAL FOODSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265113 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موندیال فودز بي. في.  بإسم :)- 730(

     ایھ اكس كولمسخاتھ ، ھولندا, , , ,   7429دي،  12سمینكوف وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الوساطة التجاریة في شراء وبیع، استیراد وتصدیر والبیع بالجملة  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حوم والدواجن والخضروات (المعدة) والبطاطا ومنتجات األلبان؛ خدمات البیع بالجملة وبالتجزئة فیما یتعلق وبالتجزئة للل

باللحوم والدواجن والخضروات (المعدة) والبطاطا ومنتجات األلبان؛ خدمات البیع بالجملة وبالتجزئة فیما یتعلق باألطباق 
ار والبطاطس ومنتجات األلبان؛ االستشارات والمعلومات فیما یتعلق والوجبات التي تحتوي على اللحوم والدواجن والخض

 بالخدمات المذكورة أعاله؛ تقدیم الخدمات المذكورة أعاله أیضا عبر الشبكات اإللكترونیة مثل شبكة اإلنترنت
  

  باحرف التینیة باللون االسود  MONDIAL FOODSعبارة عن كلمات  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الیافي اي بي غروب فرع الشارقة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GRANTEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/12/2016بتاریخ :    265150 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ر ذات المساھمة المغلوقةشركة ازنا  بإسم :)- 730(

     ، أذربیجان, , , الشارقة,  120جویجاي، شارع ناتوان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

شراب الشعیر والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من المشروبات غیر  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات. مشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلص

كحولیة، مشروبات عصیر فواكھ غیر كحولیة، شراب فواكھ غیر كحولي، عصیر فاكھة مركز لعمل اللیمونادا، عصیر فاكھة 
اكھ غیر كحولیة، خالصات لتحضیر مركز لعمل المشروبات، عصائر فواكھ، مشروبات عصیر فواكھ غیر كحولیة، خالصات فو

 المشروبات، شراب فواكھ غیر كحولي، عضیر خضراوات [مشروبات]، توت ، فواكھ طازجة؛ شراب الرمان.
  

"   مع شعار ممیز باللون GRANTEرسمة لرمانة محفور فیھا قلب ویخرج منھا رمانتان ویعلوھا كلمة   " وصف العالمة :
  الذھبي

   االشتراطات :
  

لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  امل الخیر لتجارة المواد الغذائیة  ش.ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  أمل تمور كیمیا AMAL KIMIA DATESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265159 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  امل الخیر لتجارة المواد الغذائیة  ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة  -دبي    -راس الخور الصناعیة الثالثة  -ملك توفیق عبدالرحمن قاسم  - 06-مكتب ث حوعنوانة :       
     , , , دبي,  jafar@jnjuae.com, ایمیل: 23352, صندوق البرید: 043453166, فاكس: 043204948المتحدة, ھاتف: 

  
 

  

 
 
 

تمور ، فواكھ وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة في  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 29الفئة 

  
ممیز باللون أمل تمور كیمیا " باللغتي اإلنجلیزیة و العربیة  بخط  AMAL KIMIA DATESكلمة "     وصف العالمة :

  األسود واألصفر و صورة تمور و غروب الشمس والنخل ، جمیعھم داخل مربع أحمر.
  تمور في الوضع العادي باعتبارھا وصفیة  DATESالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن رسم التمر وكلمة  االشتراطات :

  
ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
   amticoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265160 المودعة بالرقم :)- 219(

  UK00003174019  11/07/2016  GB:  بیانات األولویة         
  ذا أمتیكو كومباني لیمتد  بإسم :)- 730(

     إیھ إیھ  المملكة المتحدة, , , ,  5 6كینغفیلد رود، كوفنتري،وارویك شایر سي في ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

مواد بناء غیر معدنیة؛ منتجات بناء؛ األلواح غیر المعدنیة؛ األلواح  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جدران غیر المعدنیة؛ مواد صنع األرضیات؛ أدوات تملیس األرضیات؛ أرضیات الفینیل؛ أرضیات األرضیة غیر المعدنیة؛ ألواح ال

 البامبو؛ أرضیات الخشب؛ أرضیات المطاط؛ الطبقة السفلیة لألرضیات؛ أرضیات خالیة من مادة البولي فینیل كلورید.
  

  " مكتوبة بأحرف التینیة ممیزة amticoكلمة "  وصف العالمة :
   ت :االشتراطا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   amticoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265161 المودعة بالرقم :)- 219(

  UK00003174019  11/07/2016  GB:  بیانات األولویة         
  ذا أمتیكو كومباني لیمتد  بإسم :)- 730(

     إیھ إیھ  المملكة المتحدة, , , ,  5 6كینغفیلد رود، كوفنتري،وارویك شایر سي في وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت من الفینیل؛ أغطیة الجدران؛ أغطیة األرضیات؛ أغطیة األرضیا 27وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ورق الجدران؛ ألواح األرضیات المصنوعة من الفلین؛ ألواح األرضیات المصنوعة من المشمع لتصلیح األرضیات القائمة؛ ألواح 

 األرضیات المصنوعة بكاملھا أو بشكل أساسي من المواد البالستیكیة؛ السجاد وألواح السجاد؛ البسط والحصیر ومّد الحصیر. 
  

  " مكتوبة بأحرف التینیة ممیزة amticoكلمة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   amticoالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265163 المودعة بالرقم :)- 219(

  UK00003174019  11/07/2016  GB:  بیانات األولویة         
  ذا أمتیكو كومباني لیمتد  بإسم :)- 730(

     إیھ إیھ  المملكة المتحدة, , , ,  5 6كینغفیلد رود، كوفنتري،وارویك شایر سي في وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بناء األرضیات وأغطیة األرضیات والجدران وأغطیة الجدران  37السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز )- 512(
وتصلیحھا وصیانتھا وتصلیح بنیتھا؛ الخدمات المتعلقة بالتغطیة باأللواح؛ وضع الطالء على األرضیات والجدران؛ مّد األلواح 

 ح أغطیة األرضیات.على األرضیات والجدران؛ مّد األرضیات وتصلیحھا وتصلی
  

  " مكتوبة بأحرف التینیة ممیزة amticoكلمة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس اند اسوشیوتس :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Nights  7  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265182 الرقم :المودعة ب)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ستاربوز توباكو، انك     بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  92843فوربس افنیو جاردن جروف، كالیفورنیا  10871وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المعسل، التبغ  ، أدوات المدخنین ، الكبریت. السجائر االلكترونیة   34لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ا)- 512(
  

  مكتوبة  بأرقام وبأحرف  التینیة   Nights 7العبارة :  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كیة الفكریة سماس للمل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LiOA  For now & Foreverالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265187 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نھات لینھ كمبني لیمتد  بإسم :)- 730(

     نغ وارد، ھوانغ ماي دیستریكت، ھانوي سیتي، فیتنام, , , ,  دوان كیت سلوب، فینھ ھونغ ستریت، فینھ ھووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

إضاءة خارجیة؛ أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتبرید والتجفیف والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة. 

  
) باللون For now & Forever)) بحروف التینیھ بشكل كبیر و باللون االحمر ، اسفلھا عبارة (LiOAكلمة  صف العالمة :و

  االزرق كما بالشل الموضح اعاله .
   االشتراطات :

  
لبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة با

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   االختراعراسم ابو النجا لتسجیل براءات :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  أوبلون العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265192 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. بایوفارما  بإسم :)- 730(

     سوریسنیس سیدیكس، فرنسا, , , ,   92284رو كارنوت،  50وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة، مستحضرات صحیة لغایات طبیة، رقع جراجیة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مستحضر صیدالني، رقع جراجیة دوائیة ، ، مواد حمیة معدة لإلستخدام الطبي، أغذیة للرضع واألطفال، مكمالت غذائیة و 

ضماد، ضمادات، مادة حشو األسنان، مواد بصمة لألسنان، مطھرات، مستحضرات إلبادة  مستحضرات للحمیة، لصقات ومواد
الحیوانات الضارة، مبیدات فطریات، مبیدات أعشاب، جمیع المنتجات المذكورة لمرضى السكري، مجاالت األورام وھشاشة 

 العظام باستثناء المنتجات البیطریة
  

  لعربیة ( أوبلون )العالمة عبارة عن الكلمة ا وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ارة اإلقتصادوز  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  أوبلون العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265193 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. بایوفارما  بإسم :)- 730(

     سوریسنیس سیدیكس، فرنسا, , , ,   92284رو كارنوت،  50وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

غایات أجھزة وأدوات طبیة، اجھزة قضیبیة للعالج ، رقع طبیة ، زرع ل 10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
طبیة، مضخات لإلستعماالت الطبیة إلیصال األدویة من األوعیة، اجھزة ضخ إلیصال الدواء، اجھزة لحقن األدویة، مواد رقعیة 
عالجیة ، أجھزة ومعدات جراحیة، علب معدة لألدوات الطبیة، مواد للخیاطة الجراحیة، مشارط، سكاكین لإلستخدام الجراحي، 

دوات األطباء، أوعیة مصنوعة خصیصا للفضالت الطبیة، أوعیة إلعطاء الدواء، أجھزة طبیة، مقصات ادوات جراحیة ، علب أ
أجھزة تشخیص لألغراض الطبیة، جمیع المنتجات الواردة اعاله لمرضى السكري، مجاالت األورام وھشاشة العظام باستثناء 

 المنتجات البیطریة
  

  ( أوبلون )العالمة عبارة عن الكلمة العربیة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Kingfisher PP EMBROIDERY THREADالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265194 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  القبة لتجارة ادوات الخیاطة ذ م م .  بإسم :)- 730(

     , , , الشارقة,  22841) ., صندوق البرید: 22841اإلمارات العربیة المتحدة, الشارقة, ص.ب: ( وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 الغزل والخیوط المستخدمة في النسیج . 23وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) , حیث كتبت Kingfisher PP EMBROIDERY THREADعبارة رسم والكلمات الالتینیة التالیة : ( وصف العالمة :
) PP EMBROIDERY THREAD) باللون األبیض واألسود وبشكل مائل, وتحتھا كتبت الكلمات (Kingfisherالكلمة (

طیل باللون األحمر, وفوق الكلمات یوجد رسم ایحائي لطائر یحمل سمكة باللونین األبیض والرمادي, باللون األبیض ضمن مست
وكل من الرسم والكلمات كتبا ضمن مربع باللون األخضر الفاتح, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في 

  الشكل, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  STRATIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265196 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  التیرا كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     , , , ,  95134انوفیشن درایف ، سان خوسیھ ، كالیفورنیا ، الوالیات المتحدة األمریكیة  101وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

نطقیة قابلة للبرمجة أشباه موصالت ، دوائر متكاملة ، دوائر متكاملة م 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ، ومعالجات مصغرة .

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . STRATIXالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  QUARTUSالعالمة التجاریة :  ناتلتسجیل بیابطلب )- 541(
  20/12/2016بتاریخ :    265197 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  التیرا كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     , , , ,  95134انوفیشن درایف ، سان خوسیھ ، كالیفورنیا ، الوالیات المتحدة األمریكیة  101وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برمجیات حاسوب وأدلة مستخدم تباع كوحدة لإلستخدام في تصمیم  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وتشغیل أجھزة أشباه الموصالت والدوائر المتكاملة ؛ وبرمجیات إتصاالت لإلستخدام فیما یتعلق بشبكات الحاسوب وشبكة 

تخدام في الوصول الى قاعدة بیانات على الخط المباشر المستخدمة في تصمیم وإستعمال أجھزة أشباه الحاسوب العالمیة لإلس
 الموصالت والدوائر المتكاملة . 

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . QUARTUSالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دي ال أیھ بیبر میدل ایست ال ال بي                                  :  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AJPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/12/2016بتاریخ :    265233 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انكجیمولوجیكال انستیتیوت اوف امریكا،   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة االمریكیة, ایمیل: 92008ارمادا درایف، كالسباد، سي ایھ  5345وعنوانة :       
mageed.mabrouk@dlapiper.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

تنظیم وإدارة الحلقات  : التعلیم؛ دورات دراسیة بالمراسلة؛41الفئة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الدراسیة؛ تنظیم وإدارة ورشات العمل [تدریب]؛ توفیر المطبوعات اإللكترونیة الفوریة غیر القابلة للتنزیل. 

  
  بحروف التینیة  AJPعالمة وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mageed.mabrouk@dlapiper.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراعالخدم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INTEL INSIDE العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/12/2016بتاریخ :    265238 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انتیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة األمریكیة . , , , ,    95052د ، سانتا كالرا ، كالیفورنیا ، میشن كولج بولیفار 2200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة تشخیص على متن المركبات للمركبات البریة أو مركبات السكك  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ أجھزة حاسوب وأنظمة حوسبة للمركبات ذاتیة القیادة أو المركبات التي یقودھا سائق الحدیدیة أو المركبات الجویة أو المائیة 

أو المركبات المتصلة بشبكة اإلنترنت ، أجھزة الطیران التي تعمل دون طیار والطائرات بدون طیار ؛ منصات حوسبة على ھیئة 
ة تحذیر واتصال وأجھزة حاسوب على متن المركبة أنظمة ترفیھ وإعالم وشاشات تفاعلیة وأنظمة تحكم و أجھزة تحكم وأنظم

وأنظمة تحدید المواقع العالمیة ( جي بي اس ) للمركبات ، والمركبات المتصلة بشبكة اإلنترنت والمركبات ذاتیة القیادة 
واستھداف والمركبات التي تعمل دون سائق ؛ أنظمة كامیرات متعددة وشاشات فیدیو للمركبات ؛ أجھزة مالحة وإرشاد وتتبع 

وعمل خرائط وتسجیل فیدیو وتحكم بدرجة الحرارة وشبكات إتصال للمركبات ؛ تطبیقات برمجیات حاسوب للوكالء الرقمیین 
اإلفتراضیین وأنظمة تنبئیة وتعلیم اآللة وأتمتة اإلجراء المعرفي ومعالجة اللغة الطبیعیة والتعرف على النمط ، والتعرف على 

المرئیة وإفتراضیة المعرفة والمركبات الروبوتیة والطائرات بدون طیار والمركبات التي تعمل دون  الحروف وتطبیقات الحوسبة
سائق ؛ طائرات بدون طیار ؛ أدوات وأجھزة ومنصات وبرمجیات حوسبة وأسطح بینیة للمستخدم التي تنقل البیانات ألدوات 

خالل شبكات حاسوب وشبكات إتصال الكترونیة ؛ أجھزة  وأجھزة ومنصات وبرمجیات حوسبة أخرى وأسطح بینیة للمستخدم من
شحن الكترونیة ؛ أجھزة بطاریات كھربائیة وبرمجیات حاسوب لمراقبة وتحسین وتنظیم التخزین والتحویل والتفریغ للطاقة من 

دة بواسطة او الى شبكة والى أنظمة البطاریة الكھربائیة ؛ معدات لإلستخدام في تخزین وتزوید وتحویل واستقرار الكھرباء المزو
طاقة كھربائیة أو مصدر آخر لتولید الطاقة الكھرائیة ؛ معدات معالجة البیانات ؛ أطقم تطویر البرمجیات ( اس دي كیھ ) 

للمركبات ؛ أطقم ومنصات تطویر عتاد الحاسوب مكونة من لوحات أسطح حاسوب بینیة ، دوائر متكاملة ، معالجات مصغرة ، 
مزودات الطاقة ، مھایئات الطاقة ، مكونات أسطح بینیة للمستخدم ، لوحات دوائر ، رقاقات حاسوب ، شاشات كیبالت حاسوب ، 

حاسوب وأجھزة تحكم مصغرة إلنشاء وبناء وتخصیص السیارات ذاتیة القیادة والمركبات التي تعمل دون سائق ؛ تطبیقات 
حاسوب مسجلة لقیادة المركبات بشكل آمن ؛ تطبیقات حاسوب للتحكم حاسوب للتحكم بقیادة المركبات األوتوماتیكیة ؛ برمجیات 

بقیادة المركبات األوتوماتیكیة ، والتحكم المستقل والمالحة والمركبات التي تعمل بمساعدة السائق والقیادة الذاتیة للمركبات ؛ 
 جھزة ذاكرة حاسوب ؛ أنظمة تخزین للحاسوب .أنظمة تشغیل السیارات ذاتیة القیادة ؛ أجھزة وبرمجیات للمراقبة اإللكترونیة ؛ أ

  
  كتبت بالحروف الالتینیة الكبیرة .   INTEL INSIDEالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INTEL INSIDE العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/12/2016بتاریخ :    265239 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انتیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     حدة األمریكیة . , , , ,  الوالیات المت  95052میشن كولج بولیفارد ، سانتا كالرا ، كالیفورنیا ،  2200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مركبات الطیران ذاتیة القیادة أو الموجھة تلقائیًا دون طیار ( یو ایھ  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت بدون طیار ، السیارات ، الیخوت في اس ) ، الطائرات ، والطائرات المروحیة والطائرات دون طیار رباعیة المراوح ، الطائرا

، وغیرھا من المركبات التي تنقل األشخاص والحموالت والشحنات ، المركبات التي تعمل دون سائق ، المركبات المتصلة بشبكة 
ائي ، اإلنترنت ، المركبات التي یتم التحكم بھا عن بعد ، المركبات وأجھزة النقل البري أو بالسكك الحدیدیة أو الجوي أو الم

 والقطع والتركیبات وأجھزة الفحص لجمیع البضائع المذكورة .
  

  كتبت بالحروف الالتینیة الكبیرة .   INTEL INSIDEالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   براءات االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجاریة و:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  intel insideالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/12/2016بتاریخ :    265241 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انتیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة األمریكیة . , , , ,    95052میشن كولج بولیفارد ، سانتا كالرا ، كالیفورنیا ،  2200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة تشخیص على متن المركبات للمركبات البریة أو مركبات السكك  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كبات ذاتیة القیادة أو المركبات التي یقودھا سائق الحدیدیة أو المركبات الجویة أو المائیة ؛ أجھزة حاسوب وأنظمة حوسبة للمر

أو المركبات المتصلة بشبكة اإلنترنت ، أجھزة الطیران التي تعمل دون طیار والطائرات بدون طیار ؛ منصات حوسبة على ھیئة 
متن المركبة  أنظمة ترفیھ وإعالم وشاشات تفاعلیة وأنظمة تحكم و أجھزة تحكم وأنظمة تحذیر واتصال وأجھزة حاسوب على

وأنظمة تحدید المواقع العالمیة ( جي بي اس ) للمركبات ، والمركبات المتصلة بشبكة اإلنترنت والمركبات ذاتیة القیادة 
والمركبات التي تعمل دون سائق ؛ أنظمة كامیرات متعددة وشاشات فیدیو للمركبات ؛ أجھزة مالحة وإرشاد وتتبع واستھداف 

و وتحكم بدرجة الحرارة وشبكات إتصال للمركبات ؛ تطبیقات برمجیات حاسوب للوكالء الرقمیین وعمل خرائط وتسجیل فیدی
اإلفتراضیین وأنظمة تنبئیة وتعلیم اآللة وأتمتة اإلجراء المعرفي ومعالجة اللغة الطبیعیة والتعرف على النمط ، والتعرف على 

ركبات الروبوتیة والطائرات بدون طیار والمركبات التي تعمل دون الحروف وتطبیقات الحوسبة المرئیة وإفتراضیة المعرفة والم
سائق ؛ طائرات بدون طیار ؛ أدوات وأجھزة ومنصات وبرمجیات حوسبة وأسطح بینیة للمستخدم التي تنقل البیانات ألدوات 

الكترونیة ؛ أجھزة وأجھزة ومنصات وبرمجیات حوسبة أخرى وأسطح بینیة للمستخدم من خالل شبكات حاسوب وشبكات إتصال 
شحن الكترونیة ؛ أجھزة بطاریات كھربائیة وبرمجیات حاسوب لمراقبة وتحسین وتنظیم التخزین والتحویل والتفریغ للطاقة من 

والى أنظمة البطاریة الكھربائیة ؛ معدات لإلستخدام في تخزین وتزوید وتحویل واستقرار الكھرباء المزودة بواسطة او الى شبكة 
ائیة أو مصدر آخر لتولید الطاقة الكھرائیة ؛ معدات معالجة البیانات ؛ أطقم تطویر البرمجیات ( اس دي كیھ ) طاقة كھرب

للمركبات ؛ أطقم ومنصات تطویر عتاد الحاسوب مكونة من لوحات أسطح حاسوب بینیة ، دوائر متكاملة ، معالجات مصغرة ، 
، مكونات أسطح بینیة للمستخدم ، لوحات دوائر ، رقاقات حاسوب ، شاشات كیبالت حاسوب ، مزودات الطاقة ، مھایئات الطاقة 

حاسوب وأجھزة تحكم مصغرة إلنشاء وبناء وتخصیص السیارات ذاتیة القیادة والمركبات التي تعمل دون سائق ؛ تطبیقات 
ل آمن ؛ تطبیقات حاسوب للتحكم حاسوب للتحكم بقیادة المركبات األوتوماتیكیة ؛ برمجیات حاسوب مسجلة لقیادة المركبات بشك

بقیادة المركبات األوتوماتیكیة ، والتحكم المستقل والمالحة والمركبات التي تعمل بمساعدة السائق والقیادة الذاتیة للمركبات ؛ 
 للحاسوب .أنظمة تشغیل السیارات ذاتیة القیادة ؛ أجھزة وبرمجیات للمراقبة اإللكترونیة ؛ أجھزة ذاكرة حاسوب ؛ أنظمة تخزین 

  
) ضمن شبھ دائرة غیر intelكتبت بالحروف الالتینیة الصغیرة حیث كتبت الكلمة (  intel insideالعبارة  وصف العالمة :

  ) والكل بطریقة ممیزة .insideمغلقة وأسفلھا كتبت الكلمة (
   االشتراطات :
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تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  intel insideالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/12/2016بتاریخ :    265243 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انتیل كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة األمریكیة . , , , ,    95052كولج بولیفارد ، سانتا كالرا ، كالیفورنیا ، میشن  2200وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مركبات الطیران ذاتیة القیادة أو الموجھة تلقائیًا دون طیار ( یو ایھ  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والطائرات المروحیة والطائرات دون طیار رباعیة المراوح ، الطائرات بدون طیار ، السیارات ، الیخوت  في اس ) ، الطائرات ،

، وغیرھا من المركبات التي تنقل األشخاص والحموالت والشحنات ، المركبات التي تعمل دون سائق ، المركبات المتصلة بشبكة 
المركبات وأجھزة النقل البري أو بالسكك الحدیدیة أو الجوي أو المائي ،  اإلنترنت ، المركبات التي یتم التحكم بھا عن بعد ،

 والقطع والتركیبات وأجھزة الفحص لجمیع البضائع المذكورة .
  

) ضمن شبھ دائرة غیر intelكتبت بالحروف الالتینیة الصغیرة حیث كتبت الكلمة (  intel insideالعبارة  وصف العالمة :
  ) والكل بطریقة ممیزة .insideكلمة (مغلقة وأسفلھا كتبت ال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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لعربیة المتحدةاإلمارات ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NEXUSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/12/2016بتاریخ :    265316 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نكسس جلف اویل لصناعة الزیوت والشحوم ذ م م  بإسم :)- 730(

     دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ., , , عجمان,   –عجمان  30144ص . ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة ، مزلقات ، مركبات إمتصاص وترطیب وتثبیت  4عة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواق)- 512(
 الغبار ، وقود (بما في ذلك وقود المحركات) ومواد اإلضاءة ، وشموع وفتائل اإلضاءة .

  
مر منھا كتب باللونین األح Xكتبت بالحروف الالتینیة الكبیرة المفرغة ما عدا الحرف   NEXUSالكلمة  وصف العالمة :

  واألزرق بطریقة ممیزة .
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس اند اسوشیوتس :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  pretty BY FLORMAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/12/2016بتاریخ :    265321 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوزان كوزمتیك ساناي في تیكاریت انونیم سیركیتي  بإسم :)- 730(

     جیبزي / كوكایلي تركیا, , , ,   133جي او اس بي احسان دیدي كاد. نمبر: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ضرات تجمیل، صابون لالستخدام الشخصي، رغوة و صابون، مستح 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
امالح لالستحمام، شامبو، المقویات الشعر، بلسم الشعر، غَُّسوالت (لوشن) للشعر، جل تصفیف، دھان (مستحضر زیتي) لتلمیع 

لشعر، الشعر،  مستحضرات تنظیف الشعر، مستحضرات تجعید الشعر، اصباغ الشعر، رذاذ (سبراي) للشعر، مستحضرات إزالة ا
غسوالت للفم لیست لغایات طبیة، معاجین األسنان، كریمات و غسوالت تجمیلیة، زیوت عطریة، مساحیق مكیاج، مستحضرات 

إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس [مستحضرات تجمیل]، رغوة و صابون الحالقة، مستحضرات تجمیل للعنایة بالبشرة،  
رات ترطیب البشرة، كریمات تجمیلیة، أقنعة تجمیلیة، مكیاج، مساحیق مستحضرات تنظیف البشرة، تونك للبشرة،  مستحض

مكیاج، مستحضرات مكیاج ، مسكرة، أقالم تجمیلیة، طالء الشفاه، ملمع أظافر، طالء أظافر، مستحضرات ازالة طالء االظافر، 
ح الكریھھ لالستخدام الشخصي، مستحضرات إزالة المكیاج، عطور، كولونیا، غسوالت و كریمات بعد الحالقة، مزیالت الروائ

 غسوالت لالطفال، زیوت لالطفال، بودرة و تونك لبشرة لالطفال الغراض تجمیلیة، كریمات تجمیلیة، حلیب منظف لالطفال.
  

  مكتوبة باحرف التینیة  في سطرین بشكل ممیز   pretty BY FLORMAالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
  ONEFOODSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/12/2016بتاریخ :    265376 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي آر أف فودز جي أم بي إتش  بإسم :)- 730(

     . أو جي، فیینا،  النمسا, , , ,  17/5/1غوغلغاس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم؛ اللحوم المحفوظة؛ األسماك؛ لحوم الدواجن؛ لحم البقر؛  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دجاج والخروف والبقر؛ اللحوم المعالجة صناعیًا وتحدیدًا والحبش السجق؛ لحوم الصید؛ اللحوم المعالجة وتحدیدًا الحبش وال

والدجاج والضأن والبقر؛ لحوم الدواجن المتبلة؛ لحوم الدواجن المدخنة؛ قطع لحم الخاصرة المدخن ؛ اللحوم المملحة؛  لحم الكبد 
صات اللحم؛ اللحوم المطبوخة والمعلبة؛ على شكل عجینة؛  البقول المحفوظة؛ سجق من الدم؛ لحم الكبد؛ عجینة لحم الكبد؛ خال

األطباق الجاھزة والمحضرة والمكونة بشكل أساسي من اللحم؛ التونا (األطباق الجاھزة)؛ زالبیة البطاطا (األطباق الجاھزة)؛ 
(األطباق  صلصات اللحوم (األطباق الجاھزة)؛ رغیف اللحم (األطباق الجاھزة)؛ اللحوم الطازجة (األطباق الجاھزة)؛ األسماك

الجاھزة)؛ كبة؛ الخضار المجمدة؛ الفواكھ المجمدة؛ الشوربات؛ الشوربات المجمدة؛ الخضار المطبوخة؛  الخضار المجففة؛ 
الفواكھ المجففة؛ الخضار المحفوظة؛ الفواكھ المحفوظة؛ الخضار المعلبة؛ الفواكھ المعلبة؛ البطاطس المقلیة؛ كرات اللحم 

ز؛ البرغر بالجبن الجاھز؛ منتجات الصویا وتحدیدًا كرات الصویا وأقراص البرغر المصنوعة من المفروم؛ الھمبرغر الجاھ
الصویا على طریقة كرات اللحم المفروم ؛ منتجات الصویا وتحدیدًا بدائل اللحم؛ الزیوت القابلة لالستھالك؛ الشحوم القابلة 

باتي؛ الزبدة؛ الجبنة؛ مشتقات األلبان؛ مرق اللحم؛ ركازات مرق لالستھالك؛ مصل اللبن؛ اللبن الرائب (الزبادي)؛ السمن الن
 اللحم.

  
  " مكتوبة بأحرف التینیة ممیزة ورسم ممیز لھاللONEFOODSكلمة " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ONEFOODSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/12/2016بتاریخ :    265377 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي آر أف فودز جي أم بي إتش  بإسم :)- 730(

     . أو جي، فیینا،  النمسا, , , ,  17/5/1غوغلغاس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التوابل؛ الخردل؛ الكتشاب؛ المایونیز؛ توابل السلطة؛ صلصة  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البندورة؛ المتبالت؛ البھارات؛ السندویتشات الجاھزة؛ فطائر اللحم؛ كبة على شكل لحم مطحون بعجینة الفطائر؛ البیتزا المجمدة؛ 

لمعكرونة؛ الوجبات الجاھزة المكونة بشكل أساسي من المعكرونة؛ التورتات (كیك بالفواكھ)؛ البیتزا؛ عجینة الخبز بالجبن؛ ا
الكیك؛ الفطائر؛ الحلویات؛ الفطائر؛ الكیش؛ الرافیول (فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء)؛ كعكة الذرة (التورتیلال)؛ الخبز 

خبز اإلفرنجي؛ فتات الخبز؛ الكعك؛ معاجین أغذیة نشویة وتشمل على سبیل المثال المصنوع من الجبنة؛ لفائف الجبنة؛ الخبز؛ ال
ال الحصر المعكرونة والسباغتي (المعكرونة الرفیعة) والنودلز (المعكرونة الرقیقة)؛ نودلز السوبا المقلیة؛ الكاري (البھارات)؛ 

 المثلجات الصالحة لألكل؛ المساحیق للمثلجات الصالحة لألكل.
  

  " مكتوبة بأحرف التینیة ممیزة ورسم ممیز لھاللONEFOODSكلمة " العالمة :وصف 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 العالمات التجاریة إدارة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   فرع الشارقة -الیافي اي بي غروب :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Sahelالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/12/2016بتاریخ :    265388 بالرقم :المودعة )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیفود انترناشونال وان ش م ح  بإسم :)- 730(

، جافزا وان، المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , 1317مكتب رقم اف زد جاي أو ایھ وعنوانة :       
     الشارقة,  

  
 

  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات الحلیب، 

األنشوفة؛ حلزون صدفي [غیر حي]؛ سرطان النھر [غیر حي]؛ قشریات [غیر حیة]؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل؛ سمك 
شرائح سمك طریة (فیلیھ)؛ منتجات غذائیة ُمعدة من السمك؛ دقیق سمك لالستھالك البشري؛ موسیة األسماك؛ سمك غیر حي؛ 

یخ؛ سمك فسیخ، غیر حّي؛  سمك محفوظ؛ بطارخ السمك، محّضرة؛ سمك مملح؛ بیض السمك المعالج؛ سمك معلب؛ سمك فس
أعشاب بحریة محمصة؛ سرطان بحري [غیر حي]؛ جراد بحري [غیر حي]؛ بلح البحر [غیر حي]؛ محار [غیر حي]؛ قریدس 

[غیر حي]؛ سلمون؛ سلمون، غیر حّي؛ سردین؛ سردین، غیر حّي؛ خیار البحر، غیر حي؛ مستخلصات األعشاب البحریة 
 جمبري، غیر حي؛ أعشاب بحریة محمصة؛ كمأة محفوظة؛ سمك تونا؛ تونا، غیر حّي.   لألغذیة؛ أسماك قشریة، غیر حیة؛

  
  "   كتبت بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود.Sahelكلمة   " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

رسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   مات التجاریة وبراءات االختراعالخدمات المتحدة للعال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FABLETICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/12/2016بتاریخ :    265390 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فابلیتیكس ، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,   90245ھ أبولو ستریت ، ایل سیجوندو ، سي ای 800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منادیل مزخرفة [ منادیل للرقبة ] ؛ صدارات [ مالبس داخلیة ] ؛  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یة للرأس] ؛ مالبس للریاضة البدنیة ؛ مالبس أحزمة [ مالبس ] ؛ معاطف ؛ مشدات للصدر ؛ قبعات ذات حافة من األمام [ أغط

من جلد مقلد ؛ مالبس جلدیة ؛ مشدات للنساء [ تلبس تحت الثیاب ] ؛ مالبس لراكبي الدراجات ؛ قفازات [ مالبس] ؛ أحذیة ذات 
یتات [ مالبس رقبة طویلة نصفیة ؛ قبعات ؛ أربطة رأس [ مالبس ] ؛ أغطیة للرأس ؛ برانس [ مالبس ] ؛ مالبس محبوكة ؛ جاك

] ؛ أثواب من الصوف [ مالبس] ؛ أثواب بصدارات ؛ صدارات [ كنزات ] ؛ مالبس محبوكة [ مالبس ] ؛ دفایات للساق ؛ طماقات 
( أغطیة للساق ) [ بنطلونات ] ؛ قفازات تفصل بین اإلبھام و بقیة األصابع ؛ مالبس سائقي السیارات ؛ مالبس خارجیة ؛ 

تنانیر تحتیة ؛ كنزات صوفیة ؛ صنادل ؛ أوشحة ؛ قمصان ؛ قمصان ذات أكمام قصیرة ؛ أحذیة ؛ تنانیر  سراویل داخلیة قصیرة ؛
؛  سراویل قصیرة تشبھ التنورة ؛ قبعات  ضیقة ؛ أخفاف ؛ قمصان داخلیة [ مالبس داخلیة ] ؛ حماالت للجوارب ؛ جوارب 

وارب طویلة ماصة للعرق ؛ واقیات من الشمس ؛ مالبس داخلیة قصیرة ؛ قمصان للریاضة ؛ أحذیة للریاضة ؛ جوارب طویلة ؛ ج
ماصة للعرق ؛ سترات ؛ أثواب سباحة ؛ مالبس نسائیة داخلیة ؛ قمصان تائیة نصف كم ؛ أثواب ضیقة ؛ مالبس داخلیة ؛ مالبس 

 داخلیة مضادة للعرق ؛ مالبس مضادة للماء ؛ عصابات للمعصم [ مالبس] . 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. FABLETICSالكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

عربیة المتحدةاإلمارات ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FABLETICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/12/2016بتاریخ :    265391 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فابلیتیكس ، ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,   90245أبولو ستریت ، ایل سیجوندو ، سي ایھ  800وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء ؛ الدعایة واإلعالن ؛ البیع بالمزاد  35بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة)- 512(
العلني ؛ المعلومات واألخبار عن األعمال ؛ إستفسارات عن األعمال ؛ إدارة أعمال الریاضیین ؛ اإلدارة التجاریة لترخیص سلع 

نصائح للمستھلكین [ متجر نصح المستھلك ] ؛ تجمیع  وخدمات الغیر ؛ وكاالت المعلومات اإلخباریة ؛ معلومات تجاریة و
المعلومات في قواعد بیانات حاسوب ؛ عرض السلع ؛ نشر مواد الدعایة واإلعالن ؛ وكاالت اإلستیراد والتصدیر؛ خدمات الفوترة 

ر على شبكات الحاسوب ؛ ؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الصناعیة ؛ التسویق ؛ الدعایة واإلعالن على الخط المباش
تنظیم المعارض للغایات التجاریة أو اإلعالنیة ؛ تنظیم المعارض التجاریة للغایات التجاریة أو اإلعالنیة ؛ عرض السلع على 

وسائل إتصاالت لغایات البیع بالتجزئة ؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین [ شراء سلع و خدمات ألعمال أخرى ] ؛ ترویج 
 خرین ؛ خدمات عرض عامة .المبیعات لآل

  
  كتبت بالحروف الالتینیة. FABLETICSالكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PORT CONNECT لتجاریة : العالمة ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/12/2016بتاریخ :    265402 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بورت یوروب  بإسم :)- 730(

     باریس ، فرنسا . , , , ,    75015، رو دي ال فیدیریشن ،  22وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

كامیرات رقمیة متصلة بحاسوب (الكامیرات على شبكة اإلنترنت) ،  9الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو)- 512(
 شواحن لألجھزة اإللكترونیة وفأرات الحاسوب .

  
في األعلى بخط عریض  PORTكتبت بالحروف الالتینیة حیث كتبت كلمة  PORT CONNECTالعبارة    وصف العالمة :

بحجم صغیر والكل   CONNECT" وتحتھا كتبت كلمة R" و "O" و "Pالحروف " وحجم كبیر مع فتحات على یسار
  باللون األسود بطریقة ممیزة .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D & J MIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/12/2016بتاریخ :    265404 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  میدي بالس تیك میدیز ینیش تیكنیش ھاندیلجیسیلشافت ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     مویرز، ألمانیا, , , ,   47441-،  دي100بارلر ستراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منتجات التبغ (المواد الفاخرة) على وجھ التخصیص السجائر واطراف  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 فلتر السجائر؛ المواد المدخنین. اعواد الثقاب

  
  مكتوبة بأحرف التینیة باللون األسود D & J MIXالعالمة عبارة عن احرف وكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

تجاریةإدارة العالمات ال  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Simply Car Buyersالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2016بتاریخ :    265417 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیالنیكار.كوم (م.م.ح)  بإسم :)- 730(

     ، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  120123ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات تجمیع تشكیلة، لصالح الغیر، من البضائع المتعلقة بالسیارات  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المحركات، وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینة أو بیع أو شراء ھذه البضائع في معارض عرض  وِقطع المركبات ذات

المركبات ذات المحركات أو من خالل كتالوجات الطلب عبر البرید أو  من موقع إلكتروني متخصص في بیع المركبات ذات 
میع ما سبق ذكره  وفیما یتعلق ببیع أو شراء أو جودة المحركات؛ خدمات تقدیم المعلومات والنصح واالستشارات فیما یتعلق بج

 المركبات ذات المحركات.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .Simply Car Buyersعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتص

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لفكریة سماس للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Simply Car Buyersالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2016بتاریخ :    265418 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیالنیكار.كوم (م.م.ح)  بإسم :)- 730(

     ,   ، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة, , ,120123ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات صیانة وإصالح وتصلیح المركبات ذات المحركات؛ خدمات  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اصطفاف وتنظیف وتنجید أثاث المركبات ذات المحركات؛ خدمات دھان المركبات ذات المحركات بالرش وإصالح ھیاكل المركبات 

 محركات؛ خدمات تقدیم المعلومات والنصح واالستشارات فیما یتعلق بجمیع ما سبق ذكره.ذات ال
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .Simply Car Buyersعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي) راوز اند:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GARRETTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2016بتاریخ :    265429 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھونیویل انترناشیونال انك.  بإسم :)- 730(

     , الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   07962، موریستاون ، نیوجیرسي كولومبیا رود 101وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الشواحن التربینیة، الشّحانات  ، أغطیة التوربینات (جزء من  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
من الشواحن التربینیة و الشّحانات)، أعمدة التوربینات(جزء من  الشواحن التربینیة والشّحانات)، عجالت التوربینات(جزء

الشواحن التربینیة و الشّحانات)، أغطیة الضاغط (الكمبریسور) (جزء من الشواحن التربینیة و الشّحانات)، عجالت الضاغط 
في فئات أخرى،  مبردات شحن و لیس  12(الكمبریسور) (جزء من الشواحن التربینیة و الشّحانات) و الجمیع مشمول في الفئة 

الھواء ( اجزاء من الشاحن التوربینى و الشّحانات) ، مقود التوجیھ، مبردات مقود التوجیھ، المحرك، مبردات المحرك، مبردات 
 زیت ناقل الحركة، مبردات غاز العادم ،و كل ما سبق ھو لالستخدام مع المركبات البریة.

  
  مكتوبة باألحرف الالتینیة.  GARRETTالعالمة ھي كلمة   وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ربیة المتحدةاإلمارات الع  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  oxygenizerالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2016بتاریخ :    265431 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إكس)   266302راوز ھولدینغ إس دي إن.  بي إتش دي. (  بإسم :)- 730(

     باالكونغ، مالیزیا, , , ,   43200أیھ، شیراز جایا، 3، جاالن 33لوت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

شرب معبأة في قواریر ومیاه غازیة، وجمیعھا ضمن منتجات میاه  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .32الفئة 

  
) ized) كبیر و االحرف (O) بحروف التینیھ و اسفلھا نفس الكلمة بشكل ممیز و بحرف (oxygenizerكلمة ( وصف العالمة :

  ) یعلوه ثالثة نقاط كما بالشكل الموضح اعاله .iباللون االزرق و الحرف (
   االشتراطات :

  
علي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، ف

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

یةإدارة العالمات التجار  
 
   سبكترا للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Home Care for a lovely homeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/12/2016بتاریخ :    265432 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السحر تجارة العامة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     , دبى، االمارات العربیة المتحدة, , , ,  31369ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خرى ؛ المطبوعات ؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة ؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة في واردة في فئات أ

القرطاسیة أو لغایات منزلیة ؛ مواد الفنانین ؛ فراشي الدھان أو التلوین ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث) ؛ مواد 
تغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى) ؛ حروف الطباعة ؛ الكلیشیھات التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) ؛ مواد ال

 (الراسمات) .
  

" بأحرف التینیة ممیزة بااللوان االخضر والبني واالسود Home Care for a lovely homeالجملة "  وصف العالمة :
  ق ویعلوھا رسم لمنزل بداخلھ شجرة بااللوان البني واالخضر الفاتح والغام

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LaLuna    Café.gelateriaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/12/2016بتاریخ :    265452 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  شركة ذمم السعودیة التجاریة  بإسم :)- 730(

     ., , , ,   11421الریاض  808مدینة الخرج صندوق برید :  –المملكة العربیة السعودیة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت وخدمات المقاھي والكافتیریات خدمات توفیر األطعمة والمشروبا 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 43والمطاعم والتزوید بالطعام والشراب ومطاعم الخدمة الذاتیة ومطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة بالفئة 

  
 Café.gelateria) بحروف التینیة یعلوھا كلمة (   LaLunaشكل مثالجات بالون البرتقالي یتوسطھا كلمة (  وصف العالمة :

  االبیض بوجود نصف دائرة على الیمین بالون االبیض و بخلفیة سوداء . )بحروف التینیة بالون
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 المات التجاریةإدارة الع
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    TUTU COUTUREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/12/2016بتاریخ :    265486 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  انترناشیونال انتیمیتز إنك.  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة  10001ویست الشارع الرابع والثالثین ، الطابق التاسع ، نیویورك ، نیویورك ،  31وعنوانة :       
     , , ,  االمریكیة  , 

  
 

  

 
 
 

مالبس لألطفال الرضع والبنات والنساء ، تحدیدًا تنانیر منتفخة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قصیرة وتنانیر منتفخة (بیتي سكیرتس) وأثواب ومالبس نسائیة تتألف من قطعة واحدة ضیقة لممارسة الفعالیات الریاضیة 

وقمصان فوقیة و طماقات (أغطیة الساق) ومالبس محبوكة ومالبس ضیقة لممارسة التمارین أو للرقص وقبعات وأزیاء 
 .  25لإلستعمال في لعبة إرتداء المالبس في الفئة العالمیة 

  
  كتبت بالحروف الالتینیة .  TUTU COUTUREالعبارة    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعترا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك دارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إ)- 740(
  PEGASOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/12/2016بتاریخ :    265504 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیجاسو إس.آر.إل  بإسم :)- 730(

     ، فراز. أربیزانو, , , ,  5فیا بیھ. نیني، : وعنوانة       
  

 
  

 
 
 

مكمالت غذائیة؛ مكمالت أنزیمیة للحمیة الغذائیة؛ مكمالت معدنیة  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ائیة لغایات صیدالنیة؛ غسوالت (لوشن) للغذاء؛ مستحضرات فیتامینیة؛ مستحضرات كیمیائیة لغایات طبیة؛ مستحضرات كیمی

لغایات صیدالنیة؛ قطرات عینیة (غسوالت للعین)؛ غسوالت العین؛ منظفات لغایات طبیة؛ مطھرات ألغراض صحیة؛ غسوالت 
 مھبلیة؛ أجھزة طبیة؛ كریات دم، بویضات.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .PEGASOكلمة ( وصف العالمة :

   طات :االشترا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ات التجاریةإدارة العالم  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KILOMETROS DE PIZZAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/12/2016بتاریخ :    265505 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیلومتروز دي بیتزا، إس.إل.    بإسم :)- 730(

     مدرید (مدرید), , , ,   28050بي، -114، 10أفینیدا دي مانوتیراس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ات خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ اإلیواء المؤقت؛ خدمات الحان 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والمطاعم والكافتیریات؛ خدمات التزوید بالطعام والشراب؛ خدمات الطلبات الخارجیة.

  
) بشكل ممیز كما KILOMETROS DE PIZZAصورة على شكل لوح تقطیع خشبي ، بداخلھ عبارة ( وصف العالمة :

  بالشكل الموضح اعالة .
   االشتراطات :

  
با إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن )- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/12/2016بتاریخ :    265534 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا بیرفیومرز ووركشوب إنترناشونال، إل تي دي.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001، نیویورك، نیویورك 802سفنث أفنیو، سویت  350انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

 عطور، روائح طیبة، عطورات، ماء التوالیت، كولونیا 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  اخلھ خطوط و مربعات كما بالشكل الموضح اعاله.مستطیل بخلفیھ سوداء بد وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  The Perfumer's Workshop International, Ltdالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/12/2016بتاریخ :    265535 ة بالرقم :المودع)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا بیرفیومرز ووركشوب إنترناشونال، إل تي دي.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001، نیویورك، نیویورك 802سفنث أفنیو، سویت  350وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 عطور، روائح طیبة، عطورات، ماء التوالیت، كولونیا 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 The Perfumer's Workshopمستطیل بخلفیھ سوداء بداخلھ خطوط و مربعات بداخلھا عبارة ( وصف العالمة :
International, Ltdكما بالشكل الموضح اعاله. ) بخط ممیز و یمثل اسم مالك العالمة التجاریة  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BED BATH & BEYONDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/12/2016بتاریخ :    265612 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیبیرتي بروكیورمینت كو. إنك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  07083لیبیرتي افینیو ، یونیون ، نیوجیرسي  650 وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات متاجر البیع بالتجزئة والطلب بالبرید وخدمات البیع بالتجزئة  35الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
عن طریق الحاسوب على الخط المباشر التي تخص منتجات البیاضات ومفروشات المنزل واللعب والكتب واألثاث واألدوات 

ھر المصنوعة من نسیج غلیظ واألمتعة والمصابیح المنزلیة والنباتات المنزلیة وأدوات المطبخ ولوازم المكتب وحقائب الظ
والصابون والغسوالت (اللوشن) وفراشي األسنان ولوازم المطبخ ولوازم الحمام والسلع الجدیدة وأطر الصور والشموع 

الفئة  ومنتجات العالج بالعطور ومزیجات من أوراق الورد المجففة المعطرة وإلكترونیات سطح المكتب والمظالت والمالبس ، في
 .   35العالمیة 

  
  كتبت بالحروف الالتینیة .  BED BATH & BEYONDالعبارة    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   THE NEW REVOLUTIONالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  28/12/2016بتاریخ :    265613 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  28/06/2016    87/086,393:  بیانات األولویة         
  سیكس فالجز ثیم باركس، إنك .      بإسم :)- 730(

     ،  الوالیات المتحدة األمریكیة. , , , ,  75050افینیو جیھ. ایست، جراند برایري،  تكساس  924وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التعلیم والتھذیب ؛ توفیر التدریب ؛ الترفیھ ؛ األنشطة الریاضیة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ي ؛ تنظیم وإدارة الحفالت الموسیقیة ؛ عرض والثقافیة ؛ خدمات الترفیھ ؛ توفیر خدمات قاعات التسلیة ؛ حدائق المالھ

 التمثیلیات الحیة ؛ إنتاج العروض المسرحیة ؛ توفیر تسھیالت اإلستجمام ؛ تنظیم المعارض لألغراض الثقافیة أو التعلیمیة . 
  

  كتبت بالحروف الالتینیة . THE NEW REVOLUTIONالعبارة   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
راض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن)- 740(
  SMART HUBالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/12/2016بتاریخ :    265618 المودعة بالرقم :)- 219(

  KP  29/06/2016  0049278-2016-40:  بیانات األولویة         
  سامسونج الكترونیكس كو. ، لیمیتد  بإسم :)- 730(

     دو ،  جمھوریة كوریا  , , , ,   –سي ،  جییونغي  –جیو ،  سیوون  –رو  ، یونغتونغ  –، سامسونج 129وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برمجیات حاسوب ، تحدیدًا ، برمجیات للھواتف الذكیة وأجھزة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الحاسوب اللوحیة وأجھزة التلفاز لبرمجة أجھزة التلفاز وربط أجھزة التلفاز باإلنترنت والتحكم بتدفق برامج التلفاز ؛ تطبیقات 

رمجیات لإلرسال والمشاركة برمجیات حاسوب لألجھزة المتحركة وأجھزة التلفاز وأجھزة الفیدیو األخرى ، تحدیدًا ، ب
واإلستقبال والتنزیل والعرض والتحویل اآلمن للمحتوى والنص واألعمال البصریة واألعمال السمعیة واألعمال البصریة السمعیة 

ي واألعمال األدبیة والبیانات والملفات والمستندات والتقاویم واألعمال اإللكترونیة ؛ وحدات (صنادیق) اإلستقبال الرقمیة الت
توضع في األعلى ؛ مشغالت أقراص الفیدیو الرقمیة (دي في دي) ؛ المسجالت السمعیة والبصریة ؛ المستقبالت السمعیة 

والبصریة ؛ المشغالت السمعیة والبصریة ؛ الھواتف النقالة ؛ شاشات الحاسوب ؛ الھواتف الذكیة ؛ مستقبالت التلفاز ؛ أجھزة 
 الحاسوب اللوحیة ؛ أجھزة التلفاز .

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . SMART HUBالعبارة    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ARRIVOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/12/2016بتاریخ :    265625 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أریفو كوربوریشن  بإسم :)- 730(

  الوالیات المتحدة األمریكیة , , , ,    90071، لوس أنجلوس، كالیفورنیا 36ساوث فالور ستریت، الطابق  515وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

البرمجیات الحاسوبیة الستخدامھا بوصفھا واجھة برمجة تطبیقات  9خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
للبرمجیات من اجل تسھیل ضوابط ولوجستیات النقل الخاصة بالمركبات وحجیرات النقل الذاتیة التحكم؛ البرمجیات القابلة 

 كبات وحجیرات نقل.للتنزیل على شكل تطبیقات نقالة المعدة لطلب عملیة نقل بواسطة المر
  

  " مكتوبة بأحرف التینیة عادیةARRIVOكلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ARRIVOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/12/2016بتاریخ :    265626 ة بالرقم :المودع)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أریفو كوربوریشن  بإسم :)- 730(

  الوالیات المتحدة األمریكیة , , , ,    90071، لوس أنجلوس، كالیفورنیا 36ساوث فالور ستریت، الطابق  515وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

مركبات النقل وتحدیدًا المركبات الصالحة لجمیع الطرق بسائق ومن  12ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
 دون سائق لتسلیم البضائع والمستوعبات واألشخاص. 

  
  " مكتوبة بأحرف التینیة عادیةARRIVOكلمة " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم ب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك یة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجار)- 740(
  ZIWIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265666 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  زیویبیك لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، نیوزیالندا, , , ,   3116بلیس ، مونت مونجنوي  بوینغ 18وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المواد الغذائیة الخاصة بالحیوانات؛ طعام للحیوانات األلیفة؛ طعام  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بالھواء؛ مغذیات (مواد غذائیة) للحیوانات األلیفة ؛ شراب  للحیوانات األلیفة أساسھا اللحوم المجففة بالتبرید واللحوم المجففة

 للحیوانات األلیفة. 
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة ZIWIالعالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DDRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265667 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سما الفالح لتجارة قطع غیار السیارات  بإسم :)- 730(

     , , , الشارقة,  73500البرید: )., صندوق 73500اإلمارات العربیة المتحدة , الشارقة, ص.ب: (وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

آالت وعدد آلیة , محركات ومكائن  (عدا ما كان منھا للمركبات البریة)  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دا ما یدار منھا بالید, أجھزة تفقیس , قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ماكان منھا للمركبات البریة) , معدات زراعیة ع

 البیض .
  

) وقد كتبت باللون األسود وبشكل متفرق ضمن دائرة باللون األسود, DDRعبارة عن رسم واألحرف الالتینیة ( وصف العالمة :
مجمل والدائرة واألحرف كتبا ضمن رسم باللون األسود, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالشكل, و

  العالمة ممیز ومبتكر.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  __العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265672 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كودا سویتزرالند ایھ جي.  بإسم :)- 730(

     شافھاوزن ، سویسرا .  , , , ,   8200،  2یونیت بي ، الطابق الثالث ، موھلنتالستراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ستحضرات حالقة ؛ صابون ؛ مستحضرات إستحمام و إستحمام م 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بالدش ، جل اإلستحمام بالدش ؛ روائح طیبة ، مزیالت الروائح الكریھة للعنایة بالجسم ؛ عطورات ، ماء الكولونیا ، عطور ، 

جل ومساحیق للوجھ ماء الزینة ؛ مستحضرات العنایة بالبشرة ، كریمات تجمیلیة ، مستحضرات حلیبیة ، غسوالت (لوشن) ، 
والیدین والجسم ؛ أقنعة تجمیلیة للوجھ ؛ منادیل مشربة بغسوالت تجمیلیة ؛ زیوت عطریة ؛ مستحضرات تصفیف الشعر ، جل 

للشعر ، رذاذ (سبراي) للشعر ، رغوة (موس) للشعر ، مراھم عطریة (بلسم) للشعر ، كریمات للشعر ، غسوالت (لوشن) للشعر 
 ؛ ملطفات (منعمات) للشعر ؛ غسوالت (لوشن) لُلحى ، شمع للشوارب ؛ زیوت للغایات الزینیة.، شمع للشعر ؛ شامبو 

  
  عبارة عن رسم على شكل أداة قص وتشذیب بطریقة ممیزة .  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لعالمات التجاریة وبراءات االختراعالخدمات المتحدة ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   SELVEDGE GROOMINGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265673 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كودا سویتزرالند ایھ جي.  بإسم :)- 730(

     شافھاوزن ، سویسرا .  , , , ,   8200،  2الث ، موھلنتالستراسي یونیت بي ، الطابق الثوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات حالقة ؛ صابون ؛ مستحضرات إستحمام و إستحمام  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للعنایة بالجسم ؛ عطورات ، ماء الكولونیا ، عطور ،  بالدش ، جل اإلستحمام بالدش ؛ روائح طیبة ، مزیالت الروائح الكریھة

ماء الزینة ؛ مستحضرات العنایة بالبشرة ، كریمات تجمیلیة ، مستحضرات حلیبیة ، غسوالت (لوشن) ، جل ومساحیق للوجھ 
الشعر ، جل والیدین والجسم ؛ أقنعة تجمیلیة للوجھ ؛ منادیل مشربة بغسوالت تجمیلیة ؛ زیوت عطریة ؛ مستحضرات تصفیف 

للشعر ، رذاذ (سبراي) للشعر ، رغوة (موس) للشعر ، مراھم عطریة (بلسم) للشعر ، كریمات للشعر ، غسوالت (لوشن) للشعر 
 ، شمع للشعر ؛ شامبو ؛ ملطفات (منعمات) للشعر ؛ غسوالت (لوشن) لُلحى ، شمع للشوارب ؛ زیوت للغایات الزینیة.

  
  كتبت بالحروف الالتینیة .  SELVEDGE GROOMINGالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدةاإلمارات   
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     YOU DI AIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265675 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شانغھاي یوندا ایكسبریس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

، جیاسونغ میدل رود، ھواكسین تاون، كینغبو دیستریكت، شانغھاي، جمھوریة الصین الشعبیة, , , ,  3728نمبر.وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

تغلیف السلع؛  عقود النقل البحري؛  النقل؛  تأجیر السیارات؛  تخزین  39اقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الو)- 512(
البضائع؛  تخزین البضائع؛  تسلیم الطرود؛  خدمات النقل [نقل الرسائل أو البضائع]؛  تسلیم الرسائل؛  تسلیم البضائع بالطلب 

 البریدي؛  الحجز للسفر.
  

  أحرف صینیة وصف العالمة :
   ات :االشتراط

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ت التجاریةإدارة العالما  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265683 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كریشین بي.في. سبرید  بإسم :)- 730(

     جرافینھج، ھولندا, , , ,   -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

العطور، الكولونیا، ماء الزینة، العطور لالستخدام الشخصي، زیوت  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
میلیة؛ منتجات مكیاخ وبخاصة أحمر شفاه، ملمع شفاه، مسكره، ظل العیون، قلم تحدید عطریة؛ صابون؛ مستحضرات تج

العیون، أحمر الخدود، مساحیق (بودرة) مضغوطة، بودرة سائبة، كریمات أساس؛ منتجات للعنایة باألظافر، وبخاصة ملمع 
بخاصة كریمات تجمیلیة وغسوالت (لوشن) أظافر ومزیل ملمع األظافر؛ أدوات زینة، منتجات غیر طبیة للعنایة بالبشرة، و

للعنایة بالبشرة، كریمات ترطیب، أقنعة للوجھ وكریمات وغسوالت (لوشن) لشّد البشرة؛ مستحضرات تجمیلیة ألحواص 
االستحمام والدوش، وبخاصة زیت لالستحمام، أمالح لالستحمام، خرز لالستحمام وبلورات لالستحمام، بودرة التالك، غسوالت 

للشعر، شامبو؛ منظفات أسنان؛ مضادات التعرق، مزیالت الروائح الكریھة لالستخدام الشخصي؛ أدوات حالقة،  (لوشن)
وبخاصة صابون للحالقة، جل للحالقة وكریمات الحالقة، مستحضرات لما بعد الحالقة، غسوالت (لوشن) وجل لما بعد الحالقة؛ 

نظیف؛ مستحضرات تجمیلیة للحیوانات؛ أطقم تنظیف؛ مستحضرات كریمات وملمعات األحذیة؛ صبغات للشعر؛ مستحضرات ت
 تنظیف وتلمیع للمنتجات الجلدیة وتلك المصنوعة من المعادن النفیسة؛ لبادات قطنیة مبللة بمنظفات لغایات التنظیف.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .SECRIDكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265684 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبرید كریشین بي.في.  بإسم :)- 730(
     جرافینھج، ھولندا, , , ,   -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تركیبات األمن والمراقبة واإلنذار، أجھزة المراقبة لغایات اإلنذار  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أنظمة وتركیبات الحمایة ضد السرقة، المفاتیح اإللكترونیة، أجھزة التحكم عن ُبعد،  وأجھزة اإلنذار الكھربائیة واإللكترونیة،

معدات األمن للمقتنیات المحفوظة، محافظ وحامالت البطاقات من أجل التخزین اآلمن لبطاقات التعریف الرادیویة عالیة التقنیة أو 
اقات االعتماد وتذاكر الدخول، أجزاء للبضائع المذكورة آنفا، غیر بطاقات االتصال في المجال القریب مثل بطاقات النقل العام، بط

الواردة في فئاٍت أخرى؛ أدوات األمن والحمایة مثل المالبس الواقیة، أغطیة الرأس، لباس القدم، القفازات، األحزمة، األقنعة، 
من الجلد وغیرھا من المواد الطبیعیة أو الفالتر، نظارات الوقایة، مقدمات الخوذة، الھواتف النقالة وحامالتھا، المصنوعة 

البالستیك، إما مع أو بدون جھاز حمایة إلكتروني أو نظام إنذار؛ نظارات القراءة والنظارات الشمسیة وعلب ھذه النظارات، 
 تطبیقات إلدارة بطاقات االعتماد، كلمات السر، البیانات والمعلومات الشخصیة.

  
  وف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .) بحرSECRIDكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدة اإلمارات  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265685 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبرید كریشین بي.في.  بإسم :)- 730(

     جرافینھج، ھولندا, , , ,   -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وات قیاس الوقت المجوھرات؛ الساعات؛ أدوات قیاس الوقت وأد 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الدقیقة؛ حلقات للمفاتیح، سالسل للمفاتیح وحامالت المفاتیح من المعادن الثمینة؛ البضائع المذكورة آنفا إما مع أو بدون نظام 

 إنذار لالستخدام الشخصي.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .SECRIDكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265686 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبرید كریشین بي.في.  بإسم :)- 730(

     جرافینھج، ھولندا, , , ,   -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أغلفة جوازات السفر ومحافظ جوازات السفر؛ أشرطة رابطة للنقود؛  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 یة؛ أقالم حبر؛ حامالت أقالم الحبر؛ حقائب وأكیاس الورق.حامالت المستندات؛ ملفات الخطابات؛ قرطاسیة مكتب

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .SECRIDكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265687 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبرید كریشین بي.في.  بإسم :)- 730(

     جرافینھج، ھولندا, , , ,   -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المقلدة الجلدیة؛ جلود الحیوانات الخام؛  18لك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ)- 512(
صنادیق الثیاب والحقائب السفریة؛ المظالت، الشماسي، عصي خیزران والعصي؛ السیاط وأطقم الحیوانات والسروج؛ حقائب، 

تیح ومحافظ الجیب، المواد المذكورة آنفا المصنوعة من الجلد أو غیرھا من المواد حقائب ظھر، محافظ، جزادین، حامالت المفا
 الطبیعیة أو البالستیك، وإما مع أو بدون أجھزة حمایة إلكترونیة أو نظام إنذار.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .SECRIDكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك رة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدا)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265688 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبرید كریشین بي.في.  بإسم :)- 730(

     جرافینھج، ھولندا, , , ,   -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

 حامالت العطور وبخاخات العطور؛ فراشي التنظیف؛ لبادات التنظیف. 21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  كل الموضح اعاله ) بحروف التینیھ كما بالشSECRIDكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KAYALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265708 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  كایال انترناشیونال للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   -، دبي 121179ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ین والغابات غیر الواردة الِغالل والمنتجات الزراعیة، ومنتجات البسات 31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في فئات أخرى، الحیوانات الحیة، الفو اكھ والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزھور الطبیعیة، المواد الغذائیة الخاصة 

 بالحیوانات، الشعیر المنبت (الملت).
  

ل خط عریض مقوس مكتوبة بطریقة ممیزة ضمن شكل ھندسي رباعي رسم علیھ شك KAYALالعبارة  وصف العالمة :
  یلتصق بھ من ناحیتھ السفلیة ویتجھ متعرجا الى الجھة الیمین والكل بطریقة ممیزة.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KAYALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265709 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كایال انترناشیونال للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   -، دبي 121179ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والسكر والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛  30أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع)- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل 

 لخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج.والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخرد ل؛ ا
  

مكتوبة بطریقة ممیزة ضمن شكل ھندسي رباعي رسم علیھ شكل خط عریض مقوس  KAYALالعبارة  وصف العالمة :
  یلتصق بھ من ناحیتھ السفلیة ویتجھ متعرجا الى الجھة الیمین والكل بطریقة ممیزة.

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ھوروث ماك العمال االستشارات:  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  KAYALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/12/2016بتاریخ :    265710 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  .م.مكایال انترناشیونال للتجارة العامة ذ  بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   -، دبي 121179ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات الحلیب، وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، ھالم (جیلي)  وم

 الزیوت والدھون الصالحة لألكل.
  

مكتوبة بطریقة ممیزة ضمن شكل ھندسي رباعي رسم علیھ شكل خط عریض مقوس  KAYALالعبارة  وصف العالمة :
  زة.یلتصق بھ من ناحیتھ السفلیة ویتجھ متعرجا الى الجھة الیمین والكل بطریقة ممی

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/01/2017بتاریخ :    265828 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جویرلین سوسیتھ أنونیم  بإسم :)- 730(

     فرنسا, , , ,   -باریس  75008 –إلیسیز -أفنیو دیس تشامبس 68وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 عطور؛ ماء الكولونیا. 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ل ھیكل كما بالشكل الموضح اعاله .ثالث زجاجات عطر ثالثیة االبعاد على شك وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ربیة المتحدةاإلمارات الع  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   BTL BACnet TESTING LABORATORIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/01/2017خ : بتاری   265831 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  باكنت إنترناشیونال، إنك.  بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   30067، مارییتا ، جورجیا  700دیلك رود ، سویت  2900،  321بیھ ام بي وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

التقییم الفني ووضع المعاییر ومراجعة المعاییر للحصول على  42الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
اإلعتماد ، التقییم الفني ووضع المعاییر ومراجعة المعاییر للحصول على اإلعتماد بما في ذلك استخدام الجودة والسالمة وغیرھا 

ار الجودة وضمان الجودة ، األبحاث الصناعیة والعلمیة والتكنولوجیة من العالمات ، تدقیق الجودة ، خدمات مراقبة الجودة واختب
، التقییم والفحص في المجاالت الصناعیة والعلمیة والتكنولوجیة ، إعداد التقاریر في المجاالت الصناعیة والعلمیة والتكنولوجیة 

عتماد ، المشورة والمعلومات فیما یتعلق ، إعداد التقاریر حول التقییم الفني ووضع المعاییر ومراجعتھا للحصول على اإل
بالخدمات المذكورة آنفًا ، إعتماد أنظمة اإلدارة ومطابقة المنتجات ، الموافقة على المنتجات ، الموافقة على الخدمات ، خدمات 

نتجاتھا وخدماتھا الھندسة ، خدمات االستشارات والمشورة واالختبارات المقدمة للشركات فیما یتعلق اإلعتمادات التي تطابق م
معاییر األداء والسالمة ، تطویر طرق االختبار ، جمیع الخدمات المذكورة آنفًا متاحة أیضًا من قواعد بیانات كمبیوتر أو عبر 

 اإلنترنت أو من خالل وسائل االتصال.
  

 BTLعبارة عن دائرة في وسطھا األحرف  BTL BACnet TESTING LABORATORIESعالمة  وصف العالمة :
یفصل بینھما  BACnet TESTING LABORATORIESبطریقة ممیزة متصلین بخطوط متعامدة وعلى محیطھا كلمات 

  نقطتین جمیعھم باللغة اإلنجلیزیة.
   االشتراطات :

  
، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  biomagicالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  02/01/2017بتاریخ :    265832 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ألیانسى كوزماتیك سانایي في تیجاریت انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

 –، باشاكشیھیر 12-11وك، نو: ایكیتیلى او اس بي ماھالیسي، شوراكشوالش سانایي سیتیسي، اف بلوعنوانة :       
     اسطنبول، تركیا, , , ,  

  
 

  

 
 
 

مستحضرات التبییض والتنظیف، المنظفات بخالف المستخدمھ في  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الغسیل، مزیالت البقع، منظفات غسالة عملیات التصنیع ولألغراض الطبیة، مبیض الغسیل، الرقائق النسیج لالستخدام 

الصحون؛ العطور؛ مواد التجمیل؛ روائح العطور؛ مزیالت العرق لالستخدام الشخصي والحیوانات؛ الصابون؛ مستحضرات 
العنایة باألسنان، معاجین األسنان، ملمعات األسنان، مستحضرات تبییض األسنان، غسوالت الفم لیس لألغراض الطبیة؛ 

جلخ أو الكشط؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ حجر الخفاف؛ المعاجین الجلخ أو الكشط ؛ مستحضرات تلمیع مستحضرات ال
 لمنتجات الجلود والفینیل والخشب والمعدن، ملمعات وكریمات للجلد والفینیل والمعادن والخشب، شمع لتلمیع

  
  االسودباحرف التینیة باللون  biomagicالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BRONX COLORS URBAN COSMETICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/01/2017بتاریخ :    265833 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  اس بي بیوتي اند كیر كومباني ایھ جي   بإسم :)- 730(

     ھونانبیرج، سویسرا, , , ,   6331-، سي اتش162، ص. ب 19روثوسستراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

م الحواجب، كریم خافي عیوب یسمى مستحضرات تجمیل الحواجب، أقال 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كریم بي بي، أحمر الخدود (شفتین)، جل إلسمرار البشرة بالشمس ، حلیب إلسمرار البشرة بالشمس، زیت إلسمرار البشرة 

بالشمس، مستحضرات التجمیل والزینة، بودرة الوجھ (ألغراض التجمیل)، غسول وجھ (مستحضرات تجمیل)، منتجات التجمیل 
العیون، ملمـعات للشفاه، بلسم الشفاه، أحمر الشفاه، مسكرة ، ملمع أظافر، كریم اساس ( للعیون والشفاه)،  والمكیاج، ظل

 ضمادات  التنظیف مشربة بمستحضرات التجمیل، مستحضرات التجمیل للرموش
  

تینیة باحرف ال COLORSمكتوبة بشكل خاص باحرف التینیة اسفلھا كلمة  BRONXعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  باحرف التینیة باللون االسود URBAN COSMETICSواسفلھا كلمات 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 المات التجاریةإدارة الع
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي اي زد الو للخدمات القانونیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  سالف  SLAVالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265834 بالرقم : المودعة)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  احمد واصف باقي  بإسم :)- 730(

     , , , الشارقة,  0522555531الشارقة        االمارات العربیة المتحدة, ھاتف: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المطاعم, التموین بالطعام والشراب, خدمات توفیر األطعمة و   43الفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة ب)- 512(
  43المشروبات، المقاھي الكافتیریات فى الفئة 

  
كتبت بشكل ممیز و یلیھا من الیسار منطوقھا اللفظي باللغة العربیة الكلمة   SLAVعبارة عن الكلمة الالتینیة وصف العالمة :

داخل شكل ممیز و العالمة  باللون الذھبي على خلفیة مربعة الشكل باللون  Sلحرف الالتیني " سال? "  و حیث كتب بینھما ا
  األسود كما ھو موضح بالشكل المرفق.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30الل وذلك خ

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   أبوغزالة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  cmicالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265835 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سي ام آي سي ھولدینغز كـو، لیمتـد  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,  -شـیبورا، میناتو 1-1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات تحلیل إدارة األعمال واالستشارات التجاریة؛ خدمات بحوث  35لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
التسویق؛ خدمات اإلعالن؛ خدمات الترویج؛ خدمات توفیر البیانات والمعلومات لرجال األعمال؛ خدمات وكاالت التوظیف؛ 

بیعھا بالتجزئة وبالجملة للمنتجات الدوائیة واألجھزة الطبیة خدمات توظیف األفراد؛ خدمات عرض البضائع بغرض 
 ومستحضرات التجمیل ومعاجین األسنان والعطور والبخور.

  
  ".cmicشكل ممیز إلنسان ضمن اطار خماسي األضلع بجانبھ األحرف " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

المات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة الع
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   أبوغزالة للملكیة الفكریة:  / المالك سجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل الت)- 740(
  cmicالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265836 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سي ام آي سي ھولدینغز كـو، لیمتـد  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,  -توشـیبورا، مینا 1-1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات إنتاج وتركیب المنتجات الدوائیة واألجھزة الطبیة  40وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
منتجات الدوائیة ومستحضرات التجمیل ومعاجین األسنان والعطور والبخور لآلخرین؛ خدمات إنتاج وتركیب وفقًا للطلب ال

 واألجھزة الطبیة ومستحضرات التجمیل ومعاجین األسنان والعطور والبخور.
  

  ".cmicشكل ممیز إلنسان ضمن اطار خماسي األضلع بجانبھ األحرف " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لملكیة الفكریةأبوغزالة ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  cmicالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265837 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سي ام آي سي ھولدینغز كـو، لیمتـد  بإسم :)- 730(

     ,   كو، طوكیو، الیابان, , ,-شـیبورا، میناتو 1-1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات فحص واختبار وتحلیل جودة المنتجات الصیدالنیة والدوائیة؛  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمات فحص واختبار وتحلیل جودة مستحضرات التجمیل؛ خدمات فحص واختبار وتحلیل جودة المنتجات الغذائیة؛ خدمات 

المتعلقة بالمنتجات الصیدالنیة والدوائیة ومستحضرات التجمیل والمنتجات الغذائیة؛ خدمات فحص واختبار األجھزة البحوث 
والمعدات واألدوات؛ خدمات تطویر وتحدیث وصیانة برامج الكمبیوتر وقواعد البیانات المتخصصة في مجال التجارب السریریة 

كمبیوتر وقواعد البیانات المتخصصة في مجال التجارب السریریة أو التجارب أو التجارب العالجیة؛ خدمات تأجیر برامج ال
 العالجیة من خالل شبكة اإلنترنت؛ خدمات االستشارات المتخصصة في مجاالت األبحاث السریریة.

  
  ".cmicشكل ممیز إلنسان ضمن اطار خماسي األضلع بجانبھ األحرف " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   أبوغزالة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  cmicالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265838 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ـو، لیمتـدسي ام آي سي ھولدینغز ك  بإسم :)- 730(

     كو، طوكیو، الیابان, , , ,  -شـیبورا، میناتو 1-1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات الطبیة على أنواعھا؛ خدمات توفیر المعلومات الطبیة؛  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ات المتخصصة في مجاالت الخدمات الطبیة.خدمات التخلص وتلف األدویة؛ خدمات االستشار

  
  ".cmicشكل ممیز إلنسان ضمن اطار خماسي األضلع بجانبھ األحرف " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Twixة التجاریة : العالم لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265843 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مارس انكوربوریتد  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  22101ایلم ستریت مكلین، فرجینیا  6885وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أطعمة میّسـرة؛ وجبات خفیفة شھیة؛ حلویات؛ شوكوال؛ حلوى فاكھة؛  30لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
حالوة؛ علكة مضغ؛ قھوة؛ كاكاو؛ سكر؛ حبوب ومستحضرات حبوب؛ قوالب حبوب وقوالب طاقة غذائیة؛ بسكویت؛ كیك؛ فطائر؛ 

إفطار من الحبوب و الفواكة المجففة و اللبن)؛ مشروبات أساسھا شوكوال؛ معجنات؛ كعك محلى؛ حلوى سكاكر؛ موزلي ( طعام 
رقائق بسكویت (ویفر)؛ مثلجات صالحة لألكل؛ آیس كریم؛ لبن مجمد؛ ثلج (طبیعي أو صناعي)؛ مساحیق لآلیس كریم؛ حلویات 

جبات خفیفة؛ فواكھ مغطاة مجمدة؛ موسیة شوكوال؛ شراب؛ نكھات للمشروبات، ما عدا ما كان منھا للزیوت العطریة؛ و
بالشوكوال؛ بندق مغطى بالشوكوال؛ أطعمة خفیفة أساسھا الحبوب؛ غرانوال (مزیج من الحبوب واللوز والفواكھ المجففة یقدم 

كوجبة إفطار)؛ وجبات غرانوال خفیفة؛ قوالب وجبات خفیفة أساسھا غرانوال؛ َدھنات من الشوكوال؛ َدھنات من الكاكاو؛ 
 صلصات.

  
) اشارة i) بحروف التینیھ باللون االحمر و باطار ابیض و بشكل ممیز و لھا ضل ، یعلو حرف (Twixكلمة ( العالمة :وصف 

  التشغیل كما ھو موضح بالشكل اعاله . 
   االشتراطات :

  
بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ROBUSTRADEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265845 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  روبوستراید ( م د م س) .  بإسم :)- 730(

, 2507أي الوحدة رقم :  3اف اتش ان  اإلمارات العربیة المتحدة ,دبي، أبراج بحیرات الجمیرا, بناء جي ال تي,وعنوانة :       
     ., , , دبي,  4جي بي سي 

  
 

  

 
 
 

 الدعایة واإلعالن وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي . 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

), حیث كتبت الكلمة الالتینیة بشكل مائل ROBUSTRADEعبارة عن رسم و الكلمة الالتینیة التالیة : (  وصف العالمة :
باللون األزرق ضمن خطین مائلین باللون األزرق, والقسم الثاني من العالمة ھو رسم باللون البرتقالي وھو مقابل للكلمة 

  الالتینیة, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح بالعالمة , ومجمل العالمة ممیز ومبتكر.
   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

لعالمات التجاریةإدارة ا  
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ARAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265850 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یجي لتجارة قطع غیار الشاحنات وااللیات الثقیلة ذ م م .س  بإسم :)- 730(

     , , , الشارقة,  81782., صندوق البرید:  81782اإلمارات العربیة المتحدة, الشارقة, ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 البري أو الجوي أو المائي . المركبات وأجھزة النقل 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) , حیث كتبت باللون األسود وبشكل أفقي, وذلك ضمن دائرة باللون ARAعبارة عن الكلمة الالتینیة التالیة : ( وصف العالمة :
األصفر, وكل من الدائرة والرسم كتبا ضمن مربع باللون األصفر, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو  موضح في 

  شكل, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .ال
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ربیة المتحدةاإلمارات الع  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SHUFFLE & WAFFLE  Double the pleasure , Double the wafflesالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265857 لمودعة بالرقم :ا)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة أم القرى للحلویات ذ.م.م     بإسم :)- 730(

     االردن, , , ,   -11821 2890خلدا ، شارع ایمن النجار ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن و الشاي و الكاكاو و االرز و التابیوكا و الساغو و البن  30قعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الوا)- 512(
االصطناعي ، الدقیق و المستحضرات المصنوعھ من الحبوب و الخبز و الفطائر و الحلویات و الحلویات المثلجة ، عسل النحل و 

 صات ( التوابل ) ، البھارات ، الثلج .العسل االسود ، الخمیرو و مسحوق الخبیز ، الملح و الخردل ، الخل ، الصل
  

العالمة عبارة لوح شكوالتھ كشخصیة مرسومھ ، و خلفھ طبق من حلوى الوافل ، و اسفلھا عبارة  وصف العالمة :
)SHUFFLE & WAFFLE ) بحروف التینیھ  و اسفلھا عبارة (Double the pleasure , Double the waffles (

  لموضح اعاله .بحروف التینیھ كما بالشكل ا
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER. 1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265866 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ا عدا تلك الواردة في الفئات معادن غیر نفسیة وكل خلیط منھا، م 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
األخرى ؛ منغنیز؛ حاویات معدنیة؛ كابالت وأسالك معدنیة مستخدمة في الصناعیة والھندسة النوویة ؛ معادن على شكل مسحوق 

؛ نیكل ؛ معادن غیر مشغولة  ؛ السلك المعدني على شكل أنابیب معدنیة في سبائك الصلب ؛ قوالب ؛ دلفنة الھافنیوم وسبائكھ ؛ 
دلفنة النیوبیوم؛ دلفنة الزركونیوم وسبائكھ؛ دلفنة التیتانیوم وسبائكھ؛ خامات معدنیة، بما فیھا خامات الیورانیوم ؛ سبائك 

النیوبیوم وتیتانیوم ؛ سبائك زركونیوم ؛ سبائك فوالذیة ؛ تنتالم ؛ األنابیب (القنوات التكنولوجیة للمفاعالت النوویة) ، مواد 
وم ، فانادیوم ، التنغستین ، ھفنیوم ، جرمانیوم ، إندیوم ، مولیبدنوم ، نیوبیوم ، تیتانیوم ، زركونیوم) ؛ انشاء معدنیة (بریلی

 كروم ؛ مواسیر وأنابیب معدنیة ؛ مباني معدنیة متنقلة ؛ مواد بناء معدنیة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة   VVER. 1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

لعالمات التجاریةإدارة ا  
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER. 1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265867 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

آالت) ؛ مضخات ؛ صمامات للمعدات الصناعیة ؛ صمامات (أجزاء  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مولدات طاقة للطوارئ ؛ مولدات التیار المتردد ؛ مولدات كھربائیة ؛ مولدات التیار ؛ التحكم الھیدرولیكیة لآلالت ، محركات و 
مكائن ؛ مضخات (آالت) ؛ مشعات (تبرید) المحركات والمكائن ؛ ناقالت انبوبیة تدار بالھواء المضغوط ؛ ضاغطات تربینیة ؛ 

ھیاكل الفوالذیة الملحومة، القطع واإلكسسوارات الخاصة بالمنتجات المذكورة أعاله، والمدرجة ضمن الفئة محركات بخاریة ؛ ال
)؛ مولدات الكھرباء ؛ مكائن بخالف المستخدمة في المركبات ؛ صمامات ضغط (أجزاء آالت) ؛ صمامات لمحطات الطاقة 7رقم (

طات النوویة , آالت قطع المعادن, مضخات طاردة خاصة للصناعة و النوویة والسفن, آلة متخصصة في تعطیل المنشآت والمح
الھندسة النوویة , آالت حفر, آالت حفر لمعالجة المعادن, آالت لصناعة الحدیدیة , توربینات لالستخدام في الصناعة النوویة 

ما في ذلك أجھزة الطرد المركزي والھندسة؛, أجھزة الطرد المركزي (آالت) لالستخدام في الصناعة النوویة وقطاع الطاقة، ب
 للغاز، جھاز طرد مركزي لتخصیب الیورانیوم وفصل النظائر, محركات كھربائیة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER. 1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265869 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24نكا ستریت، بیلدینج بولشایا اوردیوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة تسجیل ونقل ومعالجة ونسخ الصوت والصور وغیرھا من  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ج وبرمجیات الكمبیوتر لالستخدام في المجال النووي البیانات ؛ آالت حاسبة (كمبیوتر) ، اجھز معالجة البیانات والكمبیوتر ؛ برام

والھندسة؛ برمجیات الكمبیوتر لرصد ومراقبة عملیات اإلنتاج في المصنع؛ المغناطیسات الكھربائیة؛ األجھزة واألدوات 
ة اللیزر، أدوات اإللكترونیة والبصریة مثل أجھزة الكمبیوتر وشاشات الفیدیو، والموازین، مثلثات رسم الزوایا القائمة، وأشع

القیاس المحمولة وشرائط القیاس المستخدمة في معاینة ومراقبة ووزن وقیاس العوامل الفیزیائیة والھندسیة في المنشآت 
الصناعیة في مجال الطاقة النوویة، وتحدیدًا إنتاج الطاقة النوویة ودورة الوقود النووي، الموصالت واإللكترونیات؛ أشباه 

نیة ؛قطع معدات إزالة التلوث للمنشآت الملوثة بمواد مشعة؛ المعدات (األجھزة) الخاصة باالختبارات غیر الموصالت اإللكترو
المتلفة للمواد في محطات تولید الطاقة؛ رقائق إلكترونیة / دوائر كھربائیة دقیقة؛ األسالك المغناطیسیة المستخدمة في صناعة 

مات الصناعیة؛ الشوائب الكمیة، وتحدیدًا مواد أشباه الموصالت البلوریة؛ العلمیة المغناطیسات الكھربائیة؛ مغناطیسات لالستخدا
والبصریة والوزن والقیاس والتفتیش والرقابة والطبوغرافیة، كشف واختبار وتحلیل وأجھزة وأدوات المعلومات، بالنسبة للبناء 

لكھرباء، خزائن النوویة، المعدات الالزمة إلنتاج والخدمات والدعم، ووضع من صیانة وإصالح للوحدات الصناعیة، ومحطات ا
الوقود النووي ومعدات لمعالجة الوقود النووي، المعدات الالزمة لتخزین الوقود النووي والمعدات الالزمة لتخزین النفایات 

دیدة ؛ شبھ موصالت النوویة لالستخدام البحث العلمي، والبحوث الصناعیة، والبحوث والتطویر للمنتجات و اختبار المواد الج
الدوائر المتكاملة ؛ اجھزة شبھ موصالت ؛ شبھ موصالت بطاقات الذاكرة ؛ شبھ موصالت ؛ لوحات السیلیكون ؛ رقائق مھیكلة ؛ 
األشرطة فائقة التوصیل ؛ األسالك والكابالت فائقة التوصیل ؛ الموصالت الفائقة ؛ معدات االختبار والقیاس الختبار أداء وكفاءة 

محطة تولید الكھرباء ؛ البطاریات الكھربائیة ؛ المعدات (أجھزة) من النظام اآللي لرصد اإلشعاع في محطات الطاقة  معدات
النوویة ؛ المعدات (أجھزة) من مفاعل تدفق النیوترون في محطة للطاقة النوویة ؛ المعدات (أجھزة) للسیطرة على السالمة من 

لمعدات (أجھزة) عرض وتسجیل نتائج التفتیش على الحرارة النوویة ؛ اجھزة إلشارات اإلشعاع في محطات الطاقة النوویة ؛ ا
الجھاز التحكم الكھرودینامیكي ؛ أدوات وأجھزة لإلشعاع األشعة إكس ، باستثناء تلك التي تستخدم لألغراض الطبیة، وبخاصة 

الصور األشعة إكس الستخدامھا في التحقق واالختبار  المعجالت الخطیة الجسیمات إلنتاج الطاقة العالیة اإلشعاع األشعة إكس و
المواد والقطاعات الصناعیة واالستخدام ألسباب تتعلق بالسالمة ؛ اجھزة والمعدات مراقبة اإلشعاع ؛ اجھزة اشعاعیة لألغراض 

للشحن ؛ بطاریات غلفانیة ؛  الصناعیة ؛ المعدات المادیة كھربائیة للصناعة النوویة والھندسة ؛ أوعیة بطاریات ؛ بطاریات قابلة
اجھز بیتاترون ؛ أدوات اختبار الغاز ؛ مولدات النظائر قصیرة األجل ؛ أجھزة استشعار للصناعة النوویة والطاقة ؛ أجھزة 

الكشف عن اإلشعاع التي تحتوي على مراوح الھواء والغاز ؛ اجھز قیاس الجرعات اإلشعاعیة ؛ حاالت البطاریة ؛ اجھز لیزر 
غایات طبیة ؛ المواد والمنتجات للمعدات االلكترونیة ؛ بلورة أحادیة ؛ مولد النیوترون استنادا مسرعات الجسیمات لیست ل

المشحونة ؛ الھندسة معملیة خاصة ؛ المالبس واألحذیة والقبعات والخوذات واألقنعة ضد التعرض لإلشعاع ؛ صفائح للبطاریات 
الحوادث واإلصابات لالستخدام مع المواد المشعة لمنع التعرض لإلشعاع ؛ المضخمات؛ ؛ قطعة من المالبس الواقیة للحمایة من 

أدوات لقیاس وتسجیل من اإلشعاع النووي، بما فیھا وحدات الكشف ؛ ادوات قیاس بما فیھا أجھزة القیاس الكھربائیة ؛ اجھزة 
ة العالیة اإلشعاع األشعة إكس والصور األشعة رادار ؛ أدوات األشعة ، بشكل خاص مسرعات الجسیمات الخطي إلنتاج الطاق

إكس الستخدامھا في التحقق ، مواد االختبار، والتطبیقات الصناعیة واستخدامھا ألغراض السالمة ؛ اإلشعاع ؛ اجھزة رادیو ؛ 
سبر بالصدى ؛  اجھزة اشعة إكس لیست لغایات طبیة ؛ بطاریات شعریة ؛ نظم والرقابة اإلدارة لمحطات الطاقة النوویة ؛اجھزة

قیاس السبكتر ؛ آلیات معالجة و / أو اجھزة قیاس لتنفیذ مواد االختبار للحصول على معلومات حول ممتلكاتھم ؛ مسارعات 
جسیمات ؛ منشآت لجھاز التحكم عن بعد من عملیات اإلنتاج في المنشآت الصناعیة ؛ تركیب للرش ؛ جھاز تحكم االندماج 
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ثودیة مضادة للتآكل ؛ وأجھزة االستشعار [جھاز إنذار] ؛ سیكلوترونات  (مسرعات حلقیة) ؛ النووي الحرارى ؛ اجھزة كا
شاشات أجھزة األشعة إكس المستخدمة لألغراض الصناعیة ؛ خالیا غلفانیة ؛ إمدادات الطاقة غیر المنقطعة (یو بي إس) ؛ 

ئیة؛ أجھزة التنظیم والمراقبة وتبادل اإلشارات والمتابعة محوالت كھربائیة؛ األجھزة الكھربائیة ومنتجات توزیع الطاقة الكھربا
والخاصة بالتدفئة والتبرید والتھویة وتكییف الھواء، وتحدیدًا معدات الكمبیوتر الخاصة ببناء أنظمة التشغیل اآللي التي تتحكم 

بالتحكم عن بعد في أنظمة التدفئة  كھربائیًا في أنظمة التدفئة والتبرید والتھویة وتكییف الھواء؛ معدات الكمبیوتر الخاصة
والتبرید والتھویة وتكییف الھواء في المبنى؛ معدات وبرمجیات الكمبیوتر الخاصة بالتحكم عن بعد في أجھزة التدفئة والتبرید 

الطاقة والتھویة والتبرید؛ معدات وبرمجیات الكمبیوتر لالستخدام مع تطبیقات الشبكة الذكیة والتي لھا وظائف إدارة أحمال 
والتحكم بھا، والكشف عن سرقة الطاقة والتحكم في ومراقبة وتشخیص الشبكة الكھربائیة، إدارة والتحكم في انقطاع التیار 

 الكھربائي، والكشف عن األخطاء، وإدارة أصول الشبكة وتشغیل وصیانة الشبكة الكھربائیة ؛ خالیا الوقود.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ت العربیة المتحدةاإلمارا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER. 1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017یخ : بتار   265870 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

) ؛ مولدات البخار ؛ 110165خار ، بخالف أجزاء اآلالت (مراجل ب 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
منشآت ترشیح الھواء ؛ األجھزة واألدوات المستخدمة في تنظیف، وفصل وتنقیة السوائل والغازات المستخدمة في المجال 

النوویة؛ أجھزة  النووي والھندسي؛ مرشحات (فالتر) وأجھزة ترشیح لتكییف الھواء والغاز ؛ المولدات النوویة؛ محطة الطاقة
ترشیح الماء؛ أجھزة ترشیح المیاه لالستخدام في المجال النووي ومجال الطاقة والمجال الھندسي؛ بحوث المفاعالت النوویة ؛ 

مكونات المفاعالت النوویة ؛ المنشآت النوویة المعیاریة، بما في ذلك الوقود ومولدات البخار، ومقرات المفاعالت، أغطیة لوعاء 
والجزء الداخلي من آلیة توجیھ قضیب التحكم الخاص بالمفاعل؛ مفاعالت نوویة ؛ أجھزة إضاءة للصمامات الثنائیة  المفاعل،

(ال اي دي) ؛ أنظمة التبرید للنفایات النوویة والوقود المستنفد؛ منشآت إلعادة معالجة الوقود النووي والمھدئات النوویة، 
منزلیة أو الصناعیة، بما في ذلك إزالة المواد النوویة؛ المراجل الصناعیة [عدا أجزاء من والنفایات النوویة ؛ فئات التركیبات ال

 المحركات األساسیة والمحركات] ؛ مضخات حرارة ؛ أفران شمسیة ؛ مصابیح كھربائیة و أجھزة إضاءة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265871 المودعة بالرقم :)- 219(

   : بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سیما تصمیم مطبوعات تخطیطیة  الرسوم والبیانیة والمجسمات، وال  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الرسومات والخطط والصور التعلیمات المطبوعة أو اإللكترونیة والتي تحتوي مواد تعلیمیة ودراسیة في مجال الھندسة النوویة 

؛ لوازم مكتبیة وبخاصة بكرات لألشرطة الالصقة وموائع تصحیح وأقالم حبر وأقالم رصاص ومطاط  وخرامات وكباسات و 
األلبومات، البوم عملة وألبومات عطلة، ألبومات للصور الفوتوغرافیة، وألبومات تذكاریة، البوم المشابك ؛ ورق وورق مقوي ؛ 

للطوابع، ترویسة، ومنصات المذكرة, لمنشورات المطبوعة، وھي أدلة على التصمیم، إرشادات بشأن تصمیم والمبادئ 
طباعة متنقلة (لوازم مكتبیة) ؛ ألبومات ؛ نماذج مطبوعة  التوجیھیة التقنیة، وأدلة والدوریات في مجال الطاقة النوویة ؛ اجھزة

؛ دفاتر ؛ كراسات ؛ كتیبات ؛ أوراق للطباعة ؛ صحف ؛ ورق مشمع ؛ مجالت (دوریات) ؛ تقاویم ؛ بطاقات دلیلیة ؛ بطاقات 
ة الصور ؛ المواد تسجیل للتسجیل ؛ كتالوجات ؛ مغلفات ؛ ورق كربون ؛ ورق لف ؛ قرطاسیة ؛ بیانات اعالنیة ؛ ورق طباع

التعلیمیة ووسائل التدریب (عدا األجھزة)، منشورات مطبوعة أو الدراسات إلكترونیة مستخدمة في الصناعات والھندسة النوویة 
؛ ورق ترشیح ؛ صور فوتوغرافیة  ؛ حروف طباعة ؛ ورقة صیاغة ؛ صحف ؛ كلیشیھات ؛ منشورات مطبوعة ؛ منتجات من 

 بئة ؛ الفتات من ورق أو الورق المقوي.الورق أو البالستیك للتع
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  جیل بیاناتلتسبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265877 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مواد لسد الشقوق ؛ األفالم البالستیكیة لالستخدام الصناعي والتجاري  17وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ مواد العزل لمنع التسرب ؛ بالستیك نصف مصنع مستعمل ألغراض صناعیة ؛ مواد غیر موصلة لالحتفاظ بالحرارة ؛ زیوت 

ازل ؛ أنابیب مرنة غیر معدنیة ؛ األنابیب الغیر معدنیة لمناجم الیورانیوم والنباتات والمستودعات وحفظ عازلة ؛ زجاج ع
المخزونات ؛ وفصل النظائر، وتجھیز، وإعادة تدویر واستخدام الوقود والخامات والمواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم 

واألسبستوس والمیكا والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد ؛ مواد بالستكیة  والنفایات النوویة ؛ المطاط والغوتابرشا والصمغ
 متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنیع.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265882 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24ردینكا ستریت، بیلدینج بولشایا اووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المباني غیر المعدنیة المتنقلة لألنظمة األمنیة ؛ مواد البناء المعیاریة  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الط، واألبواب واألعمدة والشرائح، واأللواح، واألنابیب لمناجم والمحمولة غیر المعدنیة؛ وبخاصة الكتل اإلسمنتیة والب

الیورانیوم والتخزین، وفصل النظائر، ومعالجة وإعادة معالجة والتخلص من المواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم، والنفایات 
لتھویة والتكییف ؛ األنابیب غیر المعدنیة النوویة ؛ مواسیر ماء غیر معدنیة ؛ أنابیب خزف/فخار ؛ قنوات غیر معدنیة لمنشآت ا

الخارجة أو أنبوب التصریف غیر المعدني؛ خزانات غیر معدنیة وغیر مبنیة بالبالستیك؛ صھاریج تخزین الھیدروجین (غیر 
یر معدنیة وغیر بالستیكیة)؛ صھاریج اإلمداد بالمیاه (غیر معدنیة وغیر بالستیكیة)؛ صھاریج تخزین الغاز(غیر معدنیة وغ

 بالستیكیة) ؛ حاویات لتخزین الغاز السائل (غیر معدنیة وغیر بالستیكیة).
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جي آي بي ذ. م. م. جاولینغ دبلیو إل :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265888 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدعایة واإلعالن  والتسویق ؛ خدمات دعایة وإعالن  فیما یخص  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صوت والفیدیو لترویج سلع معینة وخدمات وشعارات ومعلومات تجاریة، نقل أخبار عن اآلخرین عن طریق طباعتھا وعبر ال

والوسائط الرقمیة الشاملة وسائل اإلعالم على اإلنترنت ؛ خدمات دعایة وإعالن؛ المساعدة والمشورة في إدارة الشركات في 
قطاع الطاقة خدمات الشركات، وال سیما التسویق لمصالح الصناعات والطاقة النوویة وھندسة الطاقة األنشطة اإلداریة في مجال 

وإدارة األعمال والخدمات االستشاریة, أنشطة اإلداریة في مجال األعمال وإدارة المكاتب, االستشارات اإلداریة  األعمال التجاریة
في مجال األعمال وإدارة المكاتب, المساعدة في مجال األعمال وإدارة المكاتب؛ التحریات والتقصي الحقائق األعمال ؛ األعمال 

ل استراتیجیات األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الصناعیة ؛ إدارة التجاریة تسویق, خدمات التطویر في مجا
األعمال ؛ المساعدة في إدارة الشركة ؛ التنبؤات والتحلیل االقتصادیة ؛ وكالة االستیراد والتصدیر ؛ مستشارین في مجال 

یج والدعایة للمنتجات والخدمات لصالح اآلخرین؛ التسویق , تطویر استراتیجیات التسویق, خدمات التسویق، وال سیما الترو
رعایة اإلعالن عن األنشطة الثقافیة في المجال النووي ومجال الطاقة وھندسة الطاقة؛ بحوث التسویق؛ استشارات في إدارة 

خدمات الخبراء  وتنظیم األعمال ؛ تنظیم المعارض لغایات تجارة أو إعالنیة ؛ تنظیم المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر ؛
كفاءة األعمال ؛ وكاالت األنباء التجاریة ؛ وكاالت دعایة وإعالن؛ تحلیل أسعار التكلفة ؛ تدقیق الحسابات األعمال؛ تحدیث 

وصیانة البیانات في قواعد البیانات الحاسوبیة؛ توفیر المعلومات التجاریة عبر المواقع اإللكترونیة؛ ترویج المبیعات (لآلخرین) 
ارة التجارة لترخیص السلع والخدمات الخاصة بآخرین ؛ الخدمات االستشاریة إلدارة األعمال؛ التفاوض وإتمام الصفقات ؛ اإلد

 التجاریة لصالح أطراف ثالثة؛ خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في األعمال) ؛ دراسات التسویق.
  

  حرف الالتینیة  ) مكتوبة باألVVER.1000العالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ة اإلقتصادوزار  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265890 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منع التسرب في المباني ؛ إصالح معلومات إنشاء وإصالح المباني؛  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وصیانة معدات مراقبة تلوث المیاه؛ إصالح وصیانة أجھزة تنقیة المیاه؛ إصالح وصیانة، وتجدید معدات المحطات النوویة 

وغیرھا من مرافق التولید الصناعي وإنتاج الطاقة؛ خدمات لبناء وتركیب وصیانة وإصالح المركبات والمعدات والبنیة التحتیة 
طات الطاقة النوویة لتولید الكھرباء؛ بناء وإصالح المخازن، بما في ذلك مخازن النفایات المشعة؛ بناء محطات ألعمال ومح

الیورانیوم المنفصلة ؛ خدمات التركیب والصیانة للمعدات لمراقبة وضمان السالمة في محطات الطاقة النوویة وتولید الطاقة, 
دة إعمار [إصالح] ماكینات محطات الطاقة النوویة لمرافق التخزین النوویة ،  ومرافق تعدین الیورانیوم, حفر اآلبار, إعا

والمحطات إلنتاج الوقود النووي إلعادة معالجة الوقود النووي مرافق تخزین للمواد النوویة والمرافق لتخزین النفایات عن 
الوقود النووي والخامات والمواد النوویة والیورانیوم  األلغام، لمحطات ومراكز التخزین، تجھیز وإعادة المعالجة والتخلص من

والبلوتونیوم؛ مولدات بخار االنتعاش، وتوربینات، المولدات التوربینیة والمولدات الكھربائیة، والسیارات الكھربائیة , استعادة 
لنووي، وخامات المعادن وخامات المفاعالت النوویة، ومفاعالت المیاه، آالت إلنتاج وتجھیز وإعادة تشغیل ومعالجة الوقود ا

الیورانیوم والبلوتونیوم (المواد النوویة) استخراج المعادن, المعلومات واالستشارات بشأن بناء محطات تخصیب الیورانیوم، 
وتركیب وإصالح وصیانة المعدات لتخصیب الیورانیوم و النظائر انفصال الیورانیوم, معلومات عن بناء محطات لفصل نظائر 

رانیوم, معلومات عن تركیب وإصالح وصیانة المعدات الالزمة لفصل نظائر الیورانیوم, ؛ االشراف على انشاء المباني ؛ الیو
مقاومة الصدأ ؛ معدات إشعاع شحن وإعادة شحن الخدمات, خدمات استخراج الحجارة, إصالح أو صیانة محطات الطاقة 

عة البناء وتشیید محطات الطاقة النوویة ومرافق للنفایات المشعة، بما النوویة، والمعلومات ذات الصل, إصالح مضخات, صنا
في ذلك محطات تخصیب الیورانیوم, خدمات لبناء وصیانة وإصالح ووقف تشغیل محطات الطاقة النوویة، ومرافق لمعالجة 

لمناجم والمصانع ومراكز تخزین الوقود النووي و مرافق تخزین الوقود النووي للمواد والمرافق النوویة لتخزین النفایات، وا
وتجھیز وإعادة المعالجة والتخلص من الوقود النووي والخامات والمواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم, خدمات التركیب 
والصیانة واإلصالح ووقف تشغیل المفاعالت النوویة ومفاعالت المیاه المضغوط والمرافق التي تنتج الوقود النووي, تركیب 

غیل محطات الطاقة النوویة، ومحطات الطاقة الحراریة النوویة, تركیب وتشغیل أجھزة النظائر المشع, التركیب واإلصالح وتش
لمعدات التدفئة, تركیب وإصالح معدات تكییف الھواء, تركیب وإصالح األجھزة الكھربائي, التركیب والتكلیف وصیانة األدوات 

آالت لمراقبة وضمان سالمة الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ تركیب ألغراض علمیة, تركیب وصیانة وإصالح 
وصیانة وإصالح أجھزة النظائر المشعة وأجھزة اإلشعاع المتعلقة بصناعة الطاقة النوویة وھندسة الطاقة ؛ تركیب وصیانة 

ي الطاقة و معلومات الطاقة ذات الصلة ؛ وإصالح آالت إنتاج الطاقة, تركیب وصیانة وإصالح آالت وأجھزة للتوزیع والتحكم ف
تركیب وصیانة وإصالح األجھزة اإلشعاعیة ؛ تركیب وصیانة وإصالح أجھزة إنذار للكشف عن المواد النوویة ؛ تركیب واصالح 

لنووي وصیانة اآلالت، بما في ذلك محطات الطاقة النوویة، ومرافق التخزین النوویة، ومرافق إلنتاج مرافق معالجة الوقود ا
لمرافق تخزین الوقود النووي للمواد والمرافق النوویة لتخزین النفایات ؛ تركیب وإصالح وصیانة المعدات الالزمة لتخصیب 

 الیورانیوم وفصل نظیر الیورانیوم؛ إزالة التشویش في األجھزة الكھربائیة.
  

  تینیة  ) مكتوبة باألحرف الالVVER.1000العالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265892 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویة بیانات         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ث النوویة واإلشعاعیة في أعمال اإلنقاذ من أجل القضاء على الحواد 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
محطات الطاقة النوویة، والمرافق الصناعیة والمرافق النوویة األخرى؛ معلومات النقل، بما فیھا نقل الیورانیوم الطبیعي 

والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید 
نیوم، والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورا

الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات لتخصیب الیورانیوم، الوقود النووي المستنفد ومجمعات الوقود النووي المشع؛ 
ودة في المستودعات بما في ذلك تخزین الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب معلومات التخزین الخاصة بالبضائع الموج

والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، 
الطرد المركزي لفصل من نظائر الیورانیوم والمعدات وقود للمفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة 

الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، الوقود النووي المستنفد ومجمعات الوقود النووي المشع؛ معلومات التغلیف الخاصة 
رانیوم، وأكسید الیورانیوم، بالیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیو

سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي 
لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع؛ نقل 

ضائع، بما في ذلك نقل المعدات والوقود النووي لمحطات الطاقة النوویة ؛ تأجیر المستودعات ؛ اإلمداد بالماء ؛ تغلیف الب
البضائع بما في ذلك تعبئة الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید 

سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، 
والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم ومجمعات 

الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد،  الوقود النووي المستنفد والمشع؛ نقل البضائع بما فیھا نقل الیورانیوم
وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت 

الالزمة لبناء محطات النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات 
تخصیب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع ؛ توزیع الطاقة ؛ توزیع الكھرباء ؛ خدمات تورید المیاه 

الساخنة؛ خدمات التدفئة [توزیع] ؛ نقل وتخزین النفایات ؛ تخزین البضائع بما في ذلك تخزین الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم 
یورانیوم المستنفد، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، أكسید الیورانیوم الُمَركَّز، وسادس فلورید المخصب وال

الیورانیوم، والبلوتونیوم، الوقود األتموفیلي، ونظائر لألغراض الصناعیة والطبیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر 
 یب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع.الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخص

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265893 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     , ,   موسكو، روسیا, , 119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تنظیم المعارض لألغراض الثقافیة أو التعلیمیة في مجال الصناعة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ملي النوویة و الطاقة وھندسة الطاقة ؛ التدریب والتدریب اإلضافي لتنمیة قدرات الموظفین في المجال النووي؛ التدریب الع

(استعراض) ؛ إعادة التدریب المھني؛ التعلیم الخاص؛ الخدمات التعلیمیة والتدریب ممثلة أقسام وورش العمل والدورات 
التدریبیة في الكلیات والجامعات، والتعلم عن بعد والتعلم عن بعد في امتحانات الكلیات والجامعات، والمشاورات، وتوفیر 

ة و طاقة ؛ نشر الكتب وكتیبات ؛ خدمات التربیة والتعلیم  على وجھ الخصوص، تنظیم المعلومات في مجال الصناعة النووی
وإجراء دورات تدریبیة ودروس على االنترنت، والندوات، والعروض وورش العمل في مجال الصناعة النوویة و الطاقة 

ت التدریبیة في مجاالت العلمیة وھندسة الطاقة ؛ خدمات التربیة على وجھ الخصوص، تنظیم الحلقات الدراسیة والدورا
الصناعیة في اإلطار النووي , نشر الكتب والصحف اإللكترونیة الفوري, نشر نصوص بخالف نصوص الدعایة واإلعالن ؛ تنظیم 

الفعالیات التعلیمیة عن أبحاث السوق؛ مجاالت التعلیم والخدمات التعلیمیة، وبخاصة تنظیم وإجراء االجتماعات، والندوات، 
منتدیات والدورات والمؤتمرات والندوات والمؤتمرات ومؤتمرات الفیدیو ذات الصلة في مجال الصناعة النوویة و الطاقة وال

 وھندسة الطاقة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
  VVER.1000العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265894 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معایرة األجھزة الطبیة اإلشعاعیة واألجھزة الطبیة بما في ذلك أجھزة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمصادر المشعة، أجھزة التشخیص وآالت األشعة السینیة؛ الخدمات االستشاریة قیاس اإلشعاع الشمسي وأجھزة العرض؛ ا

الكیمیائیة والتحلیل الكیمیائي في الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ برمجة الكمبیوتر في المجاالت ذات الصلة 
النوویة والمنشآت النوویة والمعدات في  بالصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛  السیطرة، وھي التحقق من أمن المواد

مجال الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة، ھندسة ؛ دراسة الجدوى والجدوى الفنیة للمشاریع والخطط في الصناعة 
ت النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ خدمات البحث العلمي واالستشارات والمعلومات في مجال حمایة البیئة ؛ البحوث والخدما
في مجال التنمیة الصناعیة المتعلقة بمجال األدویة واألجھزة الطبیة لألشعة واألشعة البیطریة, دراسة المشروعات الفنیة، 

وبخاصة دراسات الجدوى؛ تحلیل أنظمة كمبیوتر؛ التحلیل الكیمیاء ؛ رسم تصامیم ومخططات اإلنشاء ؛ رسم ؛ المسح 
وص، تقییم القیاسات في مجال اإلشعاع, التصمیم الھندسي, الھندسة في الصناعة الجیولوجي ؛ قیاس اإلشعاع، على وجھ الخص

النوویة والطاقة ؛ اختبار المواد والمنتجات والبحث في مجال العلوم والصناعة, وال سیما في مجاالت البیولوجیا والمیكانیكا 
تأثیر طاقة الذریة على البیئة من حیث التعرض والجیولوجیا والفیزیاء والكیمیاء وإنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء ؛ دراسة 

لإلشعاع (الھجرة، وتراكم وسلوك المواد المشعة في األجسام الطبیعیة), مشاورات بشأن حمایة البیئة, استشارات برامج 
طات تخصیب الكمبیوتر, االستشارات المعماریة, المشورة بشأن البناء، بما في ذلك خطط التنمیة (جداول) والمشاریع في بناء مح

الیورانیوم, البحوث المختبریة في مجال الصناعات النوویة والبتروكیماویات, خدمات االختبارات المعملیة والھندسیة فیما یتعلق 
بالصناعة النوویة والھندسة, البحوث وتصمیم العمل والتشاور في مجال الفیزیاء النوویة والفیزیاء الحراریة، والتآكل، 

نیة والتكنولوجیا وتشتت النیوترونات، والطاقة، والموارد الطبیعیة، بما في ذلك الیورانیوم, المشورة العلمیة والفیزیاء النیوترو
والفنیة والھندسیة في مجال الھندسة النوویة، والمعدات اإلشعاعیة والمواد النوویة والمواد المشعة والنفایات المشعة والوقود 

ة؛ صیانة برامج كمبیوتر ؛ تقییم القیاسات اإلشعاعیة ؛ تصمیم انظمة كمبیوتر ؛ مراقبة النووي ومراقبة سالمة المنشآت النووی
اإلشعاع, الخطط والمشاریع في مجال البناء، بما في ذلك بناء محطات للطاقة النوویة، وتخزین المواد النوویة ومحطات تخصیب 

والتنظیمي والوثائق التشغیلیة والتنظیمیة واإلجرائیة لبناء  الیورانیوم التنمیة, تطویر التصمیم الھندسي واإلنتاج التكنولوجي
وتشغیل وإعادة اإلعمار للطاقة النوویة ؛ التحلیل المائي ؛ تصمیم صناعي ؛ تصمیم الفنون التخطیطیة وبحث وتطویر منتجات 

والخدمات االستشاریة فیما یتعلق  جدیدة لآلخرین؛ البحث العلمي؛ األبحاث التقنیة ؛ توفیر المعلومات العلمیة، وتقدیم المشورة
بمعادلة الكربون؛ تحمیل برامج كمبیوتر ؛ استشارات في مجال توفیر الطاقة ؛ الدراسات الفنیة والبحوث ذات الصلة بالتنمیة في 

ة ؛ التحلیل الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ دراسات الفنیة، بما في ذلك وضع تدابیر السالمة التقنیة للمرافق النووی
الصناعیة والبحثیة في الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ الھندسة والخبرة التقنیة في الصناعة النوویة والطاقة 

 وھندسة الطاقة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1000العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة )- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265901 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوربوریشن اتومیك إنیرجي باور  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معادن غیر نفسیة وكل خلیط منھا، ما عدا تلك الواردة في الفئات  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عدنیة؛ كابالت وأسالك معدنیة مستخدمة في الصناعیة والھندسة النوویة ؛ معادن على شكل مسحوق األخرى ؛ منغنیز؛ حاویات م

؛ نیكل ؛ معادن غیر مشغولة  ؛ السلك المعدني على شكل أنابیب معدنیة في سبائك الصلب ؛ قوالب ؛ دلفنة الھافنیوم وسبائكھ ؛ 
تانیوم وسبائكھ؛ خامات معدنیة، بما فیھا خامات الیورانیوم ؛ سبائك دلفنة النیوبیوم؛ دلفنة الزركونیوم وسبائكھ؛ دلفنة التی

النیوبیوم وتیتانیوم ؛ سبائك زركونیوم ؛ سبائك فوالذیة ؛ تنتالم ؛ األنابیب (القنوات التكنولوجیة للمفاعالت النوویة) ، مواد 
م ، مولیبدنوم ، نیوبیوم ، تیتانیوم ، زركونیوم) ؛ انشاء معدنیة (بریلیوم ، فانادیوم ، التنغستین ، ھفنیوم ، جرمانیوم ، إندیو
 كروم ؛ مواسیر وأنابیب معدنیة ؛ مباني معدنیة متنقلة ؛ مواد بناء معدنیة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

توبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك ن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة ع)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265905 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج نوانة : وع      
  

 
  

 
 
 

مضخات ؛ صمامات للمعدات الصناعیة ؛ صمامات (أجزاء آالت) ؛  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لدات كھربائیة ؛ مولدات التیار ؛ التحكم الھیدرولیكیة لآلالت ، محركات و مولدات طاقة للطوارئ ؛ مولدات التیار المتردد ؛ مو

مكائن ؛ مضخات (آالت) ؛ مشعات (تبرید) المحركات والمكائن ؛ ناقالت انبوبیة تدار بالھواء المضغوط ؛ ضاغطات تربینیة ؛ 
نتجات المذكورة أعاله، والمدرجة ضمن الفئة محركات بخاریة ؛ الھیاكل الفوالذیة الملحومة، القطع واإلكسسوارات الخاصة بالم

)؛ مولدات الكھرباء ؛ مكائن بخالف المستخدمة في المركبات ؛ صمامات ضغط (أجزاء آالت) ؛ صمامات لمحطات الطاقة 7رقم (
و  النوویة والسفن, آلة متخصصة في تعطیل المنشآت والمحطات النوویة , آالت قطع المعادن, مضخات طاردة خاصة للصناعة
الھندسة النوویة , آالت حفر, آالت حفر لمعالجة المعادن, آالت لصناعة الحدیدیة , توربینات لالستخدام في الصناعة النوویة 

والھندسة؛, أجھزة الطرد المركزي (آالت) لالستخدام في الصناعة النوویة وقطاع الطاقة، بما في ذلك أجھزة الطرد المركزي 
 یب الیورانیوم وفصل النظائر, محركات كھربائیة.للغاز، جھاز طرد مركزي لتخص

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JOALI SPAالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  03/01/2017بتاریخ :    265911 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جوروك توریزم في مادینجلیك انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

      كوتاھیا / تركیا, , , ,   -. كیھ ام، میركیز 5اسكیشھیر كارایولو اوزیري وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات الطبیة والمعنى بھا خدمات المساعدة الطبیة وإعادة التأھیل  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بالعنایة  البدني أو الجسدي وخدمات التدلیك وتقدیم المشورة الصیدالنیة والخدمات الصحیة العقلیة؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة

بالجمال، الحمامات التركیة، صالونات التجمیل، الخدمات المكیاج؛ خدمات المنتجع الصحي للعنایة الصحیة وعافیة الجسم 
والروح مدمجة بالتدلیك، الخدمات عالج الوجھ والجسم، خدمات العنایة بالجسم التجمیلیة؛ خدمات تصفیف الشعر، خدمات 

 ؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بالرعایة الصحیة؛ االستشارات المھنیة المتعلقة بالصحةتشذیب وصباغة األظافر (مانیكیر)
  

  مكتوبة بشكل خاص باحرف التینیة باللونین البني الفاتح والزھري   SPAاسفلھا كلمة   JOALIكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
   Doveالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265913 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مارس إنكوربوریتد .  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  22101إلم ستریت، مكلین فرجینیا  6885وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أطعمة میّسـرة؛ وجبات خفیفة شھیة؛ حلویات؛ شوكوال؛ حلوى فاكھة؛  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
طاقة غذائیة؛ بسكویت؛ كیك؛ فطائر؛ حالوة؛ علكة مضغ؛ قھوة؛ كاكاو؛ سكر؛ حبوب ومستحضرات حبوب؛ قوالب حبوب وقوالب 

معجنات؛ كعك محلى؛ حلوى سكاكر؛ موزلي ( طعام إفطار من الحبوب و الفواكة المجففة و اللبن)؛ مشروبات أساسھا شوكوال؛ 
رقائق بسكویت (ویفر)؛ مثلجات صالحة لألكل؛ آیس كریم؛ لبن مجمد؛ ثلج (طبیعي أو صناعي)؛ مساحیق لآلیس كریم؛ حلویات 

ة؛ موسیة شوكوال؛ شراب؛ نكھات للمشروبات، ما عدا ما كان منھا للزیوت العطریة؛ وجبات خفیفة؛ فواكھ مغطاة مجمد
بالشوكوال؛ بندق مغطى بالشوكوال؛ أطعمة خفیفة أساسھا الحبوب؛ غرانوال (مزیج من الحبوب واللوز والفواكھ المجففة یقدم 

ات خفیفة أساسھا غرانوال؛ َدھنات من الشوكوال؛ َدھنات من الكاكاو؛ كوجبة إفطار)؛ وجبات غرانوال خفیفة؛ قوالب وجب
 صلصات.

  
  ) بحروف التینیھ و بشكل ممیز كما بالشكل الموضح اعاله  Doveكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ةجاه للملكیة الفكری:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BILLABONG HIGH INTERNATIONAL SCHOOLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265916 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كانغارو كیدز ایدیوكایشن لیمتد.  بإسم :)- 730(

 050، اس.في. رود، أباف ایندوسیند بانك، باندرا (ویست)، مومباي 231، آر دي فلور3، ماماتا ھاوس، 301وعنوانة :       
     ، ماھاراشترا، الھند, , , ,  400

  
 

  

 
 
 

 التعلیم:  التدریب؛ األنشطة الریاضیة والثقافیة؛  الترفیھ. 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

" " BILLABONG HIGH INTERNATIONAL SCHOOLالعالمة من الكلمات"تتكون  وصف العالمة :
  بیالبونغ ھاي انترناشیونال سكول" كتبت بحروف التینیة كبیرة باللون األسود.

   االشتراطات :
  

سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KANGAROO KIDSالعالمة التجاریة :  ل بیاناتلتسجیبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265917 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كانغارو كیدز ایدیوكایشن لیمتد.  بإسم :)- 730(

 050ندرا (ویست)، مومباي ، اس.في. رود، أباف ایندوسیند بانك، با231آر دي فلور، 3، ماماتا ھاوس، 301وعنوانة :       
     ، ماھاراشترا، الھند, , , ,  400

  
 

  

 
 
 

 التعلیم:  التدریب؛ األنشطة الریاضیة والثقافیة؛  الترفیھ. 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كیدز" كتبت بحروف التینیة كبیرة باللون  " "كانغاروKANGAROO KIDSتتكون العالمة من الكلمات" وصف العالمة :
  األسود.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  الیت ھاوس ھاربورالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017ریخ : بتا   265918 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مراس القابضة ش.ذ.م.م.   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  123311ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الت اإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات اإلعالن؛ خدمات وكا 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المساعدة في إدارة األعمال؛ تقییم األعمال؛ إدارة األعمال واالستشارات التنظیمیة؛ إدارة أعمال المطاعم والفنادق والحدائق ذات 

أو الصناعیة؛ الطابع الخاص وحدائق المالھي؛ إدارة مشاریع األعمال؛ إدارة أعمال (الغیر)؛ المساعدة في اإلدارة التجاریة 
خدمات التسویق؛ خدمات الدعایة والعالقات العامة؛ توفیر تسھیالت المكاتب، خدمات تجمیع تشكیلة من البضائع لصالح اآلخرین 

حتى یتمكن الزبائن من معاینة وشراء ھذه البضائع بسھولة ویسر؛ خدمات اإلمداد للغیر؛ اإلدارة الصناعیة؛ تنظیم المعارض 
لغایات تجاریة أو دعائیة؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ تأجیر وقت لإلعالن في وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث  واألسواق التجاریة

السوق فیما یتعلق بوسائل اإلعالم؛ خدمات التعھید (باعتبارھا مساعدة في إدارة األعمال)؛ بیع األمالك بالمزادات العلنیة؛ خدمات 
لحوافز والمكافآت؛ توفیر أكشاك الطعام والمشروبات واالمتیازات والتذكارات في ستاد برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء وا

للفعالیات الریاضیة والترفیھیة؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة بھذه 
 الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمیة.

  
  من عبارة ْ" الیت ھاوس ھاربور" مكتوبة باألحرف العربیة.تتكون العالمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ریةإدارة العالمات التجا
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  الیت ھاوس ھاربورالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265919 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مراس القابضة ش.ذ.م.م.   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  123311ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة  الخدمات العقاریة؛ 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والتجزئة والسكنیة؛ إدارة وتأجیر العقارات التجاریة والتجزئة والسكنیة؛ خدمات تأجیر واستئجار العقارات التي یتم تقدیمھا 

كات الصناعیة وإدارتھا بالنسبة للشقق والفیالت والمكاتب والسبا والمنتجعات ومالعب الجولف والمارینا والفنادق والممتل
وحدائق المالھي والحدائق ذات الطابع الخاص ومراكز التسوق وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة للمستأجرین؛ إدارة شقق وفیالت 

اإلیجار؛ خدمات الوساطة العقاریة؛ خدمات تحصیل اإلیجارات؛ خدمات تثمین العقارات؛ استثمار رؤوس األموال؛ الخدمات 
صول؛ خدمات االستثمار؛ خدمات إدارة الصنادیق؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التأمین؛ الخدمات المالیة؛ خدمات إدارة األ

المصرفیة؛ خدمات التمویل العقاري؛ خدمات تقییم العقارات؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقاریة؛ خدمات 
تأمین العقاري؛ خدمات تطویر األراضي؛ خدمات استمالك األراضي؛ االستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقاریة؛ خدمات ال

تثمین واختیار واستمالك العقارات ألغراض التطویر واالستثمار؛ استمالك األراضي لتأجیرھا؛ إصدار بطاقات الشراء ذات 
ة؛ إصدار واسترداد القسائم القیمة؛ توفیر البطاقات مسبقة الدفع والقسائم ذات القیمة؛ إصدار واسترداد القسائم ذات القیم

والكوبونات ذات القیمة؛ قسائم الھدایا؛ قسائم الھدایا مسبقة الدفع؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك 
 توفیر المعلومات المتعلقة بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.

  
  ھاربور" مكتوبة باألحرف العربیة.تتكون العالمة من عبارة ْ"الیت ھاوس  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  الیت ھاوس ھاربورالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265920 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مراس القابضة ش.ذ.م.م.   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  123311ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات اإلنشاء والصیانة نشاء المباني؛ إدارة المرافق بما في ذلك  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والتنظیف واإلصالح فیما یتعلق بالعقارات أو المباني التجاریة أو السكنیة أو الصناعیة؛ خدمات التخلص من النفایات؛ خدمات 

إزالة النفایات؛ خدمات صیانة العقارات؛ خدمات تطویر األراضي المتصلة باإلنشاء؛ إدارة مشاریع اإلنشاءات في الموقع؛ إنشاء 
عقارات التجاریة والصناعیة والسكنیة؛ تنظیف وتجدید وترمیم وتعزیز المباني؛ اإلشراف على إنشاء المباني؛ ھدم المباني؛ ال

اإلصالح؛ خدمات التركیب؛ تركیب وإصالح أجھزة تكییف الھواء؛ تنظیف وإصالح الغالیات؛ البناء بالطوب؛ عزل المباني؛ إحكام 
لداخل والخارج؛ اإلنشاء؛ معدات اإلنشاء؛ معلومات اإلنشاء؛ معالجة المباني لمنع الرطوبة؛ سد المباني؛ تنظیف المباني من ا

تركیب وإصالح المصاعد؛ إنشاء وصیانة خطوط األنابیب؛ التجصیص (وضع طبقة الجص)؛ سباكة المواسیر؛ تأجیر معدات 
ركبات؛ إنشاء المیناء؛ توفیر المعلومات بشأن اإلنشاء؛ تنظیف النوافذ؛ مكافحة الحشرات؛ محطات الخدمة؛ محطات خدمة الم

 الخدمات المذكورة أعاله بما في ذلك توفیر المعلومات بشأن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمیة.
  

  تتكون العالمة من عبارة ْ" الیت ھاوس ھاربور" مكتوبة باألحرف العربیة. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك عالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ال)- 740(
  الیت ھاوس ھاربورالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265921 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مراس القابضة ش.ذ.م.م.   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  123311ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التعلیم والتھذیب؛ خدمات التدریب؛ تشغیل تسھیالت التدریب  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الترفیھ؛ األنشطة الریاضیة والثقافیة؛ توفیر صاالت التدریبات  في مجال الفنادق والضیافة؛ تشغیل دور الحضانة؛ خدمات

الریاضیة (الجمنازیوم) والنوادي الصحیة؛ تشغیل ألعاب الحدائق ذات الطابع الخاص؛ تشغیل مالعب الجولف؛ توفیر تسھیالت 
ت التدریبیة وورش العمل التنس؛ توفیر تسھیالت برك السباحة؛ ترتیب وإدارة المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والدورا

والمعارض التجاریة واالجتماعات الرسمیة والمحاضرات؛ تشغیل حدائق المالھي والحدائق ذات الطابع الخاص؛ نشر الكتب؛ 
توفیر تسھیالت السینما؛ توفیر التسھیالت الریاضیة؛ توفیر تسھیالت زقاق البولنغ؛ توفیر تسھیالت االستجمام؛ تقدیم تسھیالت 

ب الخیل وسباق الخیل؛ تدریب الخیل، تنظیم المنافسات الریاضیة ومباریات الفروسیة؛ خدمات ستودیوھات التسجیل خاصة بركو
الصوتي؛ خدمات ستودیوھات األفالم؛ توفیر تسھیالت ستودیوھات التسجیل؛ خدمات ستودیوھات التسجیل لألفالم والتلیفزیون 

مناطق التسلیة؛ توفیر مالعب األطفال في محطات الخدمة؛ تأجیر ستودیوھات والفیدیو والرادیو؛ مناطق لعب لألطفال؛ توفیر 
التسجیل؛ حدائق الحیوانات؛ حدائق الحیوانات األلیفة؛ حدائق الحیوان؛ حدائق السفاري؛ معارض الحیوانات؛ عروض 

ر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الحیوانات؛ خدمات المعلومات والتعلیم المتعلقة بحدائق الحیوانات ومعارض الحیوانات؛  توفی
 الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمیة.

  
  تتكون العالمة من عبارة ْ" الیت ھاوس ھاربور" مكتوبة باألحرف العربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

  
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
  الیت ھاوس ھاربورالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265922 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مراس القابضة ش.ذ.م.م.   بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  123311ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر الطعام والشراب (غیر الكحولي)؛ اإلقامة المؤقتة؛  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لتموین الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات خدمات الفنادق؛ خدمات المنتجعات الفندقیة؛ خدمات اإلقامة الفندقیة؛ خدمات ا

المطاعم الفندقیة؛ توفیر القاعات الفندقیة لمعارض األعمال والمعارض التجاریة والمؤتمرات واللقاءات والمحاضرات 
واالجتماعات؛ توفیر تسھیالت [اإلقامة] إلجراء المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والمعارض التجاریة والعطالت؛ تأجیر 

قاعات االجتماعات؛ خدمات الضیافة [اإلقامة]؛ أجنحة الضیافة [توفیر اإلقامة أو الطعام أو الشراب (غیر الكحولي)]؛ معلومات 
وتخطیط العطالت فیما یتعلق باإلقامة؛ المطاعم؛ الكافیھات؛ خدمات التموین بالطعام والشراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناولھ 

عام والشراب؛ محالت العصیر؛ توفیر منافذ بیع األطعمة والمشروبات المتنقلة؛ خدمات التزوید خارجا؛ المقاھي؛ التموین بالط
بالطعام والشراب؛ خدمات المطاعم المتنقلة؛ خدمات تقدیم األطعمة والمشروبات من خالل شاحنة متنقلة؛ مرافق لمواقف 

ات التي تقدم في مواقف المقطورات؛ توفیر مرافق مؤقتة المقصورات المتنقلة (الكرفانات)؛ خدمات التزوید باألطعمة والمشروب
لمواقف المقطورات؛ دور حضانة األطفال؛ مناطق استراحة داخل محطات الخدمة؛ خدمات التموین المتحرك؛ خدمات المعلومات 

ة بیانات حاسوبیة أو واالستشارات المتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجمیع الخدمات المذكورة أعاله یتم تقدیمھا أیضا مباشرة من قاعد
 عبر شبكة االتصاالت العالمیة.

  
  تتكون العالمة من عبارة ْ"الیت ھاوس ھاربور" مكتوبة باألحرف العربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265924 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ,   موسكو، روسیا, , , 119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة تسجیل ونقل ومعالجة ونسخ الصوت والصور وغیرھا من  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 البیانات ؛ آالت حاسبة (كمبیوتر) ، اجھز معالجة البیانات والكمبیوتر ؛ برامج وبرمجیات الكمبیوتر لالستخدام في المجال النووي

والھندسة؛ برمجیات الكمبیوتر لرصد ومراقبة عملیات اإلنتاج في المصنع؛ المغناطیسات الكھربائیة؛ األجھزة واألدوات 
اإللكترونیة والبصریة مثل أجھزة الكمبیوتر وشاشات الفیدیو، والموازین، مثلثات رسم الزوایا القائمة، وأشعة اللیزر، أدوات 

لمستخدمة في معاینة ومراقبة ووزن وقیاس العوامل الفیزیائیة والھندسیة في المنشآت القیاس المحمولة وشرائط القیاس ا
الصناعیة في مجال الطاقة النوویة، وتحدیدًا إنتاج الطاقة النوویة ودورة الوقود النووي، الموصالت واإللكترونیات؛ أشباه 

اد مشعة؛ المعدات (األجھزة) الخاصة باالختبارات غیر الموصالت اإللكترونیة ؛قطع معدات إزالة التلوث للمنشآت الملوثة بمو
المتلفة للمواد في محطات تولید الطاقة؛ رقائق إلكترونیة / دوائر كھربائیة دقیقة؛ األسالك المغناطیسیة المستخدمة في صناعة 

اه الموصالت البلوریة؛ العلمیة المغناطیسات الكھربائیة؛ مغناطیسات لالستخدامات الصناعیة؛ الشوائب الكمیة، وتحدیدًا مواد أشب
والبصریة والوزن والقیاس والتفتیش والرقابة والطبوغرافیة، كشف واختبار وتحلیل وأجھزة وأدوات المعلومات، بالنسبة للبناء 

والخدمات والدعم، ووضع من صیانة وإصالح للوحدات الصناعیة، ومحطات الكھرباء، خزائن النوویة، المعدات الالزمة إلنتاج 
الوقود النووي ومعدات لمعالجة الوقود النووي، المعدات الالزمة لتخزین الوقود النووي والمعدات الالزمة لتخزین النفایات 

النوویة لالستخدام البحث العلمي، والبحوث الصناعیة، والبحوث والتطویر للمنتجات و اختبار المواد الجدیدة ؛ شبھ موصالت 
موصالت ؛ شبھ موصالت بطاقات الذاكرة ؛ شبھ موصالت ؛ لوحات السیلیكون ؛ رقائق مھیكلة ؛  الدوائر المتكاملة ؛ اجھزة شبھ

األشرطة فائقة التوصیل ؛ األسالك والكابالت فائقة التوصیل ؛ الموصالت الفائقة ؛ معدات االختبار والقیاس الختبار أداء وكفاءة 
لمعدات (أجھزة) من النظام اآللي لرصد اإلشعاع في محطات الطاقة معدات محطة تولید الكھرباء ؛ البطاریات الكھربائیة ؛ ا

النوویة ؛ المعدات (أجھزة) من مفاعل تدفق النیوترون في محطة للطاقة النوویة ؛ المعدات (أجھزة) للسیطرة على السالمة من 
رارة النوویة ؛ اجھزة إلشارات اإلشعاع في محطات الطاقة النوویة ؛ المعدات (أجھزة) عرض وتسجیل نتائج التفتیش على الح

الجھاز التحكم الكھرودینامیكي ؛ أدوات وأجھزة لإلشعاع األشعة إكس ، باستثناء تلك التي تستخدم لألغراض الطبیة، وبخاصة 
ر المعجالت الخطیة الجسیمات إلنتاج الطاقة العالیة اإلشعاع األشعة إكس و الصور األشعة إكس الستخدامھا في التحقق واالختبا

المواد والقطاعات الصناعیة واالستخدام ألسباب تتعلق بالسالمة ؛ اجھزة والمعدات مراقبة اإلشعاع ؛ اجھزة اشعاعیة لألغراض 
الصناعیة ؛ المعدات المادیة كھربائیة للصناعة النوویة والھندسة ؛ أوعیة بطاریات ؛ بطاریات قابلة للشحن ؛ بطاریات غلفانیة ؛ 

ت اختبار الغاز ؛ مولدات النظائر قصیرة األجل ؛ أجھزة استشعار للصناعة النوویة والطاقة ؛ أجھزة اجھز بیتاترون ؛ أدوا
الكشف عن اإلشعاع التي تحتوي على مراوح الھواء والغاز ؛ اجھز قیاس الجرعات اإلشعاعیة ؛ حاالت البطاریة ؛ اجھز لیزر 

یة ؛ بلورة أحادیة ؛ مولد النیوترون استنادا مسرعات الجسیمات لیست لغایات طبیة ؛ المواد والمنتجات للمعدات االلكترون
المشحونة ؛ الھندسة معملیة خاصة ؛ المالبس واألحذیة والقبعات والخوذات واألقنعة ضد التعرض لإلشعاع ؛ صفائح للبطاریات 

نع التعرض لإلشعاع ؛ المضخمات؛ ؛ قطعة من المالبس الواقیة للحمایة من الحوادث واإلصابات لالستخدام مع المواد المشعة لم
أدوات لقیاس وتسجیل من اإلشعاع النووي، بما فیھا وحدات الكشف ؛ ادوات قیاس بما فیھا أجھزة القیاس الكھربائیة ؛ اجھزة 

رادار ؛ أدوات األشعة ، بشكل خاص مسرعات الجسیمات الخطي إلنتاج الطاقة العالیة اإلشعاع األشعة إكس والصور األشعة 
الستخدامھا في التحقق ، مواد االختبار، والتطبیقات الصناعیة واستخدامھا ألغراض السالمة ؛ اإلشعاع ؛ اجھزة رادیو ؛ إكس 

اجھزة اشعة إكس لیست لغایات طبیة ؛ بطاریات شعریة ؛ نظم والرقابة اإلدارة لمحطات الطاقة النوویة ؛اجھزة سبر بالصدى ؛ 
و اجھزة قیاس لتنفیذ مواد االختبار للحصول على معلومات حول ممتلكاتھم ؛ مسارعات قیاس السبكتر ؛ آلیات معالجة و / أ

جسیمات ؛ منشآت لجھاز التحكم عن بعد من عملیات اإلنتاج في المنشآت الصناعیة ؛ تركیب للرش ؛ جھاز تحكم االندماج 
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ار] ؛ سیكلوترونات  (مسرعات حلقیة) ؛ النووي الحرارى ؛ اجھزة كاثودیة مضادة للتآكل ؛ وأجھزة االستشعار [جھاز إنذ
شاشات أجھزة األشعة إكس المستخدمة لألغراض الصناعیة ؛ خالیا غلفانیة ؛ إمدادات الطاقة غیر المنقطعة (یو بي إس) ؛ 

لمتابعة محوالت كھربائیة؛ األجھزة الكھربائیة ومنتجات توزیع الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة التنظیم والمراقبة وتبادل اإلشارات وا
والخاصة بالتدفئة والتبرید والتھویة وتكییف الھواء، وتحدیدًا معدات الكمبیوتر الخاصة ببناء أنظمة التشغیل اآللي التي تتحكم 

كھربائیًا في أنظمة التدفئة والتبرید والتھویة وتكییف الھواء؛ معدات الكمبیوتر الخاصة بالتحكم عن بعد في أنظمة التدفئة 
ویة وتكییف الھواء في المبنى؛ معدات وبرمجیات الكمبیوتر الخاصة بالتحكم عن بعد في أجھزة التدفئة والتبرید والتبرید والتھ

والتھویة والتبرید؛ معدات وبرمجیات الكمبیوتر لالستخدام مع تطبیقات الشبكة الذكیة والتي لھا وظائف إدارة أحمال الطاقة 
كم في ومراقبة وتشخیص الشبكة الكھربائیة، إدارة والتحكم في انقطاع التیار والتحكم بھا، والكشف عن سرقة الطاقة والتح

 الكھربائي، والكشف عن األخطاء، وإدارة أصول الشبكة وتشغیل وصیانة الشبكة الكھربائیة ؛ خالیا الوقود.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   ت :االشتراطا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265925 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ر ؛ ) ؛ مولدات البخا110165مراجل بخار ، بخالف أجزاء اآلالت ( 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
منشآت ترشیح الھواء ؛ األجھزة واألدوات المستخدمة في تنظیف، وفصل وتنقیة السوائل والغازات المستخدمة في المجال 

النووي والھندسي؛ مرشحات (فالتر) وأجھزة ترشیح لتكییف الھواء والغاز ؛ المولدات النوویة؛ محطة الطاقة النوویة؛ أجھزة 
لالستخدام في المجال النووي ومجال الطاقة والمجال الھندسي؛ بحوث المفاعالت النوویة ؛ ترشیح الماء؛ أجھزة ترشیح المیاه 

مكونات المفاعالت النوویة ؛ المنشآت النوویة المعیاریة، بما في ذلك الوقود ومولدات البخار، ومقرات المفاعالت، أغطیة لوعاء 
بالمفاعل؛ مفاعالت نوویة ؛ أجھزة إضاءة للصمامات الثنائیة المفاعل، والجزء الداخلي من آلیة توجیھ قضیب التحكم الخاص 

(ال اي دي) ؛ أنظمة التبرید للنفایات النوویة والوقود المستنفد؛ منشآت إلعادة معالجة الوقود النووي والمھدئات النوویة، 
ویة؛ المراجل الصناعیة [عدا أجزاء من والنفایات النوویة ؛ فئات التركیبات المنزلیة أو الصناعیة، بما في ذلك إزالة المواد النو

 المحركات األساسیة والمحركات] ؛ مضخات حرارة ؛ أفران شمسیة ؛ مصابیح كھربائیة و أجھزة إضاءة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك اریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التج)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265927 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(
     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مطبوعات تخطیطیة  الرسوم والبیانیة والمجسمات، وال سیما تصمیم  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بوعة أو اإللكترونیة والتي تحتوي مواد تعلیمیة ودراسیة في مجال الھندسة النوویة الرسومات والخطط والصور التعلیمات المط

؛ لوازم مكتبیة وبخاصة بكرات لألشرطة الالصقة وموائع تصحیح وأقالم حبر وأقالم رصاص ومطاط  وخرامات وكباسات و 
ور الفوتوغرافیة، وألبومات تذكاریة، البوم المشابك ؛ ورق وورق مقوي ؛ األلبومات، البوم عملة وألبومات عطلة، ألبومات للص

للطوابع، ترویسة، ومنصات المذكرة, لمنشورات المطبوعة، وھي أدلة على التصمیم، إرشادات بشأن تصمیم والمبادئ 
طبوعة التوجیھیة التقنیة، وأدلة والدوریات في مجال الطاقة النوویة ؛ اجھزة طباعة متنقلة (لوازم مكتبیة) ؛ ألبومات ؛ نماذج م

؛ دفاتر ؛ كراسات ؛ كتیبات ؛ أوراق للطباعة ؛ صحف ؛ ورق مشمع ؛ مجالت (دوریات) ؛ تقاویم ؛ بطاقات دلیلیة ؛ بطاقات 
تسجیل للتسجیل ؛ كتالوجات ؛ مغلفات ؛ ورق كربون ؛ ورق لف ؛ قرطاسیة ؛ بیانات اعالنیة ؛ ورق طباعة الصور ؛ المواد 

ألجھزة)، منشورات مطبوعة أو الدراسات إلكترونیة مستخدمة في الصناعات والھندسة النوویة التعلیمیة ووسائل التدریب (عدا ا
؛ ورق ترشیح ؛ صور فوتوغرافیة  ؛ حروف طباعة ؛ ورقة صیاغة ؛ صحف ؛ كلیشیھات ؛ منشورات مطبوعة ؛ منتجات من 

 الورق أو البالستیك للتعبئة ؛ الفتات من ورق أو الورق المقوي.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    ة :وصف العالم
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 العالمات التجاریةإدارة 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265928 لمودعة بالرقم :ا)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مواد لسد الشقوق ؛ األفالم البالستیكیة لالستخدام الصناعي والتجاري  17ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدما)- 512(
؛ مواد العزل لمنع التسرب ؛ بالستیك نصف مصنع مستعمل ألغراض صناعیة ؛ مواد غیر موصلة لالحتفاظ بالحرارة ؛ زیوت 

دنیة لمناجم الیورانیوم والنباتات والمستودعات وحفظ عازلة ؛ زجاج عازل ؛ أنابیب مرنة غیر معدنیة ؛ األنابیب الغیر مع
المخزونات ؛ وفصل النظائر، وتجھیز، وإعادة تدویر واستخدام الوقود والخامات والمواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم 

مواد ؛ مواد بالستكیة والنفایات النوویة ؛ المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والمیكا والمنتجات المصنوعة من ھذه ال
 متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنیع.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبر
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   م. جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265929 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     , , , ,  موسكو، روسیا 119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المباني غیر المعدنیة المتنقلة لألنظمة األمنیة ؛ مواد البناء المعیاریة  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ألنابیب لمناجم والمحمولة غیر المعدنیة؛ وبخاصة الكتل اإلسمنتیة والبالط، واألبواب واألعمدة والشرائح، واأللواح، وا

الیورانیوم والتخزین، وفصل النظائر، ومعالجة وإعادة معالجة والتخلص من المواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم، والنفایات 
النوویة ؛ مواسیر ماء غیر معدنیة ؛ أنابیب خزف/فخار ؛ قنوات غیر معدنیة لمنشآت التھویة والتكییف ؛ األنابیب غیر المعدنیة 

جة أو أنبوب التصریف غیر المعدني؛ خزانات غیر معدنیة وغیر مبنیة بالبالستیك؛ صھاریج تخزین الھیدروجین (غیر الخار
معدنیة وغیر بالستیكیة)؛ صھاریج اإلمداد بالمیاه (غیر معدنیة وغیر بالستیكیة)؛ صھاریج تخزین الغاز(غیر معدنیة وغیر 

 یر معدنیة وغیر بالستیكیة).بالستیكیة) ؛ حاویات لتخزین الغاز السائل (غ
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265930 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدعایة واإلعالن  والتسویق ؛ خدمات دعایة وإعالن  فیما یخص  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لترویج سلع معینة وخدمات وشعارات ومعلومات تجاریة، نقل أخبار عن اآلخرین عن طریق طباعتھا وعبر الصوت والفیدیو 

إلعالم على اإلنترنت ؛ خدمات دعایة وإعالن؛ المساعدة والمشورة في إدارة الشركات في والوسائط الرقمیة الشاملة وسائل ا
قطاع الطاقة خدمات الشركات، وال سیما التسویق لمصالح الصناعات والطاقة النوویة وھندسة الطاقة األنشطة اإلداریة في مجال 

داریة في مجال األعمال وإدارة المكاتب, االستشارات اإلداریة األعمال التجاریة وإدارة األعمال والخدمات االستشاریة, أنشطة اإل
في مجال األعمال وإدارة المكاتب, المساعدة في مجال األعمال وإدارة المكاتب؛ التحریات والتقصي الحقائق األعمال ؛ األعمال 

مال التجاریة أو الصناعیة ؛ إدارة التجاریة تسویق, خدمات التطویر في مجال استراتیجیات األعمال؛ المساعدة في إدارة األع
األعمال ؛ المساعدة في إدارة الشركة ؛ التنبؤات والتحلیل االقتصادیة ؛ وكالة االستیراد والتصدیر ؛ مستشارین في مجال 

التسویق , تطویر استراتیجیات التسویق, خدمات التسویق، وال سیما الترویج والدعایة للمنتجات والخدمات لصالح اآلخرین؛ 
رعایة اإلعالن عن األنشطة الثقافیة في المجال النووي ومجال الطاقة وھندسة الطاقة؛ بحوث التسویق؛ استشارات في إدارة 
وتنظیم األعمال ؛ تنظیم المعارض لغایات تجارة أو إعالنیة ؛ تنظیم المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر ؛ خدمات الخبراء 

التجاریة ؛ وكاالت دعایة وإعالن؛ تحلیل أسعار التكلفة ؛ تدقیق الحسابات األعمال؛ تحدیث  كفاءة األعمال ؛ وكاالت األنباء
وصیانة البیانات في قواعد البیانات الحاسوبیة؛ توفیر المعلومات التجاریة عبر المواقع اإللكترونیة؛ ترویج المبیعات (لآلخرین) 

ین ؛ الخدمات االستشاریة إلدارة األعمال؛ التفاوض وإتمام الصفقات ؛ اإلدارة التجارة لترخیص السلع والخدمات الخاصة بآخر
 التجاریة لصالح أطراف ثالثة؛ خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في األعمال) ؛ دراسات التسویق.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265931 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إنیرجي باور كوربوریشن اتومیك  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معلومات إنشاء وإصالح المباني؛ منع التسرب في المباني ؛ إصالح  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مراقبة تلوث المیاه؛ إصالح وصیانة أجھزة تنقیة المیاه؛ إصالح وصیانة، وتجدید معدات المحطات النوویة  وصیانة معدات

وغیرھا من مرافق التولید الصناعي وإنتاج الطاقة؛ خدمات لبناء وتركیب وصیانة وإصالح المركبات والمعدات والبنیة التحتیة 
إصالح المخازن، بما في ذلك مخازن النفایات المشعة؛ بناء محطات ألعمال ومحطات الطاقة النوویة لتولید الكھرباء؛ بناء و

الیورانیوم المنفصلة ؛ خدمات التركیب والصیانة للمعدات لمراقبة وضمان السالمة في محطات الطاقة النوویة وتولید الطاقة, 
ویة لمرافق التخزین النوویة ،  ومرافق تعدین الیورانیوم, حفر اآلبار, إعادة إعمار [إصالح] ماكینات محطات الطاقة النو

والمحطات إلنتاج الوقود النووي إلعادة معالجة الوقود النووي مرافق تخزین للمواد النوویة والمرافق لتخزین النفایات عن 
لیورانیوم األلغام، لمحطات ومراكز التخزین، تجھیز وإعادة المعالجة والتخلص من الوقود النووي والخامات والمواد النوویة وا

والبلوتونیوم؛ مولدات بخار االنتعاش، وتوربینات، المولدات التوربینیة والمولدات الكھربائیة، والسیارات الكھربائیة , استعادة 
المفاعالت النوویة، ومفاعالت المیاه، آالت إلنتاج وتجھیز وإعادة تشغیل ومعالجة الوقود النووي، وخامات المعادن وخامات 

لبلوتونیوم (المواد النوویة) استخراج المعادن, المعلومات واالستشارات بشأن بناء محطات تخصیب الیورانیوم، الیورانیوم وا
وتركیب وإصالح وصیانة المعدات لتخصیب الیورانیوم و النظائر انفصال الیورانیوم, معلومات عن بناء محطات لفصل نظائر 

عدات الالزمة لفصل نظائر الیورانیوم, ؛ االشراف على انشاء المباني ؛ الیورانیوم, معلومات عن تركیب وإصالح وصیانة الم
مقاومة الصدأ ؛ معدات إشعاع شحن وإعادة شحن الخدمات, خدمات استخراج الحجارة, إصالح أو صیانة محطات الطاقة 

فق للنفایات المشعة، بما النوویة، والمعلومات ذات الصل, إصالح مضخات, صناعة البناء وتشیید محطات الطاقة النوویة ومرا
في ذلك محطات تخصیب الیورانیوم, خدمات لبناء وصیانة وإصالح ووقف تشغیل محطات الطاقة النوویة، ومرافق لمعالجة 

الوقود النووي و مرافق تخزین الوقود النووي للمواد والمرافق النوویة لتخزین النفایات، والمناجم والمصانع ومراكز تخزین 
المعالجة والتخلص من الوقود النووي والخامات والمواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم, خدمات التركیب  وتجھیز وإعادة

والصیانة واإلصالح ووقف تشغیل المفاعالت النوویة ومفاعالت المیاه المضغوط والمرافق التي تنتج الوقود النووي, تركیب 
حراریة النوویة, تركیب وتشغیل أجھزة النظائر المشع, التركیب واإلصالح وتشغیل محطات الطاقة النوویة، ومحطات الطاقة ال

لمعدات التدفئة, تركیب وإصالح معدات تكییف الھواء, تركیب وإصالح األجھزة الكھربائي, التركیب والتكلیف وصیانة األدوات 
الطاقة وھندسة الطاقة ؛ تركیب ألغراض علمیة, تركیب وصیانة وإصالح آالت لمراقبة وضمان سالمة الصناعة النوویة و

وصیانة وإصالح أجھزة النظائر المشعة وأجھزة اإلشعاع المتعلقة بصناعة الطاقة النوویة وھندسة الطاقة ؛ تركیب وصیانة 
وإصالح آالت إنتاج الطاقة, تركیب وصیانة وإصالح آالت وأجھزة للتوزیع والتحكم في الطاقة و معلومات الطاقة ذات الصلة ؛ 

ب وصیانة وإصالح األجھزة اإلشعاعیة ؛ تركیب وصیانة وإصالح أجھزة إنذار للكشف عن المواد النوویة ؛ تركیب واصالح تركی
وصیانة اآلالت، بما في ذلك محطات الطاقة النوویة، ومرافق التخزین النوویة، ومرافق إلنتاج مرافق معالجة الوقود النووي 

لمرافق النوویة لتخزین النفایات ؛ تركیب وإصالح وصیانة المعدات الالزمة لتخصیب لمرافق تخزین الوقود النووي للمواد وا
 الیورانیوم وفصل نظیر الیورانیوم؛ إزالة التشویش في األجھزة الكھربائیة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

راض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265932 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جي باور كوربوریشناتومیك إنیر  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أعمال اإلنقاذ من أجل القضاء على الحوادث النوویة واإلشعاعیة في  39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نوویة، والمرافق الصناعیة والمرافق النوویة األخرى؛ معلومات النقل، بما فیھا نقل الیورانیوم الطبیعي محطات الطاقة ال

والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید 
ویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم، والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النو

الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات لتخصیب الیورانیوم، الوقود النووي المستنفد ومجمعات الوقود النووي المشع؛ 
رانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب معلومات التخزین الخاصة بالبضائع الموجودة في المستودعات بما في ذلك تخزین الیو

والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، 
والمعدات وقود للمفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل من نظائر الیورانیوم 

الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، الوقود النووي المستنفد ومجمعات الوقود النووي المشع؛ معلومات التغلیف الخاصة 
بالیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، 

الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي سادس فلورید 
لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع؛ نقل 

نووي لمحطات الطاقة النوویة ؛ تأجیر المستودعات ؛ اإلمداد بالماء ؛ تغلیف البضائع، بما في ذلك نقل المعدات والوقود ال
البضائع بما في ذلك تعبئة الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید 

ود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وق
والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم ومجمعات 

المستنفد،  الوقود النووي المستنفد والمشع؛ نقل البضائع بما فیھا نقل الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم
وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت 

النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات 
مجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع ؛ توزیع الطاقة ؛ توزیع الكھرباء ؛ خدمات تورید المیاه تخصیب الیورانیوم، و

الساخنة؛ خدمات التدفئة [توزیع] ؛ نقل وتخزین النفایات ؛ تخزین البضائع بما في ذلك تخزین الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم 
م، وأكسید الیورانیوم، أكسید الیورانیوم الُمَركَّز، وسادس فلورید المخصب والیورانیوم المستنفد، ثاني أكسید الیورانیو

الیورانیوم، والبلوتونیوم، الوقود األتموفیلي، ونظائر لألغراض الصناعیة والطبیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر 
 مستنفد والمشع.الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي ال

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265940 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     كو, طوكیو، الیابان, , , ,  -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

قھوة؛ شاي؛ خبز؛ خبر الھمبرغر والكعك أو كیك؛ جلي الفواكھ؛  30بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة )- 512(
فطائر محالة (بانكیك)؛ فطائرو الفطائر المحشوة بالفاكھة؛ الحلویات؛ بوظة (أیسكریم)؛ البیتزا؛ سندویشات نقانق أو ھوت 

صلصة اللحم؛ الصلصات (التوابل)؛ دوجز؛ السندویشات ھمبرغر؛ السندویشات؛ التوابل بخالف الزیوت األساسیة؛ الشاي؛ 
 السندویشات مع خبر الھمبرغر من األرز مع حشوات اللحوم  

  
  مكتوب بشكل ممیز باللون االسود Mالعالمة عبارة عن حرف  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لفكریةقمصیة للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HTCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265941 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لف فانغجون   بإسم :)- 730(

       الصین, , , , 321300سیكولف فیلیج، اكسیانجزھو تاون، یونغكانغ سیتي، زھوجیانغ، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مجففات الشعر؛ مصابیح األضافر أو تجعید الشعر؛ مصابیح؛ مصابیح  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مبید للجراثیم لتنقیة الھواء؛ تركیبات الحمام؛ الصخور الحمم الستخدامھا في شویات اللحم؛ موزعات المیاه؛ مجففات الغسیل

 الكھربائیة؛ الوالعات
  

  مكتوبة باللغة االنجلیزیة باللون االسود HTCعبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصد 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200جاریة : العالمة الت لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265942 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تنظیم المعارض لألغراض الثقافیة أو التعلیمیة في مجال الصناعة  41ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
النوویة و الطاقة وھندسة الطاقة ؛ التدریب والتدریب اإلضافي لتنمیة قدرات الموظفین في المجال النووي؛ التدریب العملي 

لتعلیم الخاص؛ الخدمات التعلیمیة والتدریب ممثلة أقسام وورش العمل والدورات (استعراض) ؛ إعادة التدریب المھني؛ ا
التدریبیة في الكلیات والجامعات، والتعلم عن بعد والتعلم عن بعد في امتحانات الكلیات والجامعات، والمشاورات، وتوفیر 

تربیة والتعلیم  على وجھ الخصوص، تنظیم المعلومات في مجال الصناعة النوویة و طاقة ؛ نشر الكتب وكتیبات ؛ خدمات ال
وإجراء دورات تدریبیة ودروس على االنترنت، والندوات، والعروض وورش العمل في مجال الصناعة النوویة و الطاقة 
وھندسة الطاقة ؛ خدمات التربیة على وجھ الخصوص، تنظیم الحلقات الدراسیة والدورات التدریبیة في مجاالت العلمیة 

في اإلطار النووي , نشر الكتب والصحف اإللكترونیة الفوري, نشر نصوص بخالف نصوص الدعایة واإلعالن ؛ تنظیم الصناعیة 
الفعالیات التعلیمیة عن أبحاث السوق؛ مجاالت التعلیم والخدمات التعلیمیة، وبخاصة تنظیم وإجراء االجتماعات، والندوات، 

لمؤتمرات ومؤتمرات الفیدیو ذات الصلة في مجال الصناعة النوویة و الطاقة والمنتدیات والدورات والمؤتمرات والندوات وا
 وھندسة الطاقة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   نغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. جاولی:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1200العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265943 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24ینج بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معایرة األجھزة الطبیة اإلشعاعیة واألجھزة الطبیة بما في ذلك أجھزة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عة السینیة؛ الخدمات االستشاریة قیاس اإلشعاع الشمسي وأجھزة العرض؛ المصادر المشعة، أجھزة التشخیص وآالت األش

الكیمیائیة والتحلیل الكیمیائي في الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ برمجة الكمبیوتر في المجاالت ذات الصلة 
بالصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛  السیطرة، وھي التحقق من أمن المواد النوویة والمنشآت النوویة والمعدات في 

جال الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة، ھندسة ؛ دراسة الجدوى والجدوى الفنیة للمشاریع والخطط في الصناعة م
النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ خدمات البحث العلمي واالستشارات والمعلومات في مجال حمایة البیئة ؛ البحوث والخدمات 

ال األدویة واألجھزة الطبیة لألشعة واألشعة البیطریة, دراسة المشروعات الفنیة، في مجال التنمیة الصناعیة المتعلقة بمج
وبخاصة دراسات الجدوى؛ تحلیل أنظمة كمبیوتر؛ التحلیل الكیمیاء ؛ رسم تصامیم ومخططات اإلنشاء ؛ رسم ؛ المسح 

صمیم الھندسي, الھندسة في الصناعة الجیولوجي ؛ قیاس اإلشعاع، على وجھ الخصوص، تقییم القیاسات في مجال اإلشعاع, الت
النوویة والطاقة ؛ اختبار المواد والمنتجات والبحث في مجال العلوم والصناعة, وال سیما في مجاالت البیولوجیا والمیكانیكا 

عرض والجیولوجیا والفیزیاء والكیمیاء وإنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء ؛ دراسة تأثیر طاقة الذریة على البیئة من حیث الت
لإلشعاع (الھجرة، وتراكم وسلوك المواد المشعة في األجسام الطبیعیة), مشاورات بشأن حمایة البیئة, استشارات برامج 

الكمبیوتر, االستشارات المعماریة, المشورة بشأن البناء، بما في ذلك خطط التنمیة (جداول) والمشاریع في بناء محطات تخصیب 
في مجال الصناعات النوویة والبتروكیماویات, خدمات االختبارات المعملیة والھندسیة فیما یتعلق الیورانیوم, البحوث المختبریة 

بالصناعة النوویة والھندسة, البحوث وتصمیم العمل والتشاور في مجال الفیزیاء النوویة والفیزیاء الحراریة، والتآكل، 
طاقة، والموارد الطبیعیة، بما في ذلك الیورانیوم, المشورة العلمیة والفیزیاء النیوترونیة والتكنولوجیا وتشتت النیوترونات، وال

والفنیة والھندسیة في مجال الھندسة النوویة، والمعدات اإلشعاعیة والمواد النوویة والمواد المشعة والنفایات المشعة والوقود 
اإلشعاعیة ؛ تصمیم انظمة كمبیوتر ؛ مراقبة  النووي ومراقبة سالمة المنشآت النوویة؛ صیانة برامج كمبیوتر ؛ تقییم القیاسات

اإلشعاع, الخطط والمشاریع في مجال البناء، بما في ذلك بناء محطات للطاقة النوویة، وتخزین المواد النوویة ومحطات تخصیب 
ة واإلجرائیة لبناء الیورانیوم التنمیة, تطویر التصمیم الھندسي واإلنتاج التكنولوجي والتنظیمي والوثائق التشغیلیة والتنظیمی

وتشغیل وإعادة اإلعمار للطاقة النوویة ؛ التحلیل المائي ؛ تصمیم صناعي ؛ تصمیم الفنون التخطیطیة وبحث وتطویر منتجات 
جدیدة لآلخرین؛ البحث العلمي؛ األبحاث التقنیة ؛ توفیر المعلومات العلمیة، وتقدیم المشورة والخدمات االستشاریة فیما یتعلق 

الكربون؛ تحمیل برامج كمبیوتر ؛ استشارات في مجال توفیر الطاقة ؛ الدراسات الفنیة والبحوث ذات الصلة بالتنمیة في  بمعادلة
الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ دراسات الفنیة، بما في ذلك وضع تدابیر السالمة التقنیة للمرافق النوویة ؛ التحلیل 

ة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ الھندسة والخبرة التقنیة في الصناعة النوویة والطاقة الصناعیة والبحثیة في الصناع
 وھندسة الطاقة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1200العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265944 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24ینكا ستریت، بیلدینج بولشایا اوردوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معادن غیر نفسیة وكل خلیط منھا، ما عدا تلك الواردة في الفئات  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الصناعیة والھندسة النوویة ؛ معادن على شكل مسحوق األخرى ؛ منغنیز؛ حاویات معدنیة؛ كابالت وأسالك معدنیة مستخدمة في 

؛ نیكل ؛ معادن غیر مشغولة  ؛ السلك المعدني على شكل أنابیب معدنیة في سبائك الصلب ؛ قوالب ؛ دلفنة الھافنیوم وسبائكھ ؛ 
خامات الیورانیوم ؛ سبائك دلفنة النیوبیوم؛ دلفنة الزركونیوم وسبائكھ؛ دلفنة التیتانیوم وسبائكھ؛ خامات معدنیة، بما فیھا 

النیوبیوم وتیتانیوم ؛ سبائك زركونیوم ؛ سبائك فوالذیة ؛ تنتالم ؛ األنابیب (القنوات التكنولوجیة للمفاعالت النوویة) ، مواد 
كونیوم) ؛ انشاء معدنیة (بریلیوم ، فانادیوم ، التنغستین ، ھفنیوم ، جرمانیوم ، إندیوم ، مولیبدنوم ، نیوبیوم ، تیتانیوم ، زر

 كروم ؛ مواسیر وأنابیب معدنیة ؛ مباني معدنیة متنقلة ؛ مواد بناء معدنیة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. جاولینغ :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265945 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24 بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینجوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مضخات ؛ صمامات للمعدات الصناعیة ؛ صمامات (أجزاء آالت) ؛  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الھیدرولیكیة لآلالت ، محركات و مولدات طاقة للطوارئ ؛ مولدات التیار المتردد ؛ مولدات كھربائیة ؛ مولدات التیار ؛ التحكم 

مكائن ؛ مضخات (آالت) ؛ مشعات (تبرید) المحركات والمكائن ؛ ناقالت انبوبیة تدار بالھواء المضغوط ؛ ضاغطات تربینیة ؛ 
ة محركات بخاریة ؛ الھیاكل الفوالذیة الملحومة، القطع واإلكسسوارات الخاصة بالمنتجات المذكورة أعاله، والمدرجة ضمن الفئ

)؛ مولدات الكھرباء ؛ مكائن بخالف المستخدمة في المركبات ؛ صمامات ضغط (أجزاء آالت) ؛ صمامات لمحطات الطاقة 7رقم (
النوویة والسفن, آلة متخصصة في تعطیل المنشآت والمحطات النوویة , آالت قطع المعادن, مضخات طاردة خاصة للصناعة و 

لمعالجة المعادن, آالت لصناعة الحدیدیة , توربینات لالستخدام في الصناعة النوویة  الھندسة النوویة , آالت حفر, آالت حفر
والھندسة؛, أجھزة الطرد المركزي (آالت) لالستخدام في الصناعة النوویة وقطاع الطاقة، بما في ذلك أجھزة الطرد المركزي 

 ائیة.للغاز، جھاز طرد مركزي لتخصیب الیورانیوم وفصل النظائر, محركات كھرب
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265947 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة تسجیل ونقل ومعالجة ونسخ الصوت والصور وغیرھا من  9ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
البیانات ؛ آالت حاسبة (كمبیوتر) ، اجھز معالجة البیانات والكمبیوتر ؛ برامج وبرمجیات الكمبیوتر لالستخدام في المجال النووي 

ات اإلنتاج في المصنع؛ المغناطیسات الكھربائیة؛ األجھزة واألدوات والھندسة؛ برمجیات الكمبیوتر لرصد ومراقبة عملی
اإللكترونیة والبصریة مثل أجھزة الكمبیوتر وشاشات الفیدیو، والموازین، مثلثات رسم الزوایا القائمة، وأشعة اللیزر، أدوات 

الفیزیائیة والھندسیة في المنشآت القیاس المحمولة وشرائط القیاس المستخدمة في معاینة ومراقبة ووزن وقیاس العوامل 
الصناعیة في مجال الطاقة النوویة، وتحدیدًا إنتاج الطاقة النوویة ودورة الوقود النووي، الموصالت واإللكترونیات؛ أشباه 

غیر الموصالت اإللكترونیة ؛قطع معدات إزالة التلوث للمنشآت الملوثة بمواد مشعة؛ المعدات (األجھزة) الخاصة باالختبارات 
المتلفة للمواد في محطات تولید الطاقة؛ رقائق إلكترونیة / دوائر كھربائیة دقیقة؛ األسالك المغناطیسیة المستخدمة في صناعة 

المغناطیسات الكھربائیة؛ مغناطیسات لالستخدامات الصناعیة؛ الشوائب الكمیة، وتحدیدًا مواد أشباه الموصالت البلوریة؛ العلمیة 
والقیاس والتفتیش والرقابة والطبوغرافیة، كشف واختبار وتحلیل وأجھزة وأدوات المعلومات، بالنسبة للبناء والبصریة والوزن 

والخدمات والدعم، ووضع من صیانة وإصالح للوحدات الصناعیة، ومحطات الكھرباء، خزائن النوویة، المعدات الالزمة إلنتاج 
معدات الالزمة لتخزین الوقود النووي والمعدات الالزمة لتخزین النفایات الوقود النووي ومعدات لمعالجة الوقود النووي، ال

النوویة لالستخدام البحث العلمي، والبحوث الصناعیة، والبحوث والتطویر للمنتجات و اختبار المواد الجدیدة ؛ شبھ موصالت 
ت ؛ لوحات السیلیكون ؛ رقائق مھیكلة ؛ الدوائر المتكاملة ؛ اجھزة شبھ موصالت ؛ شبھ موصالت بطاقات الذاكرة ؛ شبھ موصال

األشرطة فائقة التوصیل ؛ األسالك والكابالت فائقة التوصیل ؛ الموصالت الفائقة ؛ معدات االختبار والقیاس الختبار أداء وكفاءة 
محطات الطاقة  معدات محطة تولید الكھرباء ؛ البطاریات الكھربائیة ؛ المعدات (أجھزة) من النظام اآللي لرصد اإلشعاع في

النوویة ؛ المعدات (أجھزة) من مفاعل تدفق النیوترون في محطة للطاقة النوویة ؛ المعدات (أجھزة) للسیطرة على السالمة من 
اإلشعاع في محطات الطاقة النوویة ؛ المعدات (أجھزة) عرض وتسجیل نتائج التفتیش على الحرارة النوویة ؛ اجھزة إلشارات 

ھرودینامیكي ؛ أدوات وأجھزة لإلشعاع األشعة إكس ، باستثناء تلك التي تستخدم لألغراض الطبیة، وبخاصة الجھاز التحكم الك
المعجالت الخطیة الجسیمات إلنتاج الطاقة العالیة اإلشعاع األشعة إكس و الصور األشعة إكس الستخدامھا في التحقق واالختبار 

تتعلق بالسالمة ؛ اجھزة والمعدات مراقبة اإلشعاع ؛ اجھزة اشعاعیة لألغراض المواد والقطاعات الصناعیة واالستخدام ألسباب 
الصناعیة ؛ المعدات المادیة كھربائیة للصناعة النوویة والھندسة ؛ أوعیة بطاریات ؛ بطاریات قابلة للشحن ؛ بطاریات غلفانیة ؛ 

أجھزة استشعار للصناعة النوویة والطاقة ؛ أجھزة اجھز بیتاترون ؛ أدوات اختبار الغاز ؛ مولدات النظائر قصیرة األجل ؛ 
الكشف عن اإلشعاع التي تحتوي على مراوح الھواء والغاز ؛ اجھز قیاس الجرعات اإلشعاعیة ؛ حاالت البطاریة ؛ اجھز لیزر 

عات الجسیمات لیست لغایات طبیة ؛ المواد والمنتجات للمعدات االلكترونیة ؛ بلورة أحادیة ؛ مولد النیوترون استنادا مسر
المشحونة ؛ الھندسة معملیة خاصة ؛ المالبس واألحذیة والقبعات والخوذات واألقنعة ضد التعرض لإلشعاع ؛ صفائح للبطاریات 
؛ قطعة من المالبس الواقیة للحمایة من الحوادث واإلصابات لالستخدام مع المواد المشعة لمنع التعرض لإلشعاع ؛ المضخمات؛ 

یل من اإلشعاع النووي، بما فیھا وحدات الكشف ؛ ادوات قیاس بما فیھا أجھزة القیاس الكھربائیة ؛ اجھزة أدوات لقیاس وتسج
رادار ؛ أدوات األشعة ، بشكل خاص مسرعات الجسیمات الخطي إلنتاج الطاقة العالیة اإلشعاع األشعة إكس والصور األشعة 

ات الصناعیة واستخدامھا ألغراض السالمة ؛ اإلشعاع ؛ اجھزة رادیو ؛ إكس الستخدامھا في التحقق ، مواد االختبار، والتطبیق
اجھزة اشعة إكس لیست لغایات طبیة ؛ بطاریات شعریة ؛ نظم والرقابة اإلدارة لمحطات الطاقة النوویة ؛اجھزة سبر بالصدى ؛ 

علومات حول ممتلكاتھم ؛ مسارعات قیاس السبكتر ؛ آلیات معالجة و / أو اجھزة قیاس لتنفیذ مواد االختبار للحصول على م
جسیمات ؛ منشآت لجھاز التحكم عن بعد من عملیات اإلنتاج في المنشآت الصناعیة ؛ تركیب للرش ؛ جھاز تحكم االندماج 
النووي الحرارى ؛ اجھزة كاثودیة مضادة للتآكل ؛ وأجھزة االستشعار [جھاز إنذار] ؛ سیكلوترونات  (مسرعات حلقیة) ؛ 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ة األشعة إكس المستخدمة لألغراض الصناعیة ؛ خالیا غلفانیة ؛ إمدادات الطاقة غیر المنقطعة (یو بي إس) ؛ شاشات أجھز
محوالت كھربائیة؛ األجھزة الكھربائیة ومنتجات توزیع الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة التنظیم والمراقبة وتبادل اإلشارات والمتابعة 

ییف الھواء، وتحدیدًا معدات الكمبیوتر الخاصة ببناء أنظمة التشغیل اآللي التي تتحكم والخاصة بالتدفئة والتبرید والتھویة وتك
كھربائیًا في أنظمة التدفئة والتبرید والتھویة وتكییف الھواء؛ معدات الكمبیوتر الخاصة بالتحكم عن بعد في أنظمة التدفئة 

كمبیوتر الخاصة بالتحكم عن بعد في أجھزة التدفئة والتبرید والتبرید والتھویة وتكییف الھواء في المبنى؛ معدات وبرمجیات ال
والتھویة والتبرید؛ معدات وبرمجیات الكمبیوتر لالستخدام مع تطبیقات الشبكة الذكیة والتي لھا وظائف إدارة أحمال الطاقة 

والتحكم في انقطاع التیار والتحكم بھا، والكشف عن سرقة الطاقة والتحكم في ومراقبة وتشخیص الشبكة الكھربائیة، إدارة 
 الكھربائي، والكشف عن األخطاء، وإدارة أصول الشبكة وتشغیل وصیانة الشبكة الكھربائیة ؛ خالیا الوقود.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265948 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

) ؛ مولدات البخار ؛ 110165مراجل بخار ، بخالف أجزاء اآلالت ( 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تخدمة في تنظیف، وفصل وتنقیة السوائل والغازات المستخدمة في المجال منشآت ترشیح الھواء ؛ األجھزة واألدوات المس

النووي والھندسي؛ مرشحات (فالتر) وأجھزة ترشیح لتكییف الھواء والغاز ؛ المولدات النوویة؛ محطة الطاقة النوویة؛ أجھزة 
ل الھندسي؛ بحوث المفاعالت النوویة ؛ ترشیح الماء؛ أجھزة ترشیح المیاه لالستخدام في المجال النووي ومجال الطاقة والمجا

مكونات المفاعالت النوویة ؛ المنشآت النوویة المعیاریة، بما في ذلك الوقود ومولدات البخار، ومقرات المفاعالت، أغطیة لوعاء 
الثنائیة  المفاعل، والجزء الداخلي من آلیة توجیھ قضیب التحكم الخاص بالمفاعل؛ مفاعالت نوویة ؛ أجھزة إضاءة للصمامات

(ال اي دي) ؛ أنظمة التبرید للنفایات النوویة والوقود المستنفد؛ منشآت إلعادة معالجة الوقود النووي والمھدئات النوویة، 
والنفایات النوویة ؛ فئات التركیبات المنزلیة أو الصناعیة، بما في ذلك إزالة المواد النوویة؛ المراجل الصناعیة [عدا أجزاء من 

 ألساسیة والمحركات] ؛ مضخات حرارة ؛ أفران شمسیة ؛ مصابیح كھربائیة و أجھزة إضاءة.المحركات ا
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بلیو إل جي آي بي ذ. م. م. جاولینغ د:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265950 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مطبوعات تخطیطیة  الرسوم والبیانیة والمجسمات، وال سیما تصمیم  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
دراسیة في مجال الھندسة النوویة الرسومات والخطط والصور التعلیمات المطبوعة أو اإللكترونیة والتي تحتوي مواد تعلیمیة و

؛ لوازم مكتبیة وبخاصة بكرات لألشرطة الالصقة وموائع تصحیح وأقالم حبر وأقالم رصاص ومطاط  وخرامات وكباسات و 
المشابك ؛ ورق وورق مقوي ؛ األلبومات، البوم عملة وألبومات عطلة، ألبومات للصور الفوتوغرافیة، وألبومات تذكاریة، البوم 

بع، ترویسة، ومنصات المذكرة, لمنشورات المطبوعة، وھي أدلة على التصمیم، إرشادات بشأن تصمیم والمبادئ للطوا
التوجیھیة التقنیة، وأدلة والدوریات في مجال الطاقة النوویة ؛ اجھزة طباعة متنقلة (لوازم مكتبیة) ؛ ألبومات ؛ نماذج مطبوعة 

ة ؛ صحف ؛ ورق مشمع ؛ مجالت (دوریات) ؛ تقاویم ؛ بطاقات دلیلیة ؛ بطاقات ؛ دفاتر ؛ كراسات ؛ كتیبات ؛ أوراق للطباع
تسجیل للتسجیل ؛ كتالوجات ؛ مغلفات ؛ ورق كربون ؛ ورق لف ؛ قرطاسیة ؛ بیانات اعالنیة ؛ ورق طباعة الصور ؛ المواد 

مستخدمة في الصناعات والھندسة النوویة التعلیمیة ووسائل التدریب (عدا األجھزة)، منشورات مطبوعة أو الدراسات إلكترونیة 
؛ ورق ترشیح ؛ صور فوتوغرافیة  ؛ حروف طباعة ؛ ورقة صیاغة ؛ صحف ؛ كلیشیھات ؛ منشورات مطبوعة ؛ منتجات من 

 الورق أو البالستیك للتعبئة ؛ الفتات من ورق أو الورق المقوي.
  

  ة باألحرف الالتینیة  ) مكتوبVVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ةاإلمارات العربیة المتحد  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265953 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

م البالستیكیة لالستخدام الصناعي والتجاري مواد لسد الشقوق ؛ األفال 17وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ مواد العزل لمنع التسرب ؛ بالستیك نصف مصنع مستعمل ألغراض صناعیة ؛ مواد غیر موصلة لالحتفاظ بالحرارة ؛ زیوت 

حفظ عازلة ؛ زجاج عازل ؛ أنابیب مرنة غیر معدنیة ؛ األنابیب الغیر معدنیة لمناجم الیورانیوم والنباتات والمستودعات و
المخزونات ؛ وفصل النظائر، وتجھیز، وإعادة تدویر واستخدام الوقود والخامات والمواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم 

والنفایات النوویة ؛ المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والمیكا والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد ؛ مواد بالستكیة 
 ي التصنیع.متشكلة بالبثق لالستعمال ف

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300ة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265955 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المباني غیر المعدنیة المتنقلة لألنظمة األمنیة ؛ مواد البناء المعیاریة  19لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
والمحمولة غیر المعدنیة؛ وبخاصة الكتل اإلسمنتیة والبالط، واألبواب واألعمدة والشرائح، واأللواح، واألنابیب لمناجم 

ئر، ومعالجة وإعادة معالجة والتخلص من المواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم، والنفایات الیورانیوم والتخزین، وفصل النظا
النوویة ؛ مواسیر ماء غیر معدنیة ؛ أنابیب خزف/فخار ؛ قنوات غیر معدنیة لمنشآت التھویة والتكییف ؛ األنابیب غیر المعدنیة 

دنیة وغیر مبنیة بالبالستیك؛ صھاریج تخزین الھیدروجین (غیر الخارجة أو أنبوب التصریف غیر المعدني؛ خزانات غیر مع
معدنیة وغیر بالستیكیة)؛ صھاریج اإلمداد بالمیاه (غیر معدنیة وغیر بالستیكیة)؛ صھاریج تخزین الغاز(غیر معدنیة وغیر 

 بالستیكیة) ؛ حاویات لتخزین الغاز السائل (غیر معدنیة وغیر بالستیكیة).
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300لعالمة عبارة عن كلمة (ا    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017خ : بتاری   265956 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     كو, طوكیو، الیابان, , , ,  -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

كھ؛ عصیر الطماطم؛ عصیر خضار؛ المیاه میاه غازیة؛ عصیر الفوا 32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المعدنیة (المشروبات)؛ المشروبات متساوي التوتر (مشروبات منشط)؛ المشروبات غیر الكحولیة

  
  مكتوب بشكل ممیز باللون االسود Mالعالمة عبارة عن حرف  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265958 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24لشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج بووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدعایة واإلعالن  والتسویق ؛ خدمات دعایة وإعالن  فیما یخص  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بار عن اآلخرین عن طریق طباعتھا وعبر الصوت والفیدیو لترویج سلع معینة وخدمات وشعارات ومعلومات تجاریة، نقل أخ

والوسائط الرقمیة الشاملة وسائل اإلعالم على اإلنترنت ؛ خدمات دعایة وإعالن؛ المساعدة والمشورة في إدارة الشركات في 
نشطة اإلداریة في مجال قطاع الطاقة خدمات الشركات، وال سیما التسویق لمصالح الصناعات والطاقة النوویة وھندسة الطاقة األ

األعمال التجاریة وإدارة األعمال والخدمات االستشاریة, أنشطة اإلداریة في مجال األعمال وإدارة المكاتب, االستشارات اإلداریة 
ل في مجال األعمال وإدارة المكاتب, المساعدة في مجال األعمال وإدارة المكاتب؛ التحریات والتقصي الحقائق األعمال ؛ األعما
التجاریة تسویق, خدمات التطویر في مجال استراتیجیات األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الصناعیة ؛ إدارة 

األعمال ؛ المساعدة في إدارة الشركة ؛ التنبؤات والتحلیل االقتصادیة ؛ وكالة االستیراد والتصدیر ؛ مستشارین في مجال 
التسویق, خدمات التسویق، وال سیما الترویج والدعایة للمنتجات والخدمات لصالح اآلخرین؛ التسویق , تطویر استراتیجیات 

رعایة اإلعالن عن األنشطة الثقافیة في المجال النووي ومجال الطاقة وھندسة الطاقة؛ بحوث التسویق؛ استشارات في إدارة 
المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر ؛ خدمات الخبراء  وتنظیم األعمال ؛ تنظیم المعارض لغایات تجارة أو إعالنیة ؛ تنظیم

كفاءة األعمال ؛ وكاالت األنباء التجاریة ؛ وكاالت دعایة وإعالن؛ تحلیل أسعار التكلفة ؛ تدقیق الحسابات األعمال؛ تحدیث 
رونیة؛ ترویج المبیعات (لآلخرین) وصیانة البیانات في قواعد البیانات الحاسوبیة؛ توفیر المعلومات التجاریة عبر المواقع اإللكت

؛ اإلدارة التجارة لترخیص السلع والخدمات الخاصة بآخرین ؛ الخدمات االستشاریة إلدارة األعمال؛ التفاوض وإتمام الصفقات 
 التجاریة لصالح أطراف ثالثة؛ خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في األعمال) ؛ دراسات التسویق.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300مة عبارة عن كلمة (العال    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Mالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017 بتاریخ :   265960 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     كو, طوكیو، الیابان, , , ,  -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مبرغرالمقاھي؛ مطاعم؛ مقاھي الھ 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوب بشكل ممیز باللون االسود Mالعالمة عبارة عن حرف  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265962 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معلومات إنشاء وإصالح المباني؛ منع التسرب في المباني ؛ إصالح  37الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
وصیانة معدات مراقبة تلوث المیاه؛ إصالح وصیانة أجھزة تنقیة المیاه؛ إصالح وصیانة، وتجدید معدات المحطات النوویة 

وتركیب وصیانة وإصالح المركبات والمعدات والبنیة التحتیة وغیرھا من مرافق التولید الصناعي وإنتاج الطاقة؛ خدمات لبناء 
ومحطات الطاقة النوویة لتولید الكھرباء؛ بناء وإصالح المخازن، بما في ذلك مخازن النفایات المشعة؛ بناء محطات ألعمال 

ة النوویة وتولید الطاقة, الیورانیوم المنفصلة ؛ خدمات التركیب والصیانة للمعدات لمراقبة وضمان السالمة في محطات الطاق
تعدین الیورانیوم, حفر اآلبار, إعادة إعمار [إصالح] ماكینات محطات الطاقة النوویة لمرافق التخزین النوویة ،  ومرافق 

والمحطات إلنتاج الوقود النووي إلعادة معالجة الوقود النووي مرافق تخزین للمواد النوویة والمرافق لتخزین النفایات عن 
م، لمحطات ومراكز التخزین، تجھیز وإعادة المعالجة والتخلص من الوقود النووي والخامات والمواد النوویة والیورانیوم األلغا

والبلوتونیوم؛ مولدات بخار االنتعاش، وتوربینات، المولدات التوربینیة والمولدات الكھربائیة، والسیارات الكھربائیة , استعادة 
ت المیاه، آالت إلنتاج وتجھیز وإعادة تشغیل ومعالجة الوقود النووي، وخامات المعادن وخامات المفاعالت النوویة، ومفاعال

الیورانیوم والبلوتونیوم (المواد النوویة) استخراج المعادن, المعلومات واالستشارات بشأن بناء محطات تخصیب الیورانیوم، 
ر انفصال الیورانیوم, معلومات عن بناء محطات لفصل نظائر وتركیب وإصالح وصیانة المعدات لتخصیب الیورانیوم و النظائ

الیورانیوم, معلومات عن تركیب وإصالح وصیانة المعدات الالزمة لفصل نظائر الیورانیوم, ؛ االشراف على انشاء المباني ؛ 
حطات الطاقة مقاومة الصدأ ؛ معدات إشعاع شحن وإعادة شحن الخدمات, خدمات استخراج الحجارة, إصالح أو صیانة م

النوویة، والمعلومات ذات الصل, إصالح مضخات, صناعة البناء وتشیید محطات الطاقة النوویة ومرافق للنفایات المشعة، بما 
في ذلك محطات تخصیب الیورانیوم, خدمات لبناء وصیانة وإصالح ووقف تشغیل محطات الطاقة النوویة، ومرافق لمعالجة 

الوقود النووي للمواد والمرافق النوویة لتخزین النفایات، والمناجم والمصانع ومراكز تخزین  الوقود النووي و مرافق تخزین
وتجھیز وإعادة المعالجة والتخلص من الوقود النووي والخامات والمواد النوویة والیورانیوم والبلوتونیوم, خدمات التركیب 

المیاه المضغوط والمرافق التي تنتج الوقود النووي, تركیب والصیانة واإلصالح ووقف تشغیل المفاعالت النوویة ومفاعالت 
وتشغیل محطات الطاقة النوویة، ومحطات الطاقة الحراریة النوویة, تركیب وتشغیل أجھزة النظائر المشع, التركیب واإلصالح 

والتكلیف وصیانة األدوات لمعدات التدفئة, تركیب وإصالح معدات تكییف الھواء, تركیب وإصالح األجھزة الكھربائي, التركیب 
ألغراض علمیة, تركیب وصیانة وإصالح آالت لمراقبة وضمان سالمة الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ تركیب 

وصیانة وإصالح أجھزة النظائر المشعة وأجھزة اإلشعاع المتعلقة بصناعة الطاقة النوویة وھندسة الطاقة ؛ تركیب وصیانة 
الطاقة, تركیب وصیانة وإصالح آالت وأجھزة للتوزیع والتحكم في الطاقة و معلومات الطاقة ذات الصلة ؛  وإصالح آالت إنتاج

تركیب وصیانة وإصالح األجھزة اإلشعاعیة ؛ تركیب وصیانة وإصالح أجھزة إنذار للكشف عن المواد النوویة ؛ تركیب واصالح 
مرافق التخزین النوویة، ومرافق إلنتاج مرافق معالجة الوقود النووي وصیانة اآلالت، بما في ذلك محطات الطاقة النوویة، و

لمرافق تخزین الوقود النووي للمواد والمرافق النوویة لتخزین النفایات ؛ تركیب وإصالح وصیانة المعدات الالزمة لتخصیب 
 الیورانیوم وفصل نظیر الیورانیوم؛ إزالة التشویش في األجھزة الكھربائیة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    مة :وصف العال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 
 

 العالمات التجاریة إدارة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265964 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أعمال اإلنقاذ من أجل القضاء على الحوادث النوویة واإلشعاعیة في  39ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدم)- 512(
محطات الطاقة النوویة، والمرافق الصناعیة والمرافق النوویة األخرى؛ معلومات النقل، بما فیھا نقل الیورانیوم الطبیعي 

ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید  والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم،
الیورانیوم، والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر 

ات الوقود النووي المشع؛ الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات لتخصیب الیورانیوم، الوقود النووي المستنفد ومجمع
معلومات التخزین الخاصة بالبضائع الموجودة في المستودعات بما في ذلك تخزین الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب 

والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، 
ود للمفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل من نظائر الیورانیوم والمعدات وق

الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، الوقود النووي المستنفد ومجمعات الوقود النووي المشع؛ معلومات التغلیف الخاصة 
مخصب والیورانیوم المستنفد، وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، بالیورانیوم الطبیعي والیورانیوم ال

سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي 
یب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع؛ نقل لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخص

البضائع، بما في ذلك نقل المعدات والوقود النووي لمحطات الطاقة النوویة ؛ تأجیر المستودعات ؛ اإلمداد بالماء ؛ تغلیف 
وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید البضائع بما في ذلك تعبئة الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، 

الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت النوویة، نظائر لألغراض الطبیة 
والصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم ومجمعات 

د النووي المستنفد والمشع؛ نقل البضائع بما فیھا نقل الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المخصب والیورانیوم المستنفد، الوقو
وأكسید الیورانیوم، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، سادس فلورید الیورانیوم والبلوتونیوم، وقود المفاعالت 

لصناعیة، وأجھزة الطرد المركزي لفصل نظائر الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات النوویة، نظائر لألغراض الطبیة وا
تخصیب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع ؛ توزیع الطاقة ؛ توزیع الكھرباء ؛ خدمات تورید المیاه 

ئع بما في ذلك تخزین الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم الساخنة؛ خدمات التدفئة [توزیع] ؛ نقل وتخزین النفایات ؛ تخزین البضا
المخصب والیورانیوم المستنفد، ثاني أكسید الیورانیوم، وأكسید الیورانیوم، أكسید الیورانیوم الُمَركَّز، وسادس فلورید 

لمركزي لفصل نظائر الیورانیوم، والبلوتونیوم، الوقود األتموفیلي، ونظائر لألغراض الصناعیة والطبیة، وأجھزة الطرد ا
 الیورانیوم والمعدات الالزمة لبناء محطات تخصیب الیورانیوم، ومجمعات الوقود النووي المستنفد والمشع.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك م وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقد)- 740(
  M MOS BURGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265965 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     كو, طوكیو، الیابان, , , ,  -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أطعمة اساسھا اللحوم المعالجة؛ رقائق البطاطا؛ حلیب؛ الحلیب  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 طا المقلیة؛ حلقات البصلالمخفوق؛ سلطات الخضروات؛ النقانق أو السجق؛ قطع الدجاج؛ الدجاج المقلي؛ البطا

  
باحرف التینیة حول  MOS BURGERمكتوب بشكل ممیز اسفلھا عبارة  Mالعالمة عبارة عن حرف  وصف العالمة :

  احرفھا اطار باللون االسود
   االشتراطات :

  
سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي ذ. م. م.  جاولینغ دبلیو إل جي آي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265968 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     سكو، روسیا, , , ,  مو 119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تنظیم المعارض لألغراض الثقافیة أو التعلیمیة في مجال الصناعة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ التدریب العملي النوویة و الطاقة وھندسة الطاقة ؛ التدریب والتدریب اإلضافي لتنمیة قدرات الموظفین في المجال النووي

(استعراض) ؛ إعادة التدریب المھني؛ التعلیم الخاص؛ الخدمات التعلیمیة والتدریب ممثلة أقسام وورش العمل والدورات 
التدریبیة في الكلیات والجامعات، والتعلم عن بعد والتعلم عن بعد في امتحانات الكلیات والجامعات، والمشاورات، وتوفیر 

لصناعة النوویة و طاقة ؛ نشر الكتب وكتیبات ؛ خدمات التربیة والتعلیم  على وجھ الخصوص، تنظیم المعلومات في مجال ا
وإجراء دورات تدریبیة ودروس على االنترنت، والندوات، والعروض وورش العمل في مجال الصناعة النوویة و الطاقة 

راسیة والدورات التدریبیة في مجاالت العلمیة وھندسة الطاقة ؛ خدمات التربیة على وجھ الخصوص، تنظیم الحلقات الد
الصناعیة في اإلطار النووي , نشر الكتب والصحف اإللكترونیة الفوري, نشر نصوص بخالف نصوص الدعایة واإلعالن ؛ تنظیم 

والندوات، الفعالیات التعلیمیة عن أبحاث السوق؛ مجاالت التعلیم والخدمات التعلیمیة، وبخاصة تنظیم وإجراء االجتماعات، 
والمنتدیات والدورات والمؤتمرات والندوات والمؤتمرات ومؤتمرات الفیدیو ذات الصلة في مجال الصناعة النوویة و الطاقة 

 وھندسة الطاقة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  MOS BURGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265970 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     كو, طوكیو، الیابان, , , ,  -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

قھوة؛ شاي؛ خبز؛ خبر الھمبرغر والكعك أو كیك؛ جلي الفواكھ؛  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حلویات؛ بوظة (أیسكریم)؛ البیتزا؛ سندویشات نقانق أو ھوت فطائر محالة (بانكیك)؛ فطائرو الفطائر المحشوة بالفاكھة؛ ال

دوجز؛ السندویشات ھمبرغر؛ السندویشات؛ التوابل بخالف الزیوت األساسیة؛ الشاي؛ صلصة اللحم؛ الصلصات (التوابل)؛ 
 السندویشات مع خبر الھمبرغر من األرز مع حشوات اللحوم 

  
  نیة حول احرفھا اطار باللون االسودباحرف التی MOS BURGERعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

عربیة المتحدةاإلمارات ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KUNOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265971 المودعة بالرقم :)- 219(

  DE  29/09/2016  30  2016  108  891.5:  بیانات األولویة         
  فال جي إم بي إتش   بإسم :)- 730(

     أونِتركیرناخ، ألمانیا, , , ,   78089، 9روغینباخفیغ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

عر، أدوات تھذیب شعر اللحى، أدوات تھذیب، مقصات شعر لتھذیب الش 8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ماكینات قص الشعر وأدوات لتھذیب شعر الحیوانات، ماكینات الحالقة، مالقط لتجعید الشعر، أدوات لتسویة واستقامة الشعر، 

مذكورة، وجمیع السلع المذكورة أعاله ھي كھربائیة وغیر كھربائیة التشغیل وتشغل بالبطاریات؛ إكسسوارات وِقـطع للسلع ال
 وبخاصة األمشاط ذات الصلة، اطقم الشفرات، رقائق الحالقة المعدنیة، ملحقات تھذیب الشعر 

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .KUNOكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لكیة الفكریةقمصیة للم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOS BURGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265972 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     , ,  كو, طوكیو، الیابان, , -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

میاه غازیة؛ عصیر الفواكھ؛ عصیر الطماطم؛ عصیر خضار؛ المیاه  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المعدنیة (المشروبات)؛ المشروبات متساوي التوتر (مشروبات منشط)؛ المشروبات غیر الكحولیة

  
  باحرف التینیة حول احرفھا اطار باللون االسود MOS BURGERعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VVER.1300العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265973 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اتومیك إنیرجي باور كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     موسكو، روسیا, , , ,   119017، 24بولشایا اوردینكا ستریت، بیلدینج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معایرة األجھزة الطبیة اإلشعاعیة واألجھزة الطبیة بما في ذلك أجھزة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قیاس اإلشعاع الشمسي وأجھزة العرض؛ المصادر المشعة، أجھزة التشخیص وآالت األشعة السینیة؛ الخدمات االستشاریة 

بیوتر في المجاالت ذات الصلة الكیمیائیة والتحلیل الكیمیائي في الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ برمجة الكم
بالصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛  السیطرة، وھي التحقق من أمن المواد النوویة والمنشآت النوویة والمعدات في 

مجال الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة، ھندسة ؛ دراسة الجدوى والجدوى الفنیة للمشاریع والخطط في الصناعة 
والطاقة وھندسة الطاقة ؛ خدمات البحث العلمي واالستشارات والمعلومات في مجال حمایة البیئة ؛ البحوث والخدمات النوویة 

في مجال التنمیة الصناعیة المتعلقة بمجال األدویة واألجھزة الطبیة لألشعة واألشعة البیطریة, دراسة المشروعات الفنیة، 
وتر؛ التحلیل الكیمیاء ؛ رسم تصامیم ومخططات اإلنشاء ؛ رسم ؛ المسح وبخاصة دراسات الجدوى؛ تحلیل أنظمة كمبی

الجیولوجي ؛ قیاس اإلشعاع، على وجھ الخصوص، تقییم القیاسات في مجال اإلشعاع, التصمیم الھندسي, الھندسة في الصناعة 
ا في مجاالت البیولوجیا والمیكانیكا النوویة والطاقة ؛ اختبار المواد والمنتجات والبحث في مجال العلوم والصناعة, وال سیم

والجیولوجیا والفیزیاء والكیمیاء وإنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء ؛ دراسة تأثیر طاقة الذریة على البیئة من حیث التعرض 
لإلشعاع (الھجرة، وتراكم وسلوك المواد المشعة في األجسام الطبیعیة), مشاورات بشأن حمایة البیئة, استشارات برامج 

كمبیوتر, االستشارات المعماریة, المشورة بشأن البناء، بما في ذلك خطط التنمیة (جداول) والمشاریع في بناء محطات تخصیب ال
الیورانیوم, البحوث المختبریة في مجال الصناعات النوویة والبتروكیماویات, خدمات االختبارات المعملیة والھندسیة فیما یتعلق 

, البحوث وتصمیم العمل والتشاور في مجال الفیزیاء النوویة والفیزیاء الحراریة، والتآكل، بالصناعة النوویة والھندسة
والفیزیاء النیوترونیة والتكنولوجیا وتشتت النیوترونات، والطاقة، والموارد الطبیعیة، بما في ذلك الیورانیوم, المشورة العلمیة 

ت اإلشعاعیة والمواد النوویة والمواد المشعة والنفایات المشعة والوقود والفنیة والھندسیة في مجال الھندسة النوویة، والمعدا
النووي ومراقبة سالمة المنشآت النوویة؛ صیانة برامج كمبیوتر ؛ تقییم القیاسات اإلشعاعیة ؛ تصمیم انظمة كمبیوتر ؛ مراقبة 

نوویة، وتخزین المواد النوویة ومحطات تخصیب اإلشعاع, الخطط والمشاریع في مجال البناء، بما في ذلك بناء محطات للطاقة ال
الیورانیوم التنمیة, تطویر التصمیم الھندسي واإلنتاج التكنولوجي والتنظیمي والوثائق التشغیلیة والتنظیمیة واإلجرائیة لبناء 

حث وتطویر منتجات وتشغیل وإعادة اإلعمار للطاقة النوویة ؛ التحلیل المائي ؛ تصمیم صناعي ؛ تصمیم الفنون التخطیطیة وب
جدیدة لآلخرین؛ البحث العلمي؛ األبحاث التقنیة ؛ توفیر المعلومات العلمیة، وتقدیم المشورة والخدمات االستشاریة فیما یتعلق 

بمعادلة الكربون؛ تحمیل برامج كمبیوتر ؛ استشارات في مجال توفیر الطاقة ؛ الدراسات الفنیة والبحوث ذات الصلة بالتنمیة في 
اعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ دراسات الفنیة، بما في ذلك وضع تدابیر السالمة التقنیة للمرافق النوویة ؛ التحلیل الصن

الصناعیة والبحثیة في الصناعة النوویة والطاقة وھندسة الطاقة ؛ الھندسة والخبرة التقنیة في الصناعة النوویة والطاقة 
 وھندسة الطاقة.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة  VVER.1300العالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 المات التجاریةإدارة الع
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOS BURGERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265974 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  موس فود سیرفیسز، انك.  بإسم :)- 730(

     كو, طوكیو، الیابان, , , ,  -شومى, شیتاجاوا -2, أوساكا 1-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مطاعم؛ مقاھي الھمبرغر المقاھي؛ 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  باحرف التینیة حول احرفھا اطار باللون االسود MOS BURGERعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 خ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاری 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  YUNDAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265984 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شانغھاي یوندا ایكسبریس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

، جیاسونغ میدل رود، ھواكسین تاون، كینغبو دیستریكت، شانغھاي، جمھوریة الصین الشعبیة, , , ,  3728نمبر.وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

عقود النقل البحري؛  النقل؛  دفع أجرة الشحن في میناء الوصول؛   39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
السمسرة في الشحن؛  تسلیم الطرود؛  تسلیم البضائع بالطلب البریدي؛  النقل الجوي؛  الحجز للسفر؛  النقل بالسكك الحدیدیة؛  

 البضائع. تخزین
  

  "یوندا" كتبت بحروف التینیة بشكل كبیر باللون االسود.“ADNUY” تتكون العالمة من الكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  udaاریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265985 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شانغھاي یوندا ایكسبریس كو.، لیمتد  بإسم :)- 730(

، جیاسونغ میدل رود، ھواكسین تاون، كینغبو دیستریكت، شانغھاي، جمھوریة الصین الشعبیة, , , ,  3728نمبر.وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

عقود النقل البحري؛  النقل ؛  تسلیم الطرود؛   خدمات النقل [نقل  39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛  الرسائل أو البضائع]؛ تسلیم الرسائل ؛ تسلیم البضائع بالطلب البریدي؛   تغلیف السلع؛  تخزین البضائع؛  تأجیر السیارات

 الحجز للسفر.
  

  "اودا" كتبت بحروف التینیة فقط بشكل صغیر باللون االسود.“adu”  تتكون العالمة من الكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  یل بیاناتلتسجبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265991 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  غوانغدونغ ھویل تویز اندستریال كو.، أل تي دي .  بإسم :)- 730(

، شنغھاي دیستریكت ، شانتوي ، رایت اوف غوانغاي ستریت اوفیس، نورث اوف غوانغاي دینغفینغ رود  وعنوانة :       
     غوانغدونغ ، الصین ., , , ,  

  
 

  

 
 
 

ُدمى ، قوالب بناء [لعب] ، ُدمى ، مركبات لعب ، أحاجي الصور  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 شجر عید المیالد ماعدا مواد اإلضاءة والحلویات ، ألعاب لوحیة .المقطوعة ، أجھزة للعاب ، ألعاب منزلیة ، لعبة الداما ، زینة ل

  
شكل شبھ بیضوي باللونین االحمر واالصفروقد رسمت فوقھ نقطتین باللون االزرق ورسم نصفھ نقطة باللون  وصف العالمة :

  االزرق وعلى جانبیھ رسم شبھ بیضوي باللون االزرق
   االشتراطات :

  
ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك لعالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة ا)- 740(
  CAILYN BEAUTY ENGINEEREDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265993 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ة ش.ذ.م.میوسف الرومي للتجار  بإسم :)- 730(

     ، دبي، األمارات العربیة المتحدة, , , ,  9564صندوق برید  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مستحضرات التجمیل  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  لون االسودباحرف التینیة بال BEAUTY ENGINEEREDاسفلھا عبارة   CAILYNكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAKE UP LABالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/01/2017بتاریخ :    265994 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یوسف الرومي للتجارة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، األمارات العربیة المتحدة, , , ,  9564صندوق برید  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات التجمیل، مستحضرات العنایة بالبشرة، مستحضرات  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ایة بالشعر، عطورالعن

  
باحرف التینیة حولھا رسمة دائرة تخرج منھا حبیبات متناثرة  LABاسفلھا كلمة   MAKE UPعبارة  وصف العالمة :

  باللون الوردي الفاتح جمیعھا على خلفیة سوداء
   االشتراطات :

  
رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لملكیة الفكریةجاه ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VICTORIA’S STARالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    265996 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  زھیجیانغ مییزھیوان كوسمیتیكس كو.، لیمیتد   بإسم :)- 730(

     یدونغ انداستریال ایریا، ییوو، زھیجیانغ الصین, , , ,  وویان نورث رود، ی 11نمبر.وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تنظیف؛ مستحضرات تلمیع؛ حلیب منظف ألغراض  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ان؛ مستحضرات تجمیل للحیوانات.الزینة؛ مستحضرات تعطیر الھواء؛ طالء شفاة؛ مستحضرات تجمیل؛ عطور؛ منظفات أسن

  
" "فیكتوریاس" "ستار" كتبتا بحروف التینیة VICTORIA’S" "STARالعالمة عبارة عن الكلمتین " وصف العالمة :

  فقط بشكل كبیر باللون األسود.
   االشتراطات :

  
إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كیة الفكریة سماس للمل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SECRIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    265998 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبرید كریشین بي.في.  بإسم :)- 730(

      جرافینھج، ھولندا, , , ,  -أیھ إتش 'أس 2516، 60ساتورنسترات وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات البیع بالجملة والتجزئة، خدمات استیراد وتصدیر العطور،  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الكولونیا، ماء الزینة، العطور لالستخدام الشخصي، زیوت عطریة، صابون، مستحضرات تجمیلیة، منتجات مكیاج، أحمر شفاه، 

شفاه، مسكره، ظل العیون، قلم تحدید العیون، أحمر الخدود، مساحیق (بودرة) مضغوطة، بودرة سائبة، كریمات أساس، ملمع 
منتجات للعنایة باألظافر، ملمع أظافر ومزیل ملمع األظافر، أدوات زینة، منتجات غیر طبیة للعنایة بالبشرة، كریمات تجمیلیة 

ات ترطیب، أقنعة للوجھ وكریمات وغسوالت (لوشن) لتوحید لون البشرة، وغسوالت (لوشن) للعنایة بالبشرة، كریم
مستحضرات تجمیلیة ألحواض االستحمام والدوش، زیت لالستحمام، أمالح لالستحمام، خرز لالستحمام وبلورات لالستحمام، 

الكریھة لالستخدام  بودرة التالك، غسوالت (لوشن) للشعر، شامبو، منظفات أسنان، مضادات التعرق، مزیالت الروائح
الشخصي، أدوات حالقة، صابون للحالقة، جل للحالقة وكریمات الحالقة، مستحضرات لما بعد الحالقة، غسوالت (لوشن) وجل 

لما بعد الحالقة، كریمات وملمعات األحذیة، صبغات للشعر، مستحضرات تنظیف، مستحضرات تجمیلیة للحیوانات، أطقم تنظیف، 
یع للمنتجات الجلدیة وتلك المصنوعة من المعادن النفیسة، لبادات قطنیة مبللة بمنظفات لغایات مستحضرات تنظیف وتلم

التنظیف، تركیبات األمن والمراقبة واإلنذار، أجھزة المراقبة لغایات اإلنذار وأجھزة اإلنذار الكھربائیة واإللكترونیة، أنظمة 
أجھزة التحكم عن ُبعد، معدات األمن للمقتنیات المحفوظة، محافظ وحامالت  وتركیبات الحمایة ضد السرقة، المفاتیح اإللكترونیة،

محافظ واقیة من أجل التخزین اآلمن لبطاقات التعریف الرادیویة عالیة التقنیة أو بطاقات االتصال في المجال القریب ، بطاقات 
یة، أغطیة الرأس، لباس القدم، القفازات، األحزمة، النقل العام، بطاقات االعتماد وتذاكر الدخول، أدوات األمن، المالبس الواق

األقنعة، الفالتر، نظارات الوقایة، حواف زجاج السیارة، الھواتف النقالة وحامالتھا، نظارات القراءة والنظارات الشمسیة وعلب 
جوھرات، الساعات، أدوات ھذه النظارات، تطبیقات إلدارة بطاقات االعتماد، كلمات السر، البیانات والمعلومات الشخصیة، الم

قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت الدقیقة، حلقات للمفاتیح، سالسل للمفاتیح وحامالت المفاتیح، أغطیة جوازات السفر ومحافظ 
جوازات السفر، أشرطة رابطة للنقود، حامالت المستندات، ملفات الخطابات، قرطاسیة مكتبیة، أقالم حبر، حامالت أقالم الحبر، 

وأكیاس الورق، الجلود المدبوغة والجلود المقلدة الجلدیة، جلود الحیوانات الخام، صنادیق الثیاب والحقائب السفریة،  حقائب
المظالت، الشماسي، عصي خیزران والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج، حقائب، حقائب ظھر، محافظ، جزادین، 

مرشات العطور، فراشي التنظیف ولبادات التنظیف القطنیة؛ الخدمات حامالت المفاتیح ومحاظ الجیب، حامالت العطور و
 المذكورة التي تقدم عبر اإلنترنت.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .SECRIDكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اند كو ال ال بي كالید:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "JEFFREE STAR "   "COSMETICS"العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266035 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  28/09/2016  87/186,731:  بیانات األولویة         
  جیفري ستار كوزمیتكس ال ال سي  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  91311لورالین افنیو شاتسوورث، كالیفورنیا  9400یونت إف ة : وعنوان      
  

 
  

 
 
 

مستحضرات التجمیل؛ مكیاج؛ مساحیق مكیاج؛ ظالل العیون؛ مساحیق  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة للعنایة بالشفاه؛ مرممات الشفاه؛ ملمعات الشفاه؛ طالء للشفاه؛ طالء سائل للشفاه؛ مقشرات غیر الوجھ؛ مستحضرات غیر طبی

 طبیة للشفاه؛ علب المكیاج؛ مستحضرات التجمیل؛ مواد تجمیل، وتحدیدًا مستحضرات تظلیل الوجھ.
  

ن كلمة "  أسفلھا خط أفقي یفصلھا ع JEFFREE STARتتكون العالمة عن عبارة " وصف العالمة :
"COSMETICS" مرتكز في الوسط و فوق الكلمات أنعكاس صورة الحرف االتیني "J بشكل ممیز داخل شكل نجمة "

  خماسیة  كما ھو مبین في نموذج الطلب.
   االشتراطات :

  
برید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Kasdaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتلب بط)- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266036 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاسدا نیتووركس انك   بإسم :)- 730(

نشان دیستریكت، ان دي زون اوف ھونغھوالینغ اینداستري بارك، تاویوان ستریت، نا2، ساوث 2/اف، بیلدینغ 3وعنوانة :       
     شینزھین، الصین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

مفكرة في شكل كمبیوتر صغیر؛ أجھزة معالجة البیانات؛ أجھزة ملحقة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مرسلة مجیبة؛ أجھزة توجیھ الشبكة؛ جھاز  بالكمبیوتر؛ معدات شبكة االتصاالت؛  أجھزة المودم؛ ھوائیات؛ أجھزة رادیو؛ أجھزة

 فك التشفیر.
  

كتب  K"كاسدا" كتبت بحروف التینیة فقط بشكل ممیز بحیث ان الحرف “adsaK” العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :
  على شكل سھم یمر من خاللھ خط، والعالمة ككل كتبت باللون األسود.

   االشتراطات :
  

علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك رة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدا)- 740(
  " S LIGHTS" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266037 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فیرجینیا كوربوریشن سكتشرز یو.اس.ایھ.، انك اا،  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90266مانھاتن بیتش بولیفارد، مانھاتن بیتش، كالیفورنیا  228وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 لباس القدم. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بأحرف التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب. S LIGHTSكتبت عبارة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SKECH-AIRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266039 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سكتشرز یو.اس.ایھ.، انك اا، فیرجینیا كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90266مانھاتن بیتش بولیفارد، مانھاتن بیتش، كالیفورنیا  228وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 لباس القدم. 25سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ال)- 512(
  

  " بأحرف التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.SKECH-AIRكتبت عبارة "          وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SKECHERS GO DRIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتلب بط)- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266040 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سكتشرز یو.اس.ایھ.، انك اا، فیرجینیا كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90266ورنیا مانھاتن بیتش بولیفارد، مانھاتن بیتش، كالیف 228وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 لباس القدم والمالبس. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بأحرف التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.SKECHERS GO DRIكتبت عبارة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس اند اسوشیوتس :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   RISTOSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266042 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كو .، لیمتدشینزن لونجبو واتشز   بإسم :)- 730(

، الصین, , 518000المبنى بي، اكسیتشینجلونجكویكو  اندستریال بارك ، كسیكسیاننج ، بوان دیتریكت، شینزن وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

مجوھرات) ؛ بالتین (فلز)؛ صنادیق من معادن نفیسة؛ اساور ( 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الساعات؛ ساعات ید؛  سالسل ساعات؛ ساعات؛ علب ساعات؛ االت لساعات الحائط وساعات الجیب والید؛ ساعات الحائط 

 وساعات الجیب والید الكھربائیة 
  

  مكتوبة باحرف التینیة  RISTOSالكلمة      وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
كتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ م

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة )- 740(
  SKECHERS GO GOLFالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266043 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شنسكتشرز یو.اس.ایھ.، انك اا، فیرجینیا كوربوری  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90266مانھاتن بیتش بولیفارد، مانھاتن بیتش، كالیفورنیا  228وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 لباس القدم والمالبس. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بأحرف التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب. SKECHERS GO GOLFكتبت عبارة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Boomplayالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017تاریخ : ب   266044 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ترانشیون موبیلیتي میدیست م.د.م.س  بإسم :)- 730(

     ، أبراج بحیرات جمیرا، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة., , , دبي,  2409جیھ بي سي، المكتب رقم  2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

ف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثی
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، األقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة وغیرھا من 

نقد، آالت حاسبة، معدات وأجھزة وسائط التسجیل الرقمي، ماكینات بیع آلیة لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل ال
 الحواسب لمعالجة البیانات، أجھزة إخماد النیران.

  
" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم مبتكر، یعلوھا رسم بیضاوي BOOMPLAYالعالمة " وصف العالمة :

  لشكل." بتصمیم ممیز ومبتكر، كما ھو موضح باBالشكل باللون األسود واألبیض، بداخلھ حرف "
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Boomplayالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266046 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ةبیانات األولوی         
  ش. ترانشیون موبیلیتي میدیست م.د.م.س  بإسم :)- 730(

     ، أبراج بحیرات جمیرا، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة., , , دبي,  2409جیھ بي سي، المكتب رقم  2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 تھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة والثقافیة .التعلیم وال 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم مبتكر، یعلوھا رسم بیضاوي BOOMPLAYالعالمة " وصف العالمة :
  " بتصمیم ممیز ومبتكر، كما ھو موضح بالشكل.Bالشكل باللون األسود واألبیض، بداخلھ حرف "

   االشتراطات :
  
لي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ةإدارة العالمات التجاری  
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VILLAON PROTECTS WHAT YOU CAREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266047 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ترانشیون موبیلیتي میدیست م.د.م.س  بإسم :)- 730(

     ، أبراج بحیرات جمیرا، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة., , , دبي,  2409جیھ بي سي، المكتب رقم  2وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات األجھزة واألد 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

أجھزة تسجیل أو إرسال أو والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، 
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، األقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة وغیرھا من 

وسائط التسجیل الرقمي، ماكینات بیع آلیة لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجھزة 
 جة البیانات، أجھزة إخماد النیران.الحواسب لمعال

  
" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم مبتكر، یعلوھا رسم مربعي الشكل VILLAONالعالمة " وصف العالمة :

" بأحرف التینیة ممیزة باللون PROTECTS WHAT YOU CAREباللون األسود واألبیض، ویدنوھا عیارة "
  الرمادي، كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KYODO LANRICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266049 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. كیودو النریك (إم) إس دي إن. بي إتش دي  بإسم :)- 730(

، بیراك، مالیزیا., , 31450، كاواسان بیربندوستریان مینغلیمبو، 7، اللوان بیروساھان مینغلیمبو 111943لوت وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9ة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ)- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في 
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، األقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة وغیرھا من 

أجھزة وسائط التسجیل الرقمي، ماكینات بیع آلیة لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات و
 الحواسب لمعالجة البیانات، أجھزة إخماد النیران.

  
" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم مبتكر، كما ھو موضح KYODO LANRICالعالمة " وصف العالمة :

  بالشكل.
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ملكیة الفكریةقمصیة لل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  nurolالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266055 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نورول ھولدینج انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     نقرة، تركیا, , , ,  ، غازیاوسمان باشا، كانكایا، أ7أرجنتین جادیسى، نو:وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة ومعدات القیاس بما في ذلك تلك المتعلقة بالغایات العلمیة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لطبیة، مقیاس والمالحیة والتصویر الفوتوغرافي واألرصاد الجویة والصناعیة والمختبرات، مقیاس الحرارة لیس لغایات ا

الضغط الجوي، مقیاس التیار الكھربائي، مقیاس الحھد الكھربائي، أجھزة قیاس الرطوبة، أجھزة االختبار لیست لألغراض 
الطبیة، التلسكوبات، بیریسكوب (منظار األفق)، البوصالت االتجاه، مؤشرات السرعة، أجھزة المختبرات، المجاھر، النظارات 

ومواقد للتجارب المختبریة؛ أجھزة تسجیل أو إرسال أو استنساخ الصوت أو الصور، الكامیرات،  المكبرة، اللقطات، أفران
كامیرات التصویر الفوتوغرافي، أجھزة التلفزیون، مسجالت الفیدیو، مشغالت ومسجالت األقراص الفیدیویة الرقمیة و األقراص 

على سطح المكتب، أجھزة الكمبیوتر اللوحیة، میكروفونات،  ، أجھزة الكمبیوتر، أجھزة الكمبیوتر3المضغوطة، مشغالت ام بي
مكبرات الصوت، السماعات، أجھزة االتصاالت السلكیة والالسلكیة، أجھزة الستنساخ الصوت أو الصور، أجھزة الكمبیوتر 

یة [معدات معالجة الطرفیة، الھواتف الخلویة، أغطیة الھواتف الخلویة، أجھزة الھاتف، طابعات الكمبیوتر، الماسحات الضوئ
بیانات]، آالت النسخ؛ ناقالت البیانات المغناطیسیة والبصریة وبرامج الكمبیوتر والبرامج المسجلة بھا، المنشورات اإللكترونیة 

القابلة للتنزیل وللتسجیل، البطاقات الممغنطة والبصریة المشفرة؛ الھوائیات، الھوائیات الفضائیة، مكبرات للھوائیات، أجزاء 
لع المذكورة سابقا؛ موزعات التذاكر، وآالت الصراف اآللي (ایھ تي ام)؛ المكونات اإللكترونیة المستخدمة في قطع الغیار للس

اإللكترونیة لآلالت واألجھزة، أشباه الموصالت، الدوائر اإللكترونیة، الدوائر المتكاملة، رقائق [الدوائر المتكاملة]، الصمامات 
[اإللكترونیة]، رؤوس مغناطیسي لألجھزة إلكترونیة، أقفال إلكترونیة، الخالیا الضوئیة، أجھزة التحكم  الثنائیة، الترانزستورات

عن بعد لفتح وإغالق األبواب، أجھزة االستشعار البصریة؛ عدادات ومؤشرات الكمیة لقیاس كمیة االستھالك، مفاتیح الوقت 
ار، سترات السالمة وأجھزة ومعدات انقاد الحیاة؛ النظارات، النظارات التلقائي؛ مالبس للحمایة من الحوادث واإلشعاعات والن

الشمسیة والعدسات البصریة وصنادیقھا وحاویاتھا وأجزاؤھا ومكوناتھا؛ أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو 
، مفاتیح كھربائیة، قواطع الدوائر تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، المقابس الكھربائیة، علب التوصیل [الكھرباء]

الكھربائیة، المنصھرات، كوابح اإلضاءة، كابالت بدایة تشغیل البطاریة، لوحات الدوائر الكھربائیة، المقاومة الكھربائیة المآخذ 
، الكابالت الكھربائیة، المحوالت [الكھرباء]، المحوالت التوصیل الكھربائیة، شواحن البطاریات، أجراس األبواب الكھربائیة

الكھربائیة واإللكترونیة، البطاریات الكھربائیة، مراكمات كھربائیة، أجھزة اإلنذار وأجھزة اإلنذار ضد السرقة بخالف ما ھو 
للمركبات، أجراس كھربائیة؛ أجھزة وأدوات األشارة، إشارات مضیئة أو میكانیكیة لالستخدام حركة المرور؛ أجھزة إطفاء 

ء، خرطوم إطفاء الحریق وفوھات خرطوم إطفاء الحریق؛ أجھزة الرادار، سونار (جھاز في السفینة)، الحریق، سیارة اإلطفا
 أجھزة ومعدات رؤیة اللیلیة؛ المغناطیسات الزخرفیة؛ المسرعات (بندول االیقاع)

  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ط بھا خطوط من ثالث مكتوب بشكل ممیز باحرف التینیة فوقھا رسمة دائرة یحی nurolالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  جھات باللون الكحلي

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ت العربیة المتحدةاإلمارا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  nurolالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266056 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نورول ھولدینج انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     ، غازیاوسمان باشا، كانكایا، أنقرة، تركیا, , , ,  7أرجنتین جادیسى، نو:وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لمحرك، الدراجات الناریة، الدراجات، المحركات المركبات البریة ذات ا 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وماتورات للمركبات البریة؛ القابض (كالتش) للمركبات البریة؛ ناقالت الحركة، وأحزمة نقل الحركة وسالسل نقل الحركة 

كل المركبات، للمركبات البریة؛ تروس (جیر) للمركبات البریة؛ الفرامل، أقراص الفرامل وبطانات الفرامل للمركبات البریة؛ ھی
غطاء امامي (محرك) السیارة، زنبركات تعلیق المركبات البریة، ممتص الصدمات للسیارات، علب التروس المركبات البریة، 

عجالت القیادة للمركبات، جنطات للعجالت المركبات؛ الدراجات وھیاكلھا؛ المقاود واقیات الطین للدراجات؛ الھیئات المركبات؛ 
لقالبة للتركات؛ مقطورات الجرارات؛ ھیئات أو ھیاكل الصنادیق للمركبات البریة؛ مقطورة تربط مع الھیئات (صنادیق) ا

المركبات؛ مقاعد المركبات؛ مساند الرأس الرأس مقاعد المركبات، مقاعد السالمة لألطفال للمركبات؛ أغطیة مقعد المركبات؛ 
؛ إشارات االتجاه وأدرع إشارات االتجاه للمركبات؛ مساحات أغطیة على شكل المركبات؛ الشمس الستائر المعدة للمركبات

الزجاج األمامي وأدرع مساحات للمركبات؛ اإلطارات الداخلیة والخارجیة لعجالت المركبات، اإلطارات بدون انبوب داخلي؛ 
ت، نوافذ السالمة مجموعات اصالح اإلطارات تتألف من رقع اإلطارات وصمامات الھواء إلطارات المركبات؛ نوافذ السیارا

للمركبات، مرایا الرؤیة الخلفیة والمرایا الجانبیة للسیارات؛ سالسل المضادة لالنزالق المركبات؛ حامالت األمتعة للمركبات؛ 
حامالت الدراجات والزالجات للسیارات؛ سروج للدراجات الھوائیة أو الدراجات الناریة؛ مضخات الھواء للمركبات لتضخیم 

زة اإلنذار ضد السرقة المركبات، أبواق المركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد المركبات، وسائد ھوائیة (أجھزة سالمة اإلطارات؛ أجھ
للسیارات)؛ عربات األطفال، الكراسي المتحركة، عربات األطفال تدفع بالید؛ عربات ذات عجل واحد تدفع الید؛ عربات تسوق؛ 

لید؛ عربات متحركة التسوق؛ عربات البقالة؛ عربات تعمل بالید؛ عربات السكة عربات ذات عجل واحد أو متعددة العجالت تدفع ا
الحدید؛ القاطرات؛ القطارات؛ الترام؛ العربات التي التجر؛ سیارات تدار بالكیبل؛ مقاعد الحمل تدار بالكیبل (التلفریك)؛ مركبات 

 للتنقل جوا وأجزائھا بخالف المحركات والماتورات للتنقل عن طریق المیاه وأجزائھا بخالف المحركات والماتورات؛ مركبات
  

مكتوب بشكل ممیز باحرف التینیة فوقھا رسمة دائرة یحیط بھا خطوط من ثالث  nurolالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
  جھات باللون الكحلي

   االشتراطات :
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  المالك / تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  nurolالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/01/2017بتاریخ :    266057 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نورول ھولدینج انونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     ن باشا، كانكایا، أنقرة، تركیا, , , ,  ، غازیاوسما7أرجنتین جادیسى، نو:وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات البناء أو اإلنشاء، تأجیر آالت والمعدات البناء؛ خدمات تنظیف  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عقیم وإبادة الحشرات بخالف التي ألغراض المباني (الخارجي والداخلیة) والمناطق العامة والمباني الصناعیة؛ خدمات الت

الزراعة، تأجیر آالت ومعدات التنظیف؛ محطات خدمة المركبات الجل المركبات البریة وصیانة وإصالح وإعادة التزود بالوقود 
ة؛ إصالح للمركبات البریة؛ محطات خدمة المركبات للمركبات البحریة، صیانة وإصالح وإعادة التزود بالوقود للمركبات البحری

وصیانة المركبات الجویة؛ تنجید وإصالح وترمیم األثاث؛ تركیب وصیانة وإصالح منشآت التدفئة والتبرید والمنشآت الصحیة؛ 
التنظیف والعنایة واإلصالح للمالبس؛ تركیب وصیانة وإصالح اآلالت والمعدات الصناعیة واآلالت والمعدات المكتبیة وأجھزة 

ھربائیة واإللكترونیة؛ إصالح وصیانة المصاعد؛ إصالح الساعات والساعات الكبیرة؛ خدمات التعدین االتصاالت واألجھزة الك
 واستخراج المعادن؛ إصالح األحذیة والحقائب واألحزمة

  
مكتوب بشكل ممیز باحرف التینیة فوقھا رسمة دائرة یحیط بھا خطوط من ثالث  nurolالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

  باللون الكحلي جھات
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TORINOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/01/2017بتاریخ :    266058 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یلدیز ھولدینج أنونیم شیركیتي  بإسم :)- 730(

     أوسكودار / اسطنبول، تركیا, , , ,   6/1كیسیكلى ماھالیسى شیشمى شیكمازي سوكاك نو:وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بسكویت الھش، بسكویت مكون الحلویات، الشوكوالتھ، البسكویت، ال 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 من رقائق (بسكویت ویفر)، الكیك أو الكعك

  
  باحرف تركیة باللون االسود TORINOالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كریسنت للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  دیولن المندي DIWAN AL MANDI RESTAURANT العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتب بطل)- 541(
  07/01/2017بتاریخ :    266062 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فرع الشارقھ –مطعم دیوان المندي ذ م م   بإسم :)- 730(

 39919الشارقة .  , صندوق البرید:  39919المتحدة.      ص. ب :     الشارقة ، دولة اإلمارات العربیةوعنوانة :       
     الشارقة, , , الشارقة,  

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات ، اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

توبة باللغة العربیة بخط ممیز متداخل و بشكل معین باللون األسود و باألسفل یوجد ھي عبارة دیوان المندي مك وصف العالمة :
إسم صاحب الطلب باللغتین األولي  مطعم دیوان المندي مكتوبة باللغة العربیة بخط ممیز و  بشكل معین باللون األسود و باألسفل 

     DIWAN AL MANDI RESTAURANTاإلسم باللغة الالتینیة الكبیرة.    
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RR KABELالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/01/2017بتاریخ :    266063 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أرأر كابیل لیمتد  سم :بإ)- 730(

     ، الھند, , , ,  400 013 –رام راتنا ھاوس، وازیس كومبلیكس، بي. بي. مارغ، وورلي، مومباي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ذات القلب جمیع أنواع األسالك والكابالت و الكابالت الغیر مغطاة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الواحد و كابالت مغطاة ذات القلب المزدوج و  الكابالت المغطاة ذات القلب الواحد ( دائریة) و جمیع أنواع كابالت البي في سي 

(كلورید متعدد الفاینیل) المعزولة والمرنة ذات القلب الواحد / كابالت ذات قلب مزدوج (دائریة) و  جمیع أنواع الكابالت 
 أنواع أسالك الكابالت المنزلیة. الصناعیة و جمیع

  
" "أر أر " كتبا بحروف التینیة كبیرة ممیزة باللون البرتقالي وعلى یمینھا RRتتكون العالمة من الحرفین " وصف العالمة :
" " ایھ". العالمة ككل كتبت A" " كابیل" كتبت بحروف التینیة كبیرة ویوجد خط فوق الحرف " KABELتوجد الكلمة " 

  البرتقالي واألسود. باللون
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RR KABEL wires without worriesالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/01/2017بتاریخ :    266064 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أرأر كابیل لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، الھند, , , ,  400 013 –رام راتنا ھاوس، وازیس كومبلیكس، بي. بي. مارغ، وورلي، مومباي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سالك والكابالت و الكابالت الغیر مغطاة ذات القلب جمیع أنواع األ 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الواحد و كابالت مغطاة ذات القلب المزدوج و  الكابالت المغطاة ذات القلب الواحد ( دائریة) و جمیع أنواع كابالت البي في سي 

و  جمیع أنواع الكابالت  (كلورید متعدد الفاینیل) المعزولة والمرنة ذات القلب الواحد / كابالت ذات قلب مزدوج (دائریة)
 الصناعیة و جمیع أنواع أسالك الكابالت المنزلیة.

  
" "أر أر " كتبا بحروف التینیة كبیرة باللون الوردي وعلى یمینھا توجد RRتتكون العالمة من الحرفین " وصف العالمة :

" " ایھ" و  توجد رسمة A" " " كابیل" التي  كتبت بحروف التینیة كبیرة ویوجد خط فوق الحرف KABELالكلمة " 
" " وایرز wires without worriesلعالمة االختیار بین الحرفین و الكلمة الالتینیة. في أسفل ھذه الكلمات توجد الجملة " 

  ویداوت ووریز" كتبت بحروف التینیة صغیرة باللون األسود.
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  CitySmartالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266080 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یوجیت فیكلز إس.أیھ.آر.إل.    بإسم :)- 730(

     بیرترینج، لوكسمبورغ, , , ,   8070س رومین، ، رو دو بیوت33وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مركبات كھربائیة، وبخاصة سكوترات كھربائیة التشغیل، مركبات  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت كھربائیة شخصیة ذات عجالت وناقالت ثنائیة العجالت وذات محركات، دراجات ھوائیة وقطع ولوازم للبضائع المذكورة؛ ناقال

كھربائیة شخصیة أحادي العجالت، وبخاصة سكوترات وعربات وعربات خفیفة ذات أربع عجالت؛ قطع ولوازم للمركبات؛ 
أجھزة ومعدات أمن وسالمة ضد سرقة المركبات؛ حقائب تستخدم للمركبات (الكھربائیة)؛ أوعیة وصنادیق تخزین معدة 

 مركبات.لالستعمال مع ال
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .CitySmartكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

  یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  خیرة األرض EARTH'S FINESTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266083 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السید/ الكشان راجنیك مانداوال  بإسم :)- 730(

     شارع القدیسة ماري، ماونت الفینیا، سریالنكا., , , ,   38وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز )- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، أشربة ومستحضرات أخرى لتحضیر المشروبات.

  
التینیة وعربیة ممیزة باللون األسود بین خطین أفقیین  خیرة األرض" بأحرف Earth’s Finestالعالمة " وصف العالمة :

  متوازیین، یعلوھا مربع صغیر بھ رسم شجرة باللون األخضر، كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DUNES HADIYAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتب بطل)- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266084 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیونز للشقق الفندقیة.  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , دبي,  119955ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المكتبى.

  
" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم ممیز ومبتكر یھ شكل یشبھ ورقة Dunes Hadiyaالعالمة " وصف العالمة :

  وضح بالشكل.الشجر، كما ھو م
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CARDIOSKINالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266085 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بایوفارما  بإسم :)- 730(

     سوریسنیس سیدیكس، فرنسا, , , ,   92284رو كارنوت،  50وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة وأدوات جراحیة وطبیةوطب أسنان وبیطریة، أطراف وعیون  10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إصطناعیة، أدوات تجبیر، مواد خیاطة أو درز الجروح، أجھزة وأدوات طبیة، أجھزة تشخیص لغایات طبیة، أجھزة وأسنان 

 اختبار لغایات طبیة.
  

  )CARDIOSKINالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة.:  / المالك یلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسج)- 740(
  NITEYEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266086 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شینزھین جیتبیم الیكترونك تیكنولوجي كو.، أل تي دي .  بإسم :)- 730(

، یونغتشانغشینغ فاكتوري سایت ، دونبي اندستریال ایریا، داالنغ ساوث رود، لونغھوا 1الطابق الثالث، بیلدنج وانة : وعن      
     ستریت ، لونغھوا نیو دیستریكت ، شینزھین، الصین ., , , ,  

  
 

  

 
 
 

وارع، مصابیح مناجم ، مصابیح جیب كھربائیة ، أضواء مصابیح للش 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جیب كاشفة ، مشاعل إضاءة ، مصابیح جیب كھربائیة [مشاعل]، أجھزة إضاءة للصمامات الثنائیة للضوء ، أضواء للدراجات 

 الھوائیة ، أضواء للغوص ، أضواء أحواض السمك .
  

  " بالالتینیة وبشكل ممیز. NITEYEكتب بعدھا الكلمة " رسم لحشرة مضیئة كما في الشكل المرفق وقد وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات للمحاماة و االستشارات القانونیة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بشكل ممیز   "    بحروف صینیة  MAO JIA"    العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266089 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھونان شاوشان ماوجیا ریستورانت دیفلوبمنت، كو، أل تي دي.  بإسم :)- 730(

     شاوشان فیلیج  ،   شاوشان سیتي ،  ھونان بروفینس ، الصین., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تأجیر الكراسي والموائد وبیاضات الموائد واألواني الزجاجیة ، إیواء  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الحیوانات ، بیوت اإلعتكاف ،  ُدور الحضانة النھاریة ، الفنادق ، المقاھي ، خدمات الحانات (البارات) ، مكاتب تأمین اإلقامة 

 فنادق والُنزل] ، توفیر تسھیالت أراضي المخیمات.[ال
  

"    بحروف صینیة  بشكل ممیز  یعلوھا رسم دائرة بداخلھا رسم كروكي للشمس و تالل  و  MAO JIA"     وصف العالمة :
  اعشاب بشكل ممیز  .

   االشتراطات :
  

اریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التج
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات للمحاماة و االستشارات القانونیة:  الك/ الم تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HEMISPHEREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266090 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شاندونج ھینجیو ساینس آند تكنولوجي كو.، أل تي دي.  بإسم :)- 730(

     جوانجراو إیكونومیك  دیفیلوبمنت  زون ، دونجینج سیتي ، شاندونج  بروفینس ، الصین., , , ,  عنوانة : و      
  

 
  

 
 
 

إطارات سیارات ، إطارات لعجالت المركبات ، إطارات مضغوطة ،  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، إطارات للدراجات الھوائیة ، مداسات إلعادة تلبیس اإلطارات ، بقع المطاط الصقة إلصالح األنابیب مسامیر كبیرة لإلطارات 

 الداخلیة لإلطارات ، ِعدد إصالح اإلطارات الداخلیة ، أغلفة خارجیة لإلطارات المضغوطة
  

  "    بحروف  التینیة  بشكل ممیز  . HEMISPHERE وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ن لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي م

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  IPLUS Solidالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/01/2017بتاریخ :    266117 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  نس إس أیھ إسأیھ جي سي فرا  بإسم :)- 730(

     بوسویس، فرنسا, , , ,   59168رو لیون جامبیتا،   100وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 زجاج البناء 19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .IPLUS Solidعبارة ( وصف العالمة :
   ت :االشتراطا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OFFICINE GULLO FIRENZEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/01/2017بتاریخ :    266149 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  / غولو أندریا3/ غولو بییترو   2/ غریكو غرازیا  1   بإسم :)- 730(

/فیا دي 3فیرینزي ایطالیا   50100-آي 44/فیا دیي بیبي، 2فیرینزي ایطالیا  50100-آي 80/فیا دي ریبولي، 1وعنوانة :       
     فیرینزي ایطالیا, , , ,   50100-آي 80ریبولي، 

  
 

  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف  11مییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت)- 512(
 والتھویة وتورید المیاه واألغراض الصحیة.

  
"اوفیسیني غولو" كتبتا بحروف التینیة فقط بشكل “OLLUG ENICIFFO”  تتكون العالمة من الكلمتین وصف العالمة :

"فیرینزي" كتبت بحروف التینیة فقط بشكل كبیر و باللون االسود. و ”EZNERIFون األسود و تحتھما الكلمة " كبیر بالل
یوجد فوق ھذه الكلمات رسمة على شكل درع حربي باللون األسود  و داخلھ توجد رسمة أخرى على شكل مثلث باللون األبیض 

  و فوقھ توجد رسمة على شكل تاج باللون األسود.
   اطات :االشتر

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AROY-Dالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/01/2017بتاریخ :    266155 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  تاي اجري فودز بوبلیك كومباني لیمیتد  بإسم :)- 730(

دیستریكت ، بانج ساو ثونج دیستریكت ،  -، ذیباراك رود ، بانج ساو ثونج  سوب 1فیلیج  رقم  155/1رقم وعنوانة :       
     ساموت براكان بروفینس ، تایلند, , , ,  

  
 

  

 
 
 

جوز ھند مجفف ؛ زیت جوز الھند ؛ دھن جوز الھند ؛ زبدة جوز الھند  29لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ا)- 512(
؛ حلیب جوز الھند ؛ فواكھ مثلجة ؛ فواكھ معلبة ؛ خضروات معلبة ؛ بیض طائر السمان المحفوظ في الماء ؛  مستخلص أوراق 

وربة توم كھا (شوربة جوز ھند تایلندیة ) ؛ شوربة الكري ؛ مستحضرات الیانانج ؛ شوربة توم یوم ( شوربة تایلندیة ) ؛ ش
 شوربة الخضروات ؛ مستحضرات إلعداد الشوربة ؛ شوربات .

  
  كتبت بالحروف الالتینیة. AROY-Dالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AROY-Dالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/01/2017بتاریخ :    266157 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تاي اجري فودز بوبلیك كومباني لیمیتد  بإسم :)- 730(

دیستریكت ، بانج ساو ثونج دیستریكت ،  -، ذیباراك رود ، بانج ساو ثونج  سوب 1فیلیج  رقم  155/1م رقوعنوانة :       
     ساموت براكان بروفینس ، تایلند, , , ,  

  
 

  

 
 
 

ھي ، تحدیدا حلویات تایلندیة مجمدة ؛ صلصات شواء ؛ صلصات ط 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صلصة تتبیل الباربیكیو  وصلصات السمك وصلصة التوابل  ؛ صلصة باد تاي ؛ شوربة الكري [ توابل] ؛ معجون الكري ( توابل) 

 ؛ معجون توم كھا [ توابل ] ؛ معجون توم یوم [توابل] .
  

  كتبت بالحروف الالتینیة. AROY-Dالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ذا وایت بوتیك :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE WHITE BOUTIQUE- CATERING, EVENTS, FLOWERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/01/2017بتاریخ :    266170 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا وایت بوتیك  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 9266, صندوق البرید:  0506248966ملك حسین محمد عبد الرحمن، الصفا االولى, ھاتف:  127فیال وعنوانة :       
ahmedkanzo@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

لزراعیة ومنتجات البساتین و الغابات و الغالل غیر الواردة المنتجات ا 31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
في فئات أخرى، الحیوانات الحیة، الفواكھ و الخضروات الطازجة، البذور و النباتات و الزھور الطبیعیة، المواد الغذائیة الخاصة 

 بالحیوانات، الشعیر المنبت.
  

" مكتوبة Boutiqueمیزة باللون األسود، أسفلھا كلمة "" مكتوبة بحروف التینیة مThe Whiteكلمة " وصف العالمة :
" مكتوبة بحروف التینیة Flowers" و "Events" و "Cateringبحروف التینیة ممیزة باللون األسود، اسفلھا كلمات "

  ممیزة باللون األسود على خلفیة باللون األبیض. 
  على حدة باعتبارھا وصفیة  flowersالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن كلمة  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ahmedkanzo@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ارة اإلقتصادوز  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ذا وایت بوتیك :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE WHITE BOUTIQUE- CATERING, EVENTS, FLOWERSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/01/2017بتاریخ :    266171 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذا وایت بوتیك  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 9266, صندوق البرید:  0506248966ملك حسین محمد عبد الرحمن، الصفا االولى, ھاتف:  127فیال وعنوانة :       
ahmedkanzo@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 التعلیم و التھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة و الثقافیة. 41لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز الس)- 512(
  

" مكتوبة Boutique" مكتوبة بحروف التینیة ممیزة باللون األسود، أسفلھا كلمة "The Whiteكلمة " وصف العالمة :
" مكتوبة بحروف التینیة Flowers" و "Events" و "Cateringبحروف التینیة ممیزة باللون األسود، اسفلھا كلمات "

  ممیزة باللون األسود على خلفیة باللون األبیض. 
  باعتبارھا وصفیة على الخدمات eventsالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل كلمة  االشتراطات :

  
ة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاری

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ahmedkanzo@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266176 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  امواج ش م ع م  بإسم :)- 730(

     ، مسقط ، سلطنة عمان., , , ,   111، الرمز البریدي  307ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

صابون ، مواد عطریة ، عطور ، روائح عطریة ، زیوت عطریة ،  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مستحضرات تجمیل ، غسوالت (لوشن) للشعر ، مستحضرات للعنایة بالشعر والبشرة ، كریمات وغسوالت للجسم والوجھ ، 

 یق مكیاج ، مستحضرات لالستخدام في االستحمام والدش ، مزیالت الروائح الكریھة لالستخدام البشري.كریمات للجسم ، مساح
  

  العالمة عبارة عن رسم ممیز ثالثي األبعاد لوعاء مسحوق تجمیل مضلع بغطاء مزخرف من األعلى. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة:  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
  Olialiaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266190 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیوتر جرونكي .  بإسم :)- 730(

     كارلینو ، بولندا ., , , ,   230-78، 6/30اول. شوبینا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 التبغ وأدوات المدخنین وأعواد الثقاب . 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بأحرف التینیة وبشكل ممیزوتحتھا خط حسب الشكل المرفق  Olialiaالكلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GRENADEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266192 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ) ال تي ديجریناد (یو كیھ  بإسم :)- 730(

یو ار، المملكة المتحدة, , , ,  6 5سبتفایر كلوز، كوفنتري بیزنس بارك، كوفنتري، وارویكشیر، سي في 5یونیت وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

 المالبس و لباس القدم و أغطیة الرأس. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " باللغة اإلنجلیزیة.GRENADEكتبت كلمة " ة :وصف العالم
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PRIMERAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266193 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أمورباسفیك كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     جو، سیول، كوریا, , , ,  -جانك 100رو -دونج) شیونغیشیون-(سبیووعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لتجمیل؛ مساحیق المكیاج؛ مستحضرات التجمیل؛ أطقم مستحضرات ا 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مستحضرات المكیاج؛ مستحضرات إزالة المكیاج؛ أساسات المكیاج؛ أقنعة التجمیل؛ أحمر الشفاه؛ مسكرة؛ غسوالت (لوشن) 

وكریمات تقشیر البشرة؛ منظفات البشرة؛ قابضات لألوعیة ألغراض التجمیل؛ كریمات التجمیل؛ كریمات الحالقة؛ كریمات زائلة؛ 
ة؛ كریمات ید؛ مستحضرات العنایة بالبشرة غیر الطبیة؛ الكریمات غیر الطبیة التي تستخدم في التدلیك؛ زیوت كریمات بارد

التدلیك؛ تونر للبشرة؛ مرطب للبشرة؛ كریمات الجسم؛ غسول (لوشن) للجسم؛ زیت األطفال؛ زیوت عطریة؛ ألبان تجمیلیة؛ 
ات التجمیل؛ منظفات أسنان؛ غسول فم غیر طبي؛ مستحضرات مستحضرات حالقة؛ مستحضرات قصر [مزیالت ألوان] لغای

تنظیف أطقم األسنان؛ مساحیق األسنان؛ معجون األسنان؛ مستحضرات تبییض األسنان؛ مزیالت طالء األظافر؛ أظافر مستعارة؛ 
لجفون؛ أقالم الحواجب ؛ طالء أظافر؛ مینا األظافر؛ مستحضرات العنایة باألظافر؛ محددات العیون؛ مزیالت مكیاج العیون؛ ظل ا

رموش مستعارة؛ أقالم لغایات التجمیل؛ مستحضرات تجمیل للرموش؛ طالء للشفاه؛ ألوان شفاه؛ مستحضرات العنایة بالشفاه 
غیر الطبیة؛ ملمع شفاه؛ محددات شفاه؛ بلسم شفاه غیر طبي؛ مستحضرات تجمیل للحمام واالستحمام؛ مستحضرات دوش 

یات إزالة الروائح الكریھة [مواد توالیت]؛ صابون استحمام وحمامات الفقاقیع؛ أمالح استحمام غیر للنظافة الشخصیة أو لغا
طبیة؛ جل للشعر؛ معجون للشعر؛ رذاذ (سبراي) للشعر؛ غسول (لوشن) للشعر؛ مستحضرات العنایة بالشعر؛ ملونات للشعر؛ 

مع الشوارب؛ مستحضرات الوقایة من الشمس؛ مشقرات الشعر؛ شامبو؛ بلسم؛ مستحضرات تمویج الشعر الدائمة؛ ش
مستحضرات العنایة من الشمس؛ مستحضرات التسمیر بالشمس لغایات التجمیل؛ ماء كولونیا؛ ماء توالیت؛ عطور؛ مزیالت 
؛ الروائح الكریھة للبشر أو للحیوانات؛ شامبو للحیوانات األلیفة؛ مضادات للتعرق [مواد توالیت]؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك

بودرة أطفال؛ مستحضرات تجمیل غیر طبیة للحد من تشققات الجلد؛ مزیالت الشعر؛ أقنعة التجمیل؛ محمرات الوجنتین؛ أعواد 
قطن لغایات تجمیلیة؛ منادیل ورقیة مشربة بغسوالت (لوشن) تجمیلیة؛ مواد الصقة الستخدامات التجمیل؛ قطیالت قطن لغایات 

مواد توالیت؛ صابون؛ صابون حالقة؛ مزیجات من أوراق الورد المجففة المعطرة؛ معطرات تجمیلیة؛ مراھم ألغراض التجمیل؛ 
الغرف؛ أعواد البخور؛ زیوت عطریة لغایات تجمیلیة؛ العنبر؛ مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي 

قمشة تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ مستحضرات تنظیف الزجاج؛ منعمات أ
 المالبس؛ منظفات أحواض التوالیت؛ نشا الغسیل؛ ملمع األحذیة؛ كریم األحذیة؛ ملمع األثاث؛ ملمع األرضیات؛ شمع األرضیات.

  
  " باحرف التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.PRIMERAكتبت كلمة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
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ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  SIMPLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266205 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع(   شركة  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  43، مدینة اإلعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الالسلكیة، خدمات الھاتف، اتصاالت الھاتف اإلتصاالت السلكیة و 38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخلوي ، خدمات المؤتمرات عبر الھاتف عن بعد، خدمات البرید الصوتي، خدمات المؤتمرات الفیدیویة، توفیر وصالت 

اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج 
تخدمین إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج للمستخدمین إلى شبكات للمس

الحاسوب العالمیة، البث التلفزیوني باستخدام الكابالت، البث اإلذاعي، البث التلفزیوني، االتصاالت عن طریق شبكات األلیاف 
، االتصاالت عن طریق محطات الحاسوب، االتصاالت عن طریق البرقیات، نقل الرسائل البصریة، االتصاالت عن طریق الھاتف

والصور بمساعدة الحاسوب، خدمات لوحات النشرات اإللكترونیة (خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة)، البرید اإللكتروني، 
وسائل االتصاالت االلكترونیة)، إرسال الرسائل، نقل/إرسال الفاكسات، خدمات النداء اآللي (الرادیو والھاتف أو غیرھا من 

استئجار معدات االتصاالت السلكیة والالسلكیة، استئجار إمكانیة الوصول/ الولوج المحسوبة بالوقت إلى شبكات حاسوب 
كي، نقل عالمیة، إستئجار أجھزة إرسال الرسائل، تأجیر الھواتف، تأجیر أجھزة المودم، بث األقمار الصناعیة، البث الالسل

الملفات الرقمیة، توفیر غرف الدردشة على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر المنتدیات على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر 
قنوات االتصاالت السلكیة والالسلكیة لخدمات التسوق بواسطة الھاتف، خدمات توجیھ وتوصیل االتصاالت السلكیة والالسلكیة، 

 ت السلكیة والالسلكیةالمعلومات حول االتصاال
  

  مكتوبة بأحرف التینیة.  SIMPLEالعالمة ھي كلمة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIMPLEمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266206 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع(    بإسم :)- 730(

     عربیة المتحدة, , , ,  ، دبي، اإلمارات ال43، مدینة اإلعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة والعدد العلمیة والمالحیة والخاصة بمسح األراضي واألجھزة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وإعطاء اإلشارات والضبط والعدد الفوتوغرافیة والسینماتوغرافیة والبصریة واألجھزة والعدد الخاصة بعملیات الوزن والقیاس 

(المراقبة) واإلنقاذ والتعلیم، األجھزة والعدد لوصل او فتح او تحویل او تكثیف او تنظیم او التحكم بالطاقة الكھربائیة، األجھزة 
والعدد الخاصة بتسجیل و ارسال وإعادة استنطاق الصوت والصورة، حامالت البیانات المغناطیسیة وأقراص التسجیل، أقراص 

مجة وأقراص فیدیو رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة، آلیات عمل لآلالت التي تعمل على قطع النقود المعدنیة مد
واآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة ومعدات معالجة البیانات والحواسیب، برامج الحاسوب، أجھزة إطفاء الحریق، 

ھربائیة، اجھزة وعدد كھربائیة للتبدیل الكھربائي، الحواسیب، برمجیات الحاسوب المستقبالت السمعیة والبصریة، الكابالت الك
المسجلة،  برامج الحاسوب المسجلة، برمجیات حاسوب (قابلة للتنزیل)، تطبیقات برامج الحاسوب القابلة للتنزیل، أجزاء 

ئیة)، أسالك نحاس معزولة، أجھزة الحاسوب التشغیلیة، موصالت كھربائیة، وصالت للخطوط الكھربائیة، وصالت (كھربا
معالجة البیانات، الفتات رقمیة، نغمات قابلة للتنزیل للھواتف النقالة، مشغالت أقراص فیدیو رقمیة، منشورات الكترونیة قابلة 

للتنزیل، كابالت ألیاف بصریة، سماعات رأس، دارات متكاملة، أجھزة وعدد اتصال داخلي، واجھات للحواسیب، الحواسیب 
لمحمولة، اجھزة المودم، اجھزة المراقبة االلكترونیة، مشغالت الوسائط المحمولة، أجھزة الرادیو، مشغالت االسطوانات، ا

أجھزة التحكم عن بعد، أجھزة الھواتف الذكیة، أجھزة تسجیل الصوت، أجھزة ارسال الصوت، أجھزة استقبال للھاتف 
اتف (میكروفونات)، أسالك للھاتف، أجھزة وعدد التلفزیون،  مسجالت (سماعات)، أجھزة وعدد الھاتف، أجھزة ارسال للھ

 الفیدیو، ھواتف فیدیو، شریحة الجوال (سیم ).
  

مكتوبة باألحرف الالتینیة وبطریقة ممیزة باللون األسود و تتبعھا نقطة على  SIMPLEالعالمة ھي كلمة وصف العالمة :
  باألحرف الثالث األولى شكل خماسي األضالع محدد باللون األسود . خلفیة على شكل مستطیل باللون األبیض حیث یحیط

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ات التجاریةإدارة العالم
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIMPLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266207 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع(    بإسم :)- 730(

     ,  ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , 43، مدینة اإلعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة، خدمات الھاتف، اتصاالت الھاتف  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخلوي ، خدمات المؤتمرات عبر الھاتف عن بعد، خدمات البرید الصوتي، خدمات المؤتمرات الفیدیویة، توفیر وصالت 

السلكیة والالسلكیة إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج  اإلتصاالت
للمستخدمین إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج للمستخدمین إلى شبكات 

ابالت، البث اإلذاعي، البث التلفزیوني، االتصاالت عن طریق شبكات األلیاف الحاسوب العالمیة، البث التلفزیوني باستخدام الك
البصریة، االتصاالت عن طریق الھاتف، االتصاالت عن طریق محطات الحاسوب، االتصاالت عن طریق البرقیات، نقل الرسائل 

یة والالسلكیة)، البرید اإللكتروني، والصور بمساعدة الحاسوب، خدمات لوحات النشرات اإللكترونیة (خدمات االتصاالت السلك
نقل/إرسال الفاكسات، خدمات النداء اآللي (الرادیو والھاتف أو غیرھا من وسائل االتصاالت االلكترونیة)، إرسال الرسائل، 

استئجار معدات االتصاالت السلكیة والالسلكیة، استئجار إمكانیة الوصول/ الولوج المحسوبة بالوقت إلى شبكات حاسوب 
المیة، إستئجار أجھزة إرسال الرسائل، تأجیر الھواتف، تأجیر أجھزة المودم، بث األقمار الصناعیة، البث الالسلكي، نقل ع

الملفات الرقمیة، توفیر غرف الدردشة على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر المنتدیات على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر 
یة لخدمات التسوق بواسطة الھاتف، خدمات توجیھ وتوصیل االتصاالت السلكیة والالسلكیة، قنوات االتصاالت السلكیة والالسلك

 المعلومات حول االتصاالت السلكیة والالسلكیة
  

مكتوبة باألحرف الالتینیة وبطریقة ممیزة باللون األسود و تتبعھا نقطة على  SIMPLEالعالمة ھي كلمة وصف العالمة :
  لون األبیض حیث یحیط باألحرف الثالث األولى شكل خماسي األضالع محدد باللون األسود .خلفیة على شكل مستطیل بال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIMPLEمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266208 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع(    بإسم :)- 730(

     عربیة المتحدة, , , ,  ، دبي، اإلمارات ال43، مدینة اإلعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة والعدد العلمیة والمالحیة والخاصة بمسح األراضي واألجھزة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وإعطاء اإلشارات والضبط والعدد الفوتوغرافیة والسینماتوغرافیة والبصریة واألجھزة والعدد الخاصة بعملیات الوزن والقیاس 

(المراقبة) واإلنقاذ والتعلیم، األجھزة والعدد لوصل او فتح او تحویل او تكثیف او تنظیم او التحكم بالطاقة الكھربائیة، األجھزة 
والعدد الخاصة بتسجیل و ارسال وإعادة استنطاق الصوت والصورة، حامالت البیانات المغناطیسیة وأقراص التسجیل، أقراص 

مجة وأقراص فیدیو رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة، آلیات عمل لآلالت التي تعمل على قطع النقود المعدنیة مد
واآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة ومعدات معالجة البیانات والحواسیب، برامج الحاسوب، أجھزة إطفاء الحریق، 

ھربائیة، اجھزة وعدد كھربائیة للتبدیل الكھربائي، الحواسیب، برمجیات الحاسوب المستقبالت السمعیة والبصریة، الكابالت الك
المسجلة،  برامج الحاسوب المسجلة، برمجیات حاسوب (قابلة للتنزیل)، تطبیقات برامج الحاسوب القابلة للتنزیل، أجزاء 

ئیة)، أسالك نحاس معزولة، أجھزة الحاسوب التشغیلیة، موصالت كھربائیة، وصالت للخطوط الكھربائیة، وصالت (كھربا
معالجة البیانات، الفتات رقمیة، نغمات قابلة للتنزیل للھواتف النقالة، مشغالت أقراص فیدیو رقمیة، منشورات الكترونیة قابلة 

للتنزیل، كابالت ألیاف بصریة، سماعات رأس، دارات متكاملة، أجھزة وعدد اتصال داخلي، واجھات للحواسیب، الحواسیب 
لمحمولة، اجھزة المودم، اجھزة المراقبة االلكترونیة، مشغالت الوسائط المحمولة، أجھزة الرادیو، مشغالت االسطوانات، ا

أجھزة التحكم عن بعد، أجھزة الھواتف الذكیة، أجھزة تسجیل الصوت، أجھزة ارسال الصوت، أجھزة استقبال للھاتف 
اتف (میكروفونات)، أسالك للھاتف، أجھزة وعدد التلفزیون،  مسجالت (سماعات)، أجھزة وعدد الھاتف، أجھزة ارسال للھ

 الفیدیو، ھواتف فیدیو، شریحة الجوال (سیم ).
  

مكتوبة باألحرف الالتینیة وبطریقة ممیزة باللون األبیض و تتبعھا نقطة على  SIMPLEالعالمة ھي كلمة وصف العالمة :
  باألحرف الثالث األولى شكل خماسي األضالع  محدد باللون األبیض . خلفیة على شكل مستطیل باللون األحمر حیث یحیط

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SIMPLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  10/01/2017بتاریخ :    266209 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة (ش.م.ع(    بإسم :)- 730(

     ,   ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , ,43، مدینة اإلعالم في دبي، برج السالم، الطابق رقم 502666ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة، خدمات الھاتف، اتصاالت الھاتف  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخلوي ، خدمات المؤتمرات عبر الھاتف عن بعد، خدمات البرید الصوتي، خدمات المؤتمرات الفیدیویة، توفیر وصالت 

ت السلكیة والالسلكیة إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج اإلتصاال
للمستخدمین إلى شبكة حاسوب عالمیة، توفیر الوصول/الولوج إلى قواعد البیانات، توفیر وصول/ولوج للمستخدمین إلى شبكات 

كابالت، البث اإلذاعي، البث التلفزیوني، االتصاالت عن طریق شبكات األلیاف الحاسوب العالمیة، البث التلفزیوني باستخدام ال
البصریة، االتصاالت عن طریق الھاتف، االتصاالت عن طریق محطات الحاسوب، االتصاالت عن طریق البرقیات، نقل الرسائل 

كیة والالسلكیة)، البرید اإللكتروني، والصور بمساعدة الحاسوب، خدمات لوحات النشرات اإللكترونیة (خدمات االتصاالت السل
نقل/إرسال الفاكسات، خدمات النداء اآللي (الرادیو والھاتف أو غیرھا من وسائل االتصاالت االلكترونیة)، إرسال الرسائل، 

استئجار معدات االتصاالت السلكیة والالسلكیة، استئجار إمكانیة الوصول/ الولوج المحسوبة بالوقت إلى شبكات حاسوب 
عالمیة، إستئجار أجھزة إرسال الرسائل، تأجیر الھواتف، تأجیر أجھزة المودم، بث األقمار الصناعیة، البث الالسلكي، نقل 

الملفات الرقمیة، توفیر غرف الدردشة على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر المنتدیات على الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر 
كیة لخدمات التسوق بواسطة الھاتف، خدمات توجیھ وتوصیل االتصاالت السلكیة والالسلكیة، قنوات االتصاالت السلكیة والالسل

 المعلومات حول االتصاالت السلكیة والالسلكیة
  

مكتوبة باألحرف الالتینیة وبطریقة ممیزة باللون األبیض و تتبعھا نقطة على  SIMPLEالعالمة ھي كلمة وصف العالمة :
  للون األحمر حیث یحیط باألحرف الثالث األولى شكل خماسي األضالع  محدد باللون األبیض .خلفیة على شكل مستطیل با

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 الن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلع 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AberoLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266219 عة بالرقم :المود)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أبیر تكنولوجي كو.، لیمتد.   بإسم :)- 730(

روود، باوان دیستریكت، شینزھین، غوانغدونغ،  2ث فلور إیھ كسینغكسین یوان بیلدینغ، باومینغ 3روم  304وعنوانة :       
     الصین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

قارنات [أجھزة لمعالجة البیانات]؛ أقالم إلكترونیة [وحدات العرض  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المرئي]؛ حاسبات آلیة على شكل مفكرة؛ وسائد الفأرة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ محفظات مالئمة ألجھزة الحاسوب 

ر اللوحي؛ خزائن لمكبرات الصوت؛ أجھزة إرسال الصوت؛ سماعات رأس؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ أجھزة الكمبیوت
المحمولة؛ إطارات الصور الرقمیة؛ مصباح إسقاط للتدریس؛ وصالت للخطوط الكھربیة؛ ھواتف محمولة؛ محوالت كھربائیة؛ 

ة؛ متتبع نشاط قابل لإلرتداء؛ أغطیة للھواتف أجھزة محمولة لتزوید الطاقة [بطاریات قابلة للشحن]؛ نظارات ذكیة؛ ساعات ذكی
الذكیة؛ حافظات للھواتف الذكیة؛ أغشیة واقیة مالئمة لشاشات الھواتف النقالة؛ عصى إللتقاط صور شخصیة [تحمل بالید 

ریاضیة؛ الواحدة]؛ آالت تصویر [تصویر فوتوغرافي]؛ أطواق إلكترونیة لتدریب الحیوانات؛ نظارات؛ نظارات واقیة لأللعاب ال
حقیبة جھاز فوتوغرافي؛ آلة تعلم؛ ثنائیات ضوئیة [إل إي دي]؛ تركیبات كھربیة للحمایة ضد السرقة؛ أجھزة تسجیل الصوت 

على شرائط؛ مؤشرات إلكترونیة ضوئیة؛ ألواح مفاتیح الحاسوب؛ صور ُمجسَّمة؛ سماعة بلوتوث؛ حاملة لألجھزة الذكیة؛ 
 أجھزة تكبیر [تصویر فوتوغرافي].

  
" A" "أبیرول" كتبت بحروف التینیة ممیزة صغیرة ماعدا الحرفین "AberoLتتكون العالمة من الكلمة " وصف العالمة :

" " إیھ" الذي Aإل" اللذان كتبا بشكل كبیر. وتوجد على یسار الكلمة دائرة ویتوسطھا  الحرف الالتیني "‘" "L"إیھ" و "
  كتب بشكل ممیز.

   االشتراطات :
  

یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CEILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266221 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إكساید إنداستریس لیمتد   بإسم :)- 730(
     ، ستایت اوف ویست بینغال، الھند, , , ,    020 700–إي، شورینغھي رود، كولكاتا 59إكساید ھاوس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بطاریات التخزین؛ بطاریات السیارات؛ بطاریات الطائرات؛ بطاریات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كھربائیة؛ بطاریات قابلة للشحن؛ بطاریات الغواصات؛ بطاریات مستخدمة في المركبات بجمیع أنواعھا؛ خالیا للسیارات ال

شمسیة؛ ألواح شمسیة؛ بطاریات لإلستخدام في األجھزة اإللكترونیة المحمولة؛ بطاریات الشحن الذاتي؛ صنادیق البطاریات؛ 
بي إس) و مقدمات عكسیة و بطاریات للمقدمات العكسیة و نظام الطاقة  خالیا األزرار؛ أنظمة إمداد الطاقة المتواصلة (یو

 االحتیاطیة یشمل نمودجا مدمجا من عاكس و بطاریة.
  

  " "سیل" كتبت بحروف التینیة فقط بشكل كبیر باللون األسود.CEILالعالمة عبارة عن الكلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك ت التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالما)- 740(
  THE ABRAAJ GROUPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266229 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أبراج إنفستمنت مانیجمنت لیمتد    بإسم :)- 730(

     ، جزر الكایمان, , , ,  1104-1، أوجالند ھاوس جراند كایمان، كیھ واي309ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات إدارة األعمال، توجیھ األعمال، تفعیل النشاط المكتبي،  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ات في قطاع التجارة والتبادل التجاري.االستیراد والتصدیر، االستشار

  
) باحرف التینیھ كبیرة متسلسلھ بشكل عامودي و باللون االزرق كما  THE ABRAAJ GROUPجملة ( وصف العالمة :

  بالشكل الموضح اعاله .
   االشتراطات :

  
إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كیة الفكریة سماس للمل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  THE ABRAAJ GROUPالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266230 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أبراج إنفستمنت مانیجمنت لیمتد    بإسم :)- 730(

     ، جزر الكایمان, , , ,  1104-1كیھ واي ، أوجالند ھاوس جراند كایمان،309ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العقاریة.

  
عامودي و باللون االزرق كما  ) باحرف التینیھ كبیرة متسلسلھ بشكل THE ABRAAJ GROUPجملة ( وصف العالمة :

  بالشكل الموضح اعاله .
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SF Sonicالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266239 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إكساید إنداستریس لیمتد   بإسم :)- 730(

     ، ستایت اوف ویست بینغال، الھند, , , ,    020 700–إي، شورینغھي رود، كولكاتا 59إكساید ھاوس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بطاریات التخزین؛ بطاریات السیارات؛ بطاریات الطائرات؛ بطاریات  9ئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالف)- 512(
للسیارات الكھربائیة؛ بطاریات قابلة للشحن؛ بطاریات الغواصات؛ بطاریات مستخدمة في المركبات بجمیع أنواعھا؛ خالیا 

الشحن الذاتي؛ صنادیق البطاریات؛ شمسیة؛ ألواح شمسیة؛ بطاریات لإلستخدام في األجھزة اإللكترونیة المحمولة؛ بطاریات 
خالیا األزرار؛ أنظمة إمداد الطاقة المتواصلة (یو بي إس) و مقدمات عكسیة و بطاریات للمقدمات العكسیة و نظام الطاقة 

 االحتیاطیة یشمل نمودجا مدمجا من عاكس و بطاریة.
  

كتبتا بحروف التینیة فقط باللون األسود حیث " "إس إف سونیك" SF Sonicالعالمة عبارة عن الكلمتین " وصف العالمة :
  " "سونیك". Sonic" "إس إف" بشكل كبیر وكذلك الحرف األول من الكلمة "SFكتبت الكلمة "
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ذلك خالل و
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات اال:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WORDS WITH FRIENDSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266247 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  زینجا إنك.  بإسم :)- 730(

     لمتحدة االمریكیة, , , ,  ، الوالیات ا 94103ایث ستریت ،  سان فرانسیسكو ، كالیفورنیا  699وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برمجیات ألعاب الحاسوب ؛ برامج برمجیات ألعاب الفیدیو ؛ برامج  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أو إظھار أو عرض  المعلومات ألعاب فیدیو تفاعلیة ؛ برامج ألعاب الكترونیة قابلة للتنزیل للتشبیك اإلجتماعي، تحدیدا ، لنشر 

في مجال لعب اللعب اإللكتروني عبر اإلنترنت أو شبكات اإلتصاالت األخرى  مع أطراف الثالثة والتي یمكن الوصول الیھا عبر 
 اإلنترنت وأجھزة الحاسوب و الھواتف النقالة  والھواتف الذكیة و أجھزة الحاسوب اللوحیة . 

  
  كتبت بالحروف الالتینیة . WORDS WITH FRIENDSالعبارة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ت العربیة المتحدةاإلمارا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الخدمات المتحدة للعالمات التجاریة وبراءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WORDS WITH FRIENDSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266248 بالرقم : المودعة)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  زینجا إنك.  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,   94103ایث ستریت ،  سان فرانسیسكو ، كالیفورنیا  699وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الترفیھ ، تحدیدا ، توفیر ألعاب حاسوب وألعاب  الكترونیة  41الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
على الخط المباشر ؛  خدمات الترفیھ ، تحدیدا ، توفیر بیئات إفتراضیة والتي عبرھا یستطیع المستخدمین التفاعل من خالل 

 لترفیھ  .ألعاب إجتماعیة للغایات اإلستجمامیة أو  تقضیة أوقات الفراغ أو ا
  

  كتبت بالحروف الالتینیة . WORDS WITH FRIENDSالعبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  W MARTة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266251 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة دبلیو مارت فریش (ش ذ م م)                                                بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  241818: , صندوق البرید971506536573، دبي، أ ع م, ھاتف: 241818ص ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تجمیع مجموعة من المنتجات لتمكین الزبائن من استعراضھا  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وشراءھا بسھولة من محالت السوبرماركت، مجموعات المخازن، متاجر األقسام، محالت التسوق والمعارض.

  
مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود و فى الجانب األیسر یوجد مربعین   W Martھي عبارة عن كلمة   مة :وصف العال

  متشابكین بشكل قائم وفي منصفھما مربع آخر صغیر لھ إطار باللون األبیض
   االشتراطات :

  
ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة ف

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  UOBو   Bullion and Futuresالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266252 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یونایتد أوفرسیز بنك لیمتد  بإسم :)- 730(

     , , , ,  048624بالزا سنغافورة  رافلز بلیس یو اوه بي 80وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برامج كمبیوتر (برمجیات قابلة للتنزیل)؛ برامج (برمجیات قابلة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 للتنزیل)؛ برمجیات كمبیوتر مسجلة.

  
ھ باللون االزرق الغامق ، على الیمین شكل یشبھ الشبك (اربعة ) االتینیUOBالعالمة عبارة عن الحروف ( وصف العالمة :

) بحروف التینیھ و  Bullion and Futuresخطوط بالطول یقطعھا خط بالعرض و باللون االحمر ) و على الیسار جملة (
  باللون االزرق ، في االسف نسخھ طبق االصل عنھا و لكن باللون االسود كما بالشكل الموضح اعاله .

   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

عالمات التجاریةإدارة ال  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   UOB ,  Bullion and Futuresالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266253 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  یونایتد أوفرسیز بنك لیمتد  بإسم :)- 730(

     , , , ,  048624رافلز بلیس یو اوه بي بالزا سنغافورة  80وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات مالیة؛ تحلیل مالي؛ خدمات مصرفیة؛ خدمات سمسرة؛  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ر رأس المال؛ خدمات التخلیص؛ خدمات تمویلیة؛ المقاصة المالیة؛ الصرافة؛ المعلومات المالیة  استثما

  
) االتینیھ باللون االزرق الغامق ، على الیمین شكل یشبھ الشبك (اربعة UOBالعالمة عبارة عن الحروف ( وصف العالمة :

) بحروف التینیھ و  Bullion and Futuresار جملة (خطوط بالطول یقطعھا خط بالعرض و باللون االحمر ) و على الیس
  باللون االزرق ، في االسف نسخھ طبق االصل عنھا و لكن باللون االسود كما بالشكل الموضح اعاله .

   االشتراطات :
  

برید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ROBIZالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266255 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. جاھیر عبدول لتجارة االدوات الصحیة والكھربائیة واالصباغ  بإسم :)- 730(

     عربیة المتحدة., , , الشارقة,  الشارقة، اإلمارات ال – 82600ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھى والتبرید والتجفیف  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 والتھویة وتورید المیاه واألغراض الصحیة.

  
ة ممیزة باللون األسود وبتصمیم ممیز ومبتكر یدنوھا خط أفقي باللون " بأحرف التینیROBIZالعالمة " وصف العالمة :

  األسود، كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  زنتیلالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  11/01/2017بتاریخ :    266274 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جالكسو جروب لیمتد   بإسم :)- 730(

     جي اس، انجلترا, , , ,   9  8جریت ویست رود، برینتفورد، میدلسیكس، تي دبلیو  980وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مستحضرات ومواد صیدالنیة وطبیة. 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  العالمة ھي كلمة "زنتیل" بالعربیة. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    CELIXIRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266296 المودعة بالرقم :)- 219(

  GB  12/07/2016  00003174238:  بیانات األولویة         
  سیل ثیرابي لیمتد  بإسم :)- 730(

فارم إندستریال إستیت، لونغوود درایف، كاردیف، سي ، فوریست 1:62، روم 1ذا مینارد سنتر، بلوك سي ديوعنوانة :       
     واي تي، المملكة المتحدة, , , ,   7 14إف
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مستحضرات صیدالنیة لتجدید  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لغایات طبیة؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لالستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع  األنسجة؛ أدویة للخالیا؛ مستحضرات صحیة

واألطفال؛ مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطھرات؛ 
 ب.مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة؛ مبیدات فطریات ومبیدات أعشا

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .  CELIXIRكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266297 لرقم :المودعة با)- 219(

  GB  13/07/2016  00003174355:  بیانات األولویة         
  سیل ثیرابي لیمتد  بإسم :)- 730(

، فوریست فارم إندستریال إستیت، لونغوود درایف، كاردیف، سي 1:62، روم 1ذا مینارد سنتر، بلوك سي ديوعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  واي تي، المملكة  7 14إف
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة؛ مستحضرات صیدالنیة لتجدید  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لرضع األنسجة؛ أدویة للخالیا؛ مستحضرات صحیة لغایات طبیة؛ مواد وأغذیة حمیة معدة لالستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة ل

واألطفال؛ مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ مطھرات؛ 
 مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوانات الضارة؛ مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب.

  
بداخلھا ثالثة نقاط ، مكرره باللون العنابي و االسود العالمة عبارة عن شعار بشكل دائري بداخلھ انصاف داوائر  وصف العالمة :

 2002/8المعدل بقانون رقم  1992/37من قانون العالمات التجاریة 9و الرمادي متتالیة مقدمة في نفس الطلب وفقا للمادة 
  كونھا متماثلة في عناصرھا الجوھریة.

   االشتراطات :
  

ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
  STARLIFEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266307 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السید / أبو الكالم علي حسین  بإسم :)- 730(

     ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة, , , ,   92086ص . ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى، أغطیة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الفراش والموائد.

  
بشكل ممیز باللون األحمر، و على یسارھا رسم لنجمة  ) كتبت STAR LIFEعبارة عن الكلمات الالتینیة (  وصف العالمة :

  باللونین األحمر و األبیض داخل دائرة باللون األحمر كما ھو موضح بالشكل المرفق.
   االشتراطات :

  
، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   fm FRAGOMATRIX GLOBALالعالمة التجاریة :  یاناتلتسجیل ببطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266313 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السید / بونیت بانكاج جاین  بإسم :)- 730(

فیلي بارلي غرب، مومباي، ، جي في بي دي اسكیم، 6، فاتسالیا، شارع ان اس43الطابق الثالث، رقم أرض: وعنوانة :       
     ، ماھارشترا، الھند., , , ,  400056ص ب : 

  
 

  

 
 
 

الروائح والعطور، عطور الورد، عطور الورد الھندي، الزیوت  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العطریة، جمیع منتجات العطور.

  
كتبت في سطرین بشكل ممیز باللون   FRAGOMATRIX GLOBALمات الالتینیة عبارة عن الكل وصف العالمة :

األسود و علیھا نقاط باللون األخضر، و على یسارھا رسمة ممیزة مكونة من عدة دوائر مختلفة األحجام باللون األخضر و 
  بشكل ممیز باللون األبیض كما ھو مبین بالشكل المرفق.   fmبداخلھا الحرفین 

   : االشتراطات
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریةإدارة العالمات   
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PP LITEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266319 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إبریل انترناشیونال انتربرایز بي تي إي. ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     , , , ,  048624، سنغافورة  1یو او بي بالزا  01 -50رافلز بلیس، رقم  80وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ا في ذلك ورق الطباعة وورق الورق والورق المقوي والقرطاسیة بم 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الكتابة والرسم وورق اآلالت الكاتبة وورق الطبعات الزرقاء ولوحات الورق االبیض وورق البطاقات البریدیة وورق المنادیل 

وورق المنادیل للنسخ وورق الستعمال الفاكس وورق الرسائل ودفاتر الورق اللوحیة واالوراق السائبة والمفكرات ودفاتر الرسم 
تب التمارین ودفاتر الكتابة وورق النسخ عدیم الكربون ودفاتر المالحظات ذات ظھر الصق والملفات الورقیة واللصاقات وك

والمظاریف ودفاتر الحسابات والورق المسطر وورق الجیب وورق المذكرات وورق ومواد التغلیف والتعبئة والمنادیل الورقیة 
 وورق النسخ.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة PP LITEعبارة عن كلمة ( العالمة    وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PP LITEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266320 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إبریل انترناشیونال انتربرایز بي تي إي. ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     , , , ,  048624، سنغافورة  1یو او بي بالزا  01 -50رافلز بلیس، رقم  80وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الورق والورق المقوي والقرطاسیة بما في ذلك ورق الطباعة وورق  16الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
الكتابة والرسم وورق اآلالت الكاتبة وورق الطبعات الزرقاء ولوحات الورق االبیض وورق البطاقات البریدیة وورق المنادیل 

فاتر الورق اللوحیة واالوراق السائبة والمفكرات ودفاتر الرسم وورق المنادیل للنسخ وورق الستعمال الفاكس وورق الرسائل ود
وكتب التمارین ودفاتر الكتابة وورق النسخ عدیم الكربون ودفاتر المالحظات ذات ظھر الصق والملفات الورقیة واللصاقات 

تعبئة والمنادیل الورقیة والمظاریف ودفاتر الحسابات والورق المسطر وورق الجیب وورق المذكرات وورق ومواد التغلیف وال
 وورق النسخ.

  
) مكتوبة PP LITEالطلب لمجموعة من عالمتین، حیث العالمة االولي في المجموعة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :

 باألحرف الالتینیة باللون األسود وبجانبھا اشكال ھندسیة مختلفة االحجام والتي تشكل مع بعضھا رسمة طائر باللونین البرتقالي
) مكتوبة باألحرف الالتینیة PP LITEالغامق والفاتح كما ھو مبین بالشكل والعالمة الثانیة في المجموعة ھي عبارة عن كلمة (

  وبجانبھا اشكال ھندسیة مختلفة االحجام والتي تشكل مع بعضھا رسمة طائر كما ھو مبین بالشكل
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
  LA QUINTAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266376 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49رات، الطابق ابراج االماوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات دعایة وإعالن؛ خدمات وكاالت الدعایة واإلعالن؛ خدمات  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ألعمال واالستشارات التنظیمیة؛ إدارة أعمال الفنادق إدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال؛ تقییم األعمال؛ إدارة ا

والمكاتب؛ إدارة مشاریع األعمال؛ إدارة األعمال (للغیر)؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الصناعیة؛ خدمات التسویق؛ 
الزبائن من معاینتھا وشرائھا  خدمات الدعایة والعالقات العامة؛ خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر وذلك لتمكین عامة

عند الحاجة؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة المباشرة؛ اإلدارة الصناعیة؛ تنظیم المعارض 
ما في والمعارض التجاریة للغایات التجاریة أو اإلعالنیة؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ توفیر المعلومات المتعلقة بھذه الخدمات ب

 ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات من خالل شبكة حاسوب عالمیة.
  

  " بأحرف التینیة.LA QUINTAكتبت كلمة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ك خالل وذل
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LA QUINTAالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266383 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العقاریة؛ إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والتجزئة والسكنیة؛ إدارة وتوجیھ وتأجیر العقارات التجاریة والتجزئة والسكنیة؛ خدمات تأجیر واستئجار العقارات التي یتم 

الشقق والفیالت والمكاتب والنوادي الصحیة والمنتجعات والمراسي والفنادق والعقارات الصناعیة تقدیمھا وإجرائھا فیما یتعلق ب
ومراكز التسوق وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة المالیة للمستأجرین؛ إدارة شقق وفیالت اإلیجار؛ خدمات الوساطة العقاریة؛ 

الرأسمالیة؛ الخدمات المالیة؛ خدمات إدارة األصول؛ خدمات خدمات تحصیل اإلیجارات؛ خدمات تقییم العقارات؛ االستثمارات 
االستثمار؛ خدمات إدارة الصنادیق؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التأمین؛ خدمات التمویل العقاري؛ خدمات التقییم 

الوساطة العقاریة؛ خدمات  العقاري؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقاریة؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات
التأمین العقاري؛ خدمات تطویر األراضي وتحدیدا خدمات شراء األراضي وتثمین واختیار وشراء العقارات للتطویر واالستثمار؛ 

شراء األراضي لتأجیرھا؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بجمیع ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات عبر شبكة حاسوب 
 عالمیة.

  
  " بأحرف التینیة.LA QUINTAكتبت كلمة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ریةإدارة العالمات التجا
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LA QUINTAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266384 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

طویر العقارات؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة إنشاء المباني؛ خدمات ت 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بتطویر العقارات؛ اإلشراف على إنشاء المباني؛ توفیر التمویل لتطویر العقارات؛ اإلصالح؛ خدمات التركیب أو التجمیع؛ تركیب 

ظیف المباني من وإصالح أجھزة تكییف الھواء؛ تنظیف وإصالح المراجل؛ البناء بالطوب؛ عزل المباني؛ إحكام سد المباني؛ تن
الداخل ومن الخارج؛ اإلنشاء؛ معدات اإلنشاء؛ معلومات عن اإلنشاء؛ معالجة منع الرطوبة؛ ھدم المباني؛ تركیب وإصالح 

المصاعد؛ إنشاء وصیانة خطوط األنابیب؛ التجصیص (وضع طبقة الجص)؛ سباكة المواسیر؛ تأجیر معدات اإلنشاء؛ تنظیف 
أن الخدمات المذكورة أعاله بما في ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب النوافذ؛ توفیر المعلومات بش

 عالمیة.
  

  " بأحرف التینیة.LA QUINTAكتبت كلمة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   شیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي)راوز اند كومباني انترنا :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266385 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بیوكیت جلیل  بي، 1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أقراص فیدیو رقمیة، أقراص مدمجة، برامج، برامج العاب الحاسوب،  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ملة) رقائق تحدید الھویة، بطاقات تسمیة الرموز بطاقات تسمیة مع رموز مقروءة آلیا، بطاقات تسمیة مع (ترددات رادیو متكا

الشریطیة المشفرة، بطاقات تحدید ھویة ممغنطة، بطاقات تحدید ھویة الترددات الرادیویة، بطاقات تحدید الھویة اإللكترونیة، 
دیو، ملفات الصور ناقالت بیانات المغناطیسیة، معدات معالجة البیانات وأجھزة وحواسیب معالجة البیانات، تسجیالت صوت وفی

القابلة للتنزیل، برامج معالجة الصور الرقمیة، أقراص التسجیل، أجھزة وأدوات تعلیمیة، برامج العاب الحواسیب التفاعلیة، 
 موسیقى رقمیة (قابلة للتنزیل) تحتوي ملفات ام بي ثري من المواقع االلكترونیة.

  
لون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة بال وصف العالمة :

  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266386 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     , , , ,  كوااللمبور، مالیزیا. 57000بي، بیوكیت جلیل  1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ساعات ید، الساعات، میدالیات (مجوھرات)، دبابیس (مجوھرات)،  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قالدات، كؤوس تذكاریة مصنوعة من معادن ثمینة، جوائز تذكاریة من معادن ثمینة، جوائز مطلیة بمعادن ثمینة، تماثیل 

نوعة من معادن ثمینة وسبائك المعادن الثمینة، منحوتات من المعادن الثمین، عمالت للجمع، مشابك ربطات العنق، دبابیس مص
ربطات العنق، نیاشین أو أوسمة من معادن نفیسة، مجوھرات، علب ساعات، علب جواھر، علب مجوھرات، علب لساعات الید، 

 عالقات فاخرة للمفاتیح من معادن نفیسة.
  
العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط  صف العالمة :و

  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
اد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتص

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ل ال بيكالید اند كو ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LA QUINTAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266387 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     , ,   ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, ,49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)؛ خدمات اإلیواء  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الفنادق؛ المؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات المنتجعات الفندقیة؛ خدمات اإلیواء الفندقي؛ خدمات تموین الفنادق؛ خدمات الحجز في 

خدمات مطاعم الفنادق؛ توفیر المرافق الفندقیة إلقامة المعارض التجاریة ومعارض األعمال والمؤتمرات واالجتماعات 
والمحاضرات واللقاءات؛ توفیر مرافق [اإلقامة] إلقامة المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والعطالت؛ تأجیر غرف 

حة الضیافة [توفیر أماكن اإلقامة واألطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)]؛ معلومات االجتماعات؛ خدمات الضافة [اإلقامة]؛ أجن
وتخطیط العطالت فیما یتعلق بأماكن اإلقامة؛ المطاعم؛ المقاھي؛ خدمات التموین؛ خدمات استشاریة ومعلومات واستشارات 

االنترنت (أونالین) من خالل قاعدة بیانات حاسوبیة أو متعلقة بجمیع ما ورد أعاله؛ تقدیم كافة الخدمات الواردة أعاله أیضًا عبر 
 من خالل شبكة اتصاالت عالمیة.

  
  " بأحرف التینیة.LA QUINTAكتبت كلمة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیز) لیمتد (فرع دبي)راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفر:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266388 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000 بي، بیوكیت جلیل 1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بیاضات من الورق للموائد، منادیل من الورق للموائد، أغطیة ورقیة  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ا المع، أغلفة بالستیكیة للھدایا، واقیات للموائد، أكیاس ورقیة، بطاقات دعوة، بطاقات تھنئة، ورق تغلیف ھدایا، ورق لف ھدای

ورقیة (التي توضع علیھا االكواب لحمایة الموائد واالسطح من المشروبات سواء الساخنة أو الباردة)، حصیر االرض الورقي، 
ستخدام مفارش ورقیة للموائد، أكیاس نفایات من الورق أو من البالستیك، أكیاس تخزین المواد الغذائیة من البالستیك لال

المنزلي، أشرطة من البالستیك الالصق للتغلیف والتعبئة، مواد بالستیكیة للتغلیف (غیر واردة في فئات أخرى)، أكیاس من 
الورق أو البالستیك للتغلیف، مصافي قھوة من الورق، بطاقات غیر نسیجیة، مناشف ورقیة، ورق صحي، منادیل ورقیة إلزالة 

یة، محارم الورقیة، لوازم مدرسیة ( قرطاسیة)، ورق، ورق آالت كاتبة، ورق نسخ مستحضرات التجمیل، منادیل ورق
(قرطاسیة)، مغلفات (قرطاسیة)، مساند ورق للكتابة، دفاتر مالحظات، اوراق مالحظات، اوراق كتابة، مساند تظلیل، ملفات 

على شكل محافظ، أغلفة كتب، أطقم رسم  لألوراق، حافظات للورق، مجلدات (لوازم مكتبیة)، أغلفة مستندات، مجلدات وثائق
للفنانین، أطقم رسم لألطفال، دفاتر تلوین، دفاتر رسم، دفاتر انشطة، ورق  لمیع (مضيء)، ورق مالحظات الصق، ورق كریب، 

ورق شفاف، (مشابك) دبابیس كبس الورق، أعالم ورقیة صغیرة، أعالم مثلثة من الورق، أدوات كتابة، أقالم حبر (لوازم 
تبیة)، أقالم رصاص، أقالم برؤوس كرویة، أقالم تخطیط، أقالم رسم، أقالم ذات طرف من اللباد، أقالم ذات طرف من اللیف، مك

أقالم التوضیح (معلمات النص)، أطقم أقالم تلوین رصاص، أقالم رسم رصاص، أقالم ملونة، أقالم برؤوس كرویة، أقالم وضع 
م مطاطیة، صنادیق وفراشي للدھان، أقالم  رصاص رسم، أقالم تلوین رصاص، طباشیر العالمات، أحبار، ختامات تحبیر، أختا

الكتابة، قوالب طباعة، مجالت (دوریات)، صحف، كتب، مجالت ( منشورات)، وسائل تعلیمیة وتربویة وتدریسیة مطبوعة، 
دفاتر توقیع المعجبین، دفاتر مطبوعات، برامج لمناسبات خاصة، دفاتر صور لمناسبات خاصة، دفاتر صور فوتوغرافیة، 

عناوین، مذكرات یومیة، دفاتر التنظیم الشخصیة، مجالت فارغة، خرائط طرق، تذاكر دخول، تذاكر، بطاقات نتائج، بطاقات 
ممارسة الریاضة التي یتم تبادلھا، دفاتر شیكات، جداول مواعید مطبوعة، الكتیبات؛ المطویات ( كراسات)، كتیبات توضیح كیفیة 

ستعمال (أدلة)، قصص ھزلیة مسلسلة، لصاقات مصدات السیارات، لصاقات (قرطاسیة)، ألبومات بطاقات الصقة، تقاویم، اال
إعالنات كبیرة، صور فوتوغرافیة، بطاقات بریدیة، طوابع بریدیة، الفتات إعالنیة من ورق أو ورق مقوى، الفتات من الورق 

ة للنقل، ورق ناقل للحرارة، لوازم مكتبیة (باستثناء األثاث)، سوائل التصحیح، (رایات ورقیة)، مواد ترویج مطبوعة، صور معد
المساحات المطاطیة، برایات أقالم رصاص، مناصب أدوات الكتابة، مشابك الورق، مشابك رسم، مساطر رسم، أشرطة الصقة 

ستخدام المكتبي، كباسات (لوازم ألغراض القرطاسیة، بكرات لألشرطة الالصقة (لوازم مكتبیة)، موزعات الصقة آلیة لال
مكتبیة)، صفائح استنسل، حامالت ملفات(قرطاسیة)، ألواح ذات مشابك، حامالت دفاتر المالحظات، مساند كتب، أختام حبریة، 
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طبعات(أختام)، حامالت (حافظات) جوازات سفر، حامالت (حافظات) دفاتر شیكات، ورق مقوى، ورق وورق مقوى وبضائع 
 ه المواد (غیر واردة ضمن فئات أخرى).مصنوعة من ھذ

  
العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط  وصف العالمة :

  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266389 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بي، بیوكیت جلیل  1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

حقائب، حقائب للریاضة، حقائب للسفر، حقائب ظھر كبیرة، حقائب  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، حقائب مدرسیة، حقائب خصر، حقائب للشاطئ، حقائب وثائق، حقائب ریاضیة لجمیع ظھر، حقائب حمل األغراض

االستعماالت، أكیاس تسوق خیش، حقائب مالبس، حقائب أدوات تجمیل تباع فارغة، حافظات مفاتیح، حامالت البذالت التي 
ن، محافظ جیب، محافظ نقود، محافظ تستعمل  للسفر، حامالت من القماش و البدالت والمالبس الجاھزة والقمصان والفساتی

جلدیة مسطحة للوثائق واألوراق، حقائب من الجلد والجلد المقلد، حقائب من الجلود المدبوغة والمصقولة الطبیعیة والجلود 
رى، الصناعیة، الجلود المدبوغة والمصقولة الطبیعیة والجلود الصناعیة والبضائع المصنوعة منھا وغیر الواردة في الفئات األخ

 بطاقات لألمتعة، مظالت، شماسي.
  

العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط  وصف العالمة :
  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

رة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك یل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وك)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266390 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(
     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بي، بیوكیت جلیل  1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أقمشة وبضائع قماشیة (غیر واردة في فئات أخرى) أعالم مصنوعة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عالم،  شعارات قماشیة وشعارات بالستیكیة، بیاضات الحمام (عدا المالبس)، مطرزات من النسیج من قماش، رایات، قماش لأل

تعلق على الجدران، أقمشة من نسیج غیر محبوكة، بیاضات لالستعمال المنزلي (البیاضات المنزلیة)، أقمشة للغسیل، قماش 
لألثاث، منادیل من النسیج، شراشف وأغطیة لألسرة، لحف، بیاضات، قماش الدیباج، أغطیة سائبة لألثاث، أغطیة من البالستیك 

بطانیات لألسرة، لحف من زغب (ریش) العیدر (بط ناعم الزغب)، مالءات (أنسجة)، أكیاس للمخدات (الوسائد)، أغطیة واقیات 
الت) ومنادیل النسیج، للفراش (فراش النوم)، بطانیات للسفر، اغطیة الموائد (الطاوالت)، منادیل من النسیج للموائد (الطاو

بیاضات من النسیج للموائد (الطاوالت)، أغطیة إضافیة للطاوالت من النسیج، اغطیة للموائد (الطاوالت) لیست من الورق، 
مفارش للموائد (الطاوالت) لیست من الورق، مفارش واقیة للموائد (الطاوالت) من النسیج، ألغطیة للموائد (الطاوالت)، 

 النسیج. ملصقات مصنوعة من
  

العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط  وصف العالمة :
  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في و
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي)راو:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266391 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بي، بیوكیت جلیل  1/155اوس، جاالن ایھ اف سي ھوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المالبس، لباس القدم، أغطیة الرأس، القمصان، القمصان المحاكة  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، قطع المالبس العلویة بدون األكمام، قمصان الطائیة او القمصان ذات بالصنارة (التریكو)، الجیرسیات (السترات المحبوكة)

شیرت]، قمصان البولو، قمصان داخلیة للرجال، فساتین، التنانیر، المالبس (األثواب) التحتیة  أو المالبس  -األكمام القصیرة [تي
ناطیل، السترات المعرقة، الكنزات الشتویة الداخلیة، مالبس أو أثواب سباحة، السراویل القصیرة (الشورت)، السراویل، الب

(البلوفرات أو الكنزات الصوفیة). السترات ذات األزرار أو السحاب، اغطیة الرأس (قلنسوة)، اغطیة الرأس (القبعات)، قبعات، 
حاكة القبعات الشتویة بدون حواف، برنس أو أغطیة للرأس (مالبس)، األوشحة، أوشحة تغطي الرأس، شاالت، المالبس الم

بالصنارة (التریكو)، األقنعة الواقیة للرأس و/أو للوجھ [أغطیة للرأس]، بدالت اإلحماء الریاضیة، البدالت الریاضیة، المالبس 
الریاضیة، المالبس الریاضیة، السترات المعرقة، جاكیتات أو سترات (مالبس)، السترات الریاضیة، مالبس واقیة من الماء 

البس مانعة لتسرب الماء، البدالت، المعاطف، المالبس النظامیة (الزي الرسمي)، ربطات العنق، (للحمایة من المطر)، الم
اإلكسسوارات التي تلبس حول الرقبة، عصابات المعصم (مالبس)، عصابات الرأس ( مالبس)، قفازات (مالبس)، مراییل أو 

مصان النوم، فساتین (عباءات) السھرة، البیجامات، مآزر (مالبس)، مراییل ألطفال غیر مصنوعة من الورق، ألبسة النوم، ق
قطع المالبس واألحذیة وأغطیة الرأس للرضع واألطفال الصغار، الجوارب، الجوارب والمالبس الداخلیة المحبوكة، حماالت 

ة الساق، للبنطلونات، الكلسات أو جوارب طویلة، أألحزمة (مالبس)، شیاالت للمالبس  (حماالت)، األحذیة، األحذیة عالی
 الشباشب.

  
العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط  وصف العالمة :

  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
اریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التج

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  الك/ الم تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266392 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بي، بیوكیت جلیل  1/155ھ اف سي ھاوس، جاالن ایوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللعب وأدوات اللعب، الُلَعب، الدمى، أدوات ریاضیة، اآلالت وأدوات  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الریاضیة، العاب لوحیة، طاوالت لعب خاصة بلعبة كرة قدم على الطاولة، دمى محشوة لممارسة التمارین الریاضیة، الكرات 

والعاب محشوة على شكل حیوانات، مركبات لعب، أحاجي الصور المقطوعة، بالونات، اللعب القابلة للنفخ، ورق اللعب، نثار 
القدم، الحشوات الواقیة لممارسة الریاضة،  الورق الملون (قصاصات من الورق الملون تنثر في المناسبات)، كرات لعبة كرة

قفازات األلعاب، واقیات الركبة أثناء الریاضة، واقیات الكوع أثناء الریاضة، واقیات الكتف أثناء الریاضة، واقیات مقدم الساق 
تخدام مع المعدات [أدوات ریاضیة]، أھداف كرة القدم، أعالم الزوایا التي تستخدم في المالعب الریاضیة، حقائب مصممة لالس

الریاضیة، قبعات الحفالت الورقیة، قبعات مفضلة للحفالت، قبعات بالستیكیة للحفالت، وحدات محمولة بالید لممارسة األلعاب 
اإللكترونیة غیر تلك المصممة لالستخدام مع شاشة عرض خارجیة أو جھاز العرض،  األلعاب اإللكترونیة المحمولة بالید، 

 لعاب المحمولة بالید.   وحدات التحكم باأل
  

العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط  وصف العالمة :
  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266393 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بي، بیوكیت جلیل  1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن نة : وعنوا      
  

 
  

 
 
 

البث االلكتروني (البث عبر شبكة كمبیوتر عالمیة)؛ خدمات البث عبر  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
م المتنقلة في مجال البث الكتروني لمحتویات وسائل اإلعالم  الترفیھیة، خدمات البث، البث االنترنت، خدمات وسائل اإلعال

اإلذاعي، خدمات البث التلفزیوني، بث األفالم و البرامج أو البرامج التلفزیونیة الرئیسیة، بما في ذلك على شبكة االنترنت و على 
توفیر غرف المحادثة على االنترنت، توفیر إمكانیة الدخول /الولوج على شبكات االتصال المتنقلة وعلى وسائل اإلعالم األخرى، 

 خطوط المحادثة، غرف المحادثة والمنتدیات على اإلنترنت بما في ذلك اإلنترنت عبر الھاتف النقال.
  

ض محددة بخط العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة باللون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البع وصف العالمة :
  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال كینتاالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017تاریخ : ب   266394 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وإعالن؛ خدمات وكاالت الدعایة واإلعالن؛ خدمات  خدمات دعایة 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
إدارة األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال؛ تقییم األعمال؛ إدارة األعمال واالستشارات التنظیمیة؛ إدارة أعمال الفنادق 

ناعیة؛ خدمات التسویق؛ والمكاتب؛ إدارة مشاریع األعمال؛ إدارة األعمال (للغیر)؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الص
خدمات الدعایة والعالقات العامة؛ خدمات تجمیع تشكیلة من السلع لصالح الغیر وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا وشرائھا 

عند الحاجة؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة المباشرة؛ اإلدارة الصناعیة؛ تنظیم المعارض 
عارض التجاریة للغایات التجاریة أو اإلعالنیة؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ توفیر المعلومات المتعلقة بھذه الخدمات بما في والم

 ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات من خالل شبكة حاسوب عالمیة.
  

  كتبت  كلمة " ال كینتا " بأحرف عربیة.       وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266395 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایشیان فوتبول كونفیدیریشن  بإسم :)- 730(

     كوااللمبور، مالیزیا., , , ,   57000بي، بیوكیت جلیل  1/155ایھ اف سي ھاوس، جاالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بالریاضة، التربیة البدنیة،  التعلیم، خدمات تربویة وتعلیمیة تتعلق 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التدریب، التدریب الریاضي، التوجیھ الریاضي، توفیر الدورات التدریبیة، الترفیة، تنظیم المسابقات وحفالت توزیع الجوائز، 

تحضیر خدمات األلعاب، األنشطة الریاضیة والثقافیة، تنظیم المناسبات الریاضیة والثقافیة، تنظیم األنشطة الریاضیة والثقافیة، 
وإدارة وتنظیم الحلقات الدراسیة ( الندوات )، تحضیر وإدارة وتنظیم المؤتمرات، تنظیم المعارض واالتفاقیات والمؤتمرات 

ألغراض ثقافیة أو تعلیمیة، تنظیم المعارض لألغراض الثقافیة، تنظیم األحداث الریاضیة، تنظیم المناسبات الریاضیة في مجال 
ت الریاضیة، خدمات تأجیر معدات الصوت والفیدیو، إنتاج وعرض التسجیالت السمعیة والبصریة، كرة القدم، تأجیر المنشآ

والصور الثابتة والمتحركة، إنتاج وتأجیر المواد التعلیمیة والتربویة، إنتاج البرامج اإلذاعیة، إنتاج البرامج التلفزیونیة؛ إنتاج 
م المتحركة، خدمات حجز المقاعد للمناسبات الریاضیة، حجز المقاعد للعروض األفالم، غیر أفالم اإلعالنات، خدمات إنتاج الرسو

المسرحیة، خدمات نوادي المعجبین التي تكون على شكل وسائل الترفیھ، خدمات حجز التذاكر للمناسبات الریاضیة.  خدمات 
ي والمرئي، تنظیم مباریات كرة القدم. حجز التذاكر للمناسبات الترفیھیة، توقیت المناسبات الریاضیة، خدمات التسجیل الصوت

تنظیم المباریات الریاضیة، تنظیم وتوفیر األلعاب والمباریات عبر اإلنترنت، خدمات المعلومات عن التربیة والتعلیم، معلومات 
اإللكترونیة  عن الترفیة، خدمات األلعاب اإللكترونیة المقدمة عن طریق اإلنترنت أو شبكات االتصال األخرى، توفیر المنشورات

على االنترنت، غیر القابلة للتحمیل، نشر الكتب. نشر المجالت، نشر الكتیبات. نشر المواد المطبوعة، تقدیم خدمات المكتبة، نشر 
الكتب اإللكترونیة والمجالت على االنترنت، تقدیم الموسیقى الرقمیة من اإلنترنت، غیر القابلة للتحمیل، خدمات التصویر، إنتاج 

یالت الصوتیة والفیدیو، توفیر المعلومات المتعلقة بالریاضة والمناسبات الریاضیة، توفیر المعلومات على الخط المباشرة التسج
االنترنت حول الترفیھ، توفیر المرافق للبطوالت الریاضیة. توفیر المرافق الریاضیة، توفیر المرافق للتدریبات الریاضیة، توفیر 

، تأجیر التسجیالت الصوتیة و الصور، توفیر المعلومات المتعلقة بالریاضة والمناسبات الریاضیة، المرافق الخاصة  بالموسیقى
 والترفیھ التفاعلي، المعلومات المتعلقة بالتعلیم والترفیھ المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بیانات الكمبیوتر أو اإلنترنت.

  
لون األسود بداخلھا رسم ألشكال متداخلة ببعضھا البعض محددة بخط العالمة ھي عبارة عن دائرة محددة بال وصف العالمة :

  أسود عریض یتوسطھ خط أبیض كما ھو موضح بالشكل.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال كینتاریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266396 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العقاریة؛ إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة  36السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز)- 512(
والتجزئة والسكنیة؛ إدارة وتوجیھ وتأجیر العقارات التجاریة والتجزئة والسكنیة؛ خدمات تأجیر واستئجار العقارات التي یتم 

المكاتب والنوادي الصحیة والمنتجعات والمراسي والفنادق والعقارات الصناعیة تقدیمھا وإجرائھا فیما یتعلق بالشقق والفیالت و
ومراكز التسوق وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة المالیة للمستأجرین؛ إدارة شقق وفیالت اإلیجار؛ خدمات الوساطة العقاریة؛ 

مات المالیة؛ خدمات إدارة األصول؛ خدمات خدمات تحصیل اإلیجارات؛ خدمات تقییم العقارات؛ االستثمارات الرأسمالیة؛ الخد
االستثمار؛ خدمات إدارة الصنادیق؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التأمین؛ خدمات التمویل العقاري؛ خدمات التقییم 

ة؛ خدمات العقاري؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقاریة؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقاری
التأمین العقاري؛ خدمات تطویر األراضي وتحدیدا خدمات شراء األراضي وتثمین واختیار وشراء العقارات للتطویر واالستثمار؛ 

شراء األراضي لتأجیرھا؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بجمیع ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات عبر شبكة حاسوب 
 عالمیة.

  
  كتبت  كلمة " ال كینتا " بأحرف عربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدة اإلمارات  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال كینتاالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266397 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ارات؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة إنشاء المباني؛ خدمات تطویر العق 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بتطویر العقارات؛ اإلشراف على إنشاء المباني؛ توفیر التمویل لتطویر العقارات؛ اإلصالح؛ خدمات التركیب أو التجمیع؛ تركیب 

ني من وإصالح أجھزة تكییف الھواء؛ تنظیف وإصالح المراجل؛ البناء بالطوب؛ عزل المباني؛ إحكام سد المباني؛ تنظیف المبا
الداخل ومن الخارج؛ اإلنشاء؛ معدات اإلنشاء؛ معلومات عن اإلنشاء؛ معالجة منع الرطوبة؛ ھدم المباني؛ تركیب وإصالح 

المصاعد؛ إنشاء وصیانة خطوط األنابیب؛ التجصیص (وضع طبقة الجص)؛ سباكة المواسیر؛ تأجیر معدات اإلنشاء؛ تنظیف 
ت المذكورة أعاله بما في ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب النوافذ؛ توفیر المعلومات بشأن الخدما

 عالمیة.
  

  كتبت  كلمة " ال كینتا " بأحرف عربیة. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال كینتاالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیانات بطلب)- 541(
  12/01/2017بتاریخ :    266398 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  49ابراج االمارات، الطابق وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)؛ خدمات اإلیواء  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات المنتجعات الفندقیة؛ خدمات اإلیواء الفندقي؛ خدمات تموین الفنادق؛ خدمات الحجز في الفنادق؛ 

الفنادق؛ توفیر المرافق الفندقیة إلقامة المعارض التجاریة ومعارض األعمال والمؤتمرات واالجتماعات خدمات مطاعم 
والمحاضرات واللقاءات؛ توفیر مرافق [اإلقامة] إلقامة المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والعطالت؛ تأجیر غرف 

كن اإلقامة واألطعمة والمشروبات (غیر الكحولیة)]؛ معلومات االجتماعات؛ خدمات الضافة [اإلقامة]؛ أجنحة الضیافة [توفیر أما
وتخطیط العطالت فیما یتعلق بأماكن اإلقامة؛ المطاعم؛ المقاھي؛ خدمات التموین؛ خدمات استشاریة ومعلومات واستشارات 

خالل قاعدة بیانات حاسوبیة أو  متعلقة بجمیع ما ورد أعاله؛ تقدیم كافة الخدمات الواردة أعاله أیضًا عبر االنترنت (أونالین) من
 من خالل شبكة اتصاالت عالمیة.

  
  كتبت  كلمة " ال كینتا " بأحرف عربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Quarta CAFFEتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266429 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوارتا كافي' إس. بي. إیھ.  بإسم :)- 730(

     لیسي، ایطالیا, , , ,   73100 –زونا إنداستریالي  -16إس. إس. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
االصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 ردل والخل والصلصة، التوابل، البھارات، الثلج.األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح والخ
  

" " كوارتا" كتبت بحروف التینیة ممیزة باللون األحمر وبشكل صغیر Quartaتتكون العالمة من الكلمة " وصف العالمة :
"كافي'"  كتبت بشكل  "’CAFFE" " تي" وتحتھا توجد الكلمة الالتینیة "  T" " كیو" و الحرف " Qماعدا الحرف "

  ".Quarta" " سي" الدي كتب بشكل كبیر ویمتد لیصل الى الكلمة " Cیز  صغیر ماعدا الحرف األول "مم
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ’EFFAC atrauQالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266430 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوارتا كافي' إس. بي. إیھ.  بإسم :)- 730(

     لیسي، ایطالیا, , , ,   73100 –زونا إنداستریالي  -16إس. إس. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الحانات لتقدیم المشروبات الغیر كحولیة و المطاعم؛ خدمات  43ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدم)- 512(
 توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت.

  
" " كوارتا" كتبت بحروف التینیة ممیزة باللون األحمر وبشكل صغیر Quartaتتكون العالمة من الكلمة " وصف العالمة :
"كافي'"  كتبت بشكل  "’CAFFE" " تي" وتحتھا توجد الكلمة الالتینیة "  Tو الحرف "  " " كیو"Qماعدا الحرف "

  ".Quarta" " سي" الدي كتب بشكل كبیر ویمتد لیصل الى الكلمة " Cممیز  صغیر ماعدا الحرف األول "
   االشتراطات :

  
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D.SANDHUالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266436 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دافیندیر ساندھو إیمبیكس برایفت لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، بنجاب، الھند, , , ,  141007 -ف ناغار راھون رود لودھیاناغورو ناناك دی 7/641-/دجي25إیھ/وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 الجوارب  و  المالبس الجاھزة. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باللون األسود  " "دي. ساندھو"  كتبت بحروف التینیة كبیرةD.SANDHUتتكون العالمة من الكلمة "  وصف العالمة :
"إس" كتبا بشكل ممیز.  والعالمة بمجملھا كتبت  S" "دي و"   Dذاحل خلفیة سوداء. وفوقھا نجد الحرفان الالتینیان  " 

  باللون األبیض واألسود واألحمر.
   االشتراطات :

  
صاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لفكریةجاه للملكیة ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  D.SANDHU EXCLUSIVEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266437 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دافیندیر ساندھو إیمبیكس برایفت لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، بنجاب، الھند, , , ,  141007 -ار راھون رود لودھیاناغورو ناناك دیف ناغ 7/641-/دجي25إیھ/وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 الجوارب  و  المالبس الجاھزة. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ون األبیض " "دي. ساندھو"  كتبت بحروف التینیة كبیرة باللD.SANDHUتتكون العالمة من الكلمة "  وصف العالمة :
" " اكسكلوسیف" التي كتبت باللون األبیض داخل خلفیة صغیرة EXCLUSIVEذاحل خلفیة سوداء. وتوجد  تحتھا الكلمة " 

" "دي" الدي كتب باللون األبیض ذاخل دائرة ذات خلفیة     Dحمراء . وفوق ھذه الكلمات وفوقھا نجد الحرف الالتیني  " 
  كتبت باللون األبیض واألسود واألحمر. حمراء وبیضاء .والعالمة بمجملھا 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

العربیة المتحدة اإلمارات  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  book my showالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266438 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیغ تري إنترتینمنت بي في تي. لیمتد.  بإسم :)- 730(

     ، الھند, , , ,  400 049، جوھو سكیم، مومباي 7غراوند فلور، واجیدا ھاوس، غولموھار كروس رود نمبر.وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

حجز المقاعد لمشاھدة العروض المسرحیة؛  خدمات وكاالت التذاكر  41ة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقع)- 512(
]الترفیھ[؛  خدمات الترفیھ؛  توفیر التجھیزات للكازینوھات؛ إعداد وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسیة؛  إعداد وعقد 

اإلعداد لمسابقات الجمال؛  عروض السینما؛   المؤتمرات؛  إعداد وعقد الحلقات الدراسیة؛  إعداد وعقد ورش العمل [التدریب]؛ 
السیرك؛  خدمات النوادي [للترفیھ أو التعلیم]؛  خدمات مالھي الرقص؛  إعادة تسجیل الصوت (الدبلجة)؛  خدمات تعلیمیة؛  

رفیھیة؛  إنتاج النشر المكتبي اإللكتروني؛  خدمات الترفیھ؛  الترفیھ؛  معلومات حول الترفیھ؛  تنظیم عروض األزیاء ألغراض ت
األفالم؛ ماعدا  أفالم الدعایة؛  خدمات األلعاب المقدمة على شبكة اإلنترنت من شبكة الكمبیوتر؛  خدمات معسكرات العطالت 
[للترفیھ]؛  مكتبات اإلعارة؛  تقدیم الحفالت الحیة؛  التصویر بالمیكروفیلم؛ عروض األزیاء للفنانین؛  استودیوھات األفالم 

عروض المسرح والسینما؛  توفیر مرافق المتاحف [العرض والمعارض]؛ خدمات التألیف الموسیقى؛  قاعات   السینمائیة؛
الموسیقى؛  خدمات مراسلي األخبار؛  المالھي اللیلیة؛  خدمات الفرق الموسیقیة؛  تنظیم الحفالت الراقصة؛  تنظیم المسابقات 

لثقافیة أو التعلیمیة؛  تنظیم العروض [خدمات المنتجین أو المدیرین]؛  تنظیم [للتعلیم أو الترفیھ]؛  تنظیم المعارض لألغراض ا
المسابقات الریاضیة؛   التخطیط للحفالت [للترفیھ]؛  التصویر الفوتوغرافي؛  إنتاج الموسیقى؛  إنتاج البرامج اإلذاعیة 

یر المطبوعات اإللكترونیة عبر اإلنترنت [غیر والتلیفزیونیة؛  إنتاج العروض المسرحیة؛  خدمات توفیر قاعات التسلیة؛  توف
قابلة للتنزیل]؛  توفیر المرافق الریاضیة؛  نشر الكتب والصحف اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت؛  نشر النصوص [بخالف 

األفالم النصوص الدعائیة]؛  الترفیھ عن طریق اإلذاعة؛  خدمات استودیوھات التسجیل؛  تأجیر التسجیالت الصوتیة؛  تأجیر 
السینمائیة؛  تأجیر أجھزة عرض األفالم السینمائیة ولوازمھا؛ استئجار المالعب الریاضیة؛  استئجار مرافق الملعب؛  خدمات 

 المعسكرات الریاضیة؛  ترجمة األفالم؛  الترفیھ عن طریق التلیفزیون؛  تحدید مواعید األحداث الریاضیة.
  

" " بوك ماي شاو" بحروف التینیة صغیرة باللون الرمادي . book my showات " تتكون العالمة من الكلم وصف العالمة :
" " شو" show" " ماي" باللون األبیض ذاخل شكل ھندسي ممیز أحمر اللون. فیما كتبت الكلمة  "myبحیت كتبت الكلمة " 

  بشكل صغیر باللون الرمادي. العالمة ككل كتبت باللون الرمادي و األبیض و األحمر.
   الشتراطات :ا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

العالمات التجاریةإدارة   
 
   صالح األمین للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  G  COPERNICUS  GOLDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266439 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  شركة سي بي أن جولد بي. في  بإسم :)- 730(

     بي أیھ، أمستردام، ھولندا, , , ,   1101، 15ھوجوردریف وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت البرمجیات التطبیقیة؛ برمجیات ألجھزة الكمبیوتر وبرمجیات تطبیقا 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الھواتف النقالة وشبكة اإلنترنت لعملیات دفع النقود عبر اإلنترنت؛ برمجیات ألجھزة الكمبیوتر وبرمجیات تطبیقات شبكة 

اإلنترنت لإلستخدام في اإلدارة المالیة؛ برمجیات مؤسسة على قواعد بیانات السجل العام المحاسبي؛ برمجیات لسندات مالیة 
جیات تسدید الدفعیات عبر شبكات األشخاص؛ برمجیات توزیع إلستعمال سلطات إصدار شھادات للدفع المقدم بقیمة محدودة؛ برم

المصادقة؛ برمجیات إلجراء وتحویل األموال إلكترونیًا والمدفوعة مسبقًا والعمالت الرقمیة واألموال الرقمیة والعمالت الرقمیة 
قود اإللكترونیة والعمالت الذھبیة الرقمیة والعمالت اإلفتراضیة غیر المشفرة والعمالت االفتراضیة واألموال اإلفتراضیة والن

المدعومة بالذھب والعمالت اإلفتراضیة المرتبطة بالذھب والذھب اإلفتراضي الرقمي والذھب اإللكتروني والمدفوعات 
مجیات لخدمات تخزین اإللكترونیة؛ برمجیات لخدمات المحافظ اإللكترونیة؛ برمجیات لخدمات إنسیاب الوثائق المالیة؛ بر

وغیر واردة بأي  9المعامالت المالیة، وجمیع المنتجات المذكورة ھي برمجیات متعلقة بالخدمات النقدیة والمالیة واردة بالفئة 
 فئة أخرى. 

  
بحروف التینیة باللون   COPERNICUSالالتیني بشكل فني ممیز باللون الذھبي تحتھ كلمة    Gالحرف  وصف العالمة :

  بحروف التینیة باللون الذھبي كما في الشكل الموضح. GOLDبي تحتھا كلمة الذھ
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 العالمات التجاریةإدارة 
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   صالح األمین للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  G  COPERNICUS  GOLDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266440 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة سي بي أن جولد بي. في  بإسم :)- 730(

     بي أیھ، أمستردام، ھولندا, , , ,   1101، 15ھوجوردریف وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التحویل االلكتروني للعمالت االفتراضیة؛ خدمات السجل العام  36فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
المحاسبي؛ خدمات سندات مالیة للدفع المقدم بقیمة محدودة؛ خدمات توزیع إلستعمال سلطات إصدار شھادات المصادقة؛ 

ال المدفوعة مسبقا والعمالت الرقمیة برمجیات تسدید الدفعیات عبر شبكات األشخاص؛ إجراء وتحویل األموال إلكترونیا واألمو
واألموال الرقمیة والعمالت الرقمیة غیر المشفرة والعمالت اإلفتراضیة واألموال اإلفتراضیة والنقود اإللكترونیة والعمالت 

والذھب الذھببیة الرقمیة والعمالت اإلفتراضیة المدعومة بالذھب والعمالت اإلفتراضیة المرتبطة بالذھب والذھب اإلفتراضي 
الرقمي والذھب اإللكتروني والمدفوعات اإللكترونیة؛ خدمات المحفظة اإللكترونیة؛ خدمات إنسیاب الوثائق المالیة؛ خدمات حفظ 

 وغیر واردة في أي فئة أخرى) 36المعامالت المالیة (وجمیع الخدمات المذكورة خدمات مالیة ونقدیة تندرج بالفئة 
  

بحروف التینیة باللون   COPERNICUSیني بشكل فني ممیز باللون الذھبي تحتھ كلمة  الالت  Gالحرف  وصف العالمة :
  بحروف التینیة باللون الذھبي كما في الشكل الموضح. GOLDالذھبي تحتھا كلمة 

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفكریةصالح األمین للملكیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  G  COPERNICUS  GOLDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266441 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة سي بي أن جولد بي. في  بإسم :)- 730(

     , , ,   بي أیھ، أمستردام، ھولندا, 1101، 15ھوجوردریف وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برمجة الحاسب اآللي إلجراء المعامالت المالیة؛ خدمات البرمجیات؛  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة توفیر خدمات برمجیات الحاسب اآللي عن طریق برمجة واجھة التطبیقات؛ برمجة الحاسب اآللي لمعالجة البیانات؛ برمج

الحاسب اآللي ألنظمة معالجة البیانات واالتصاالت؛ خدمات برمجة الحاسب اآللي للتحلیالت والتقاریر التجاریة؛ خدمات برمجة 
الحاسب اآللي لحمایة البیانات اإللكترونیة؛ تخصیص برمجیات الحاسب اآللي؛ إنشاء وتطویر وصیانة تطبیقات شبكة اإلنترنت 

 إلجراء المعامالت المالیة.
  

بحروف التینیة باللون   COPERNICUSالالتیني بشكل فني ممیز باللون الذھبي تحتھ كلمة    Gالحرف  وصف العالمة :
  بحروف التینیة باللون الذھبي كما في الشكل الموضح. GOLDالذھبي تحتھا كلمة 

   االشتراطات :
  

تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   صالح األمین للملكیة الفكریة:  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GranberGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/01/2017بتاریخ :    266442 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة جرانبیرج أیھ أس  بإسم :)- 730(

     یج, , , ,  بجوا، النرو 5584، 1442بجوافیجین وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 قفازات "مالبس"   25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بحروف التینیة بشكل خاص على خلفیة إطار بیضاوي داخل إطار مستطیل كما في الشكل   GranberGكلمة   وصف العالمة :
  الموضح.

   االشتراطات :
  

ض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعترا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  اراوند افریكا للتجارة العامة ش ذ م م   :  / المالك دارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إ)- 740(
  VIELOILالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266445 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ا للتجارة العامة ش ذ م م  اراوند افریك  بإسم :)- 730(

, 114312, صندوق البرید: 042590811نایف., ھاتف:  –دیرة  –ملك محمد بن علي القیزي  – 203مكتب وعنوانة :       
     , , , دبي,  m.ali@aroundafrica.aeایمیل: 

  
 

  

 
 
 

وشحوم صناعیة, مزلقات, مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  زیوت 4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الغبار, وقود( بمافي ذلك وقود المحركات ) ومواد إضاءة, شموع وفتائل لإلضاءة  .

  
  ) مكتوبة بالالتینیة باللون األسود. VIELOILعبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم ب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:m.ali@aroundafrica.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك یة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجار)- 740(
   Hajabdolla Pashmakبشمك حاج عبدا   العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266449 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ریم كو.إتمینان أزارغول آیس ك  بإسم :)- 730(

     متري ستریت، شاھد سلیمي إندستریال سیتي، تبریز، إیران., , , ,   20تنث وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمستح

األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج؛ حلوى، علكة، شوكوال، 
فواكھ [حلویات]، عسل نحل، بوظة (أیسكریم)، مساحیق حلویات، لبن مجمد [حلویات مثلجة]، لبن مجمد [حلویات مثلجة]، جلي 

 للبوظة، شراب [مثلجات]، سكر، حلویات السكر وحلوى القطن. 
  

" بحروف التینیة Hajabdollahعبارة "حاج عبدا" بحروف فارسیة تلیھا ثالثة نقاط بأسفلھا عبارة "  وصف العالمة :
كل زخرفي. بأعلى الشكل الزخرفي كلمة "یشمك" بحروف فارسیة " بداخل شریط جمیعھا داخل شpashmakوبأسفلھا كلمة "

  بداخل شكل قلب حب؛ كما بالشكل الموضح
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  خیرة األرض Earth's Finestالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266472 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  السید/ الكشان راجنیك مانداوال  بإسم :)- 730(

     شارع القدیسة ماري، ماونت الفینیا، سریالنكا., , , ,   38وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
اإلصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 والخردل والخل والصلصة، التوابل، البھارات، الثلج .األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح 
  

خیرة األرض" بأحرف التینیة وعربیة ممیزة باللون األسود بین خطین أفقیین  Earth’s Finestالعالمة " وصف العالمة :
  متوازیین، یعلوھا مربع صغیر بھ رسم شجرة باللون األخضر، كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   عباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشارون قانونیون:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  somaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266475 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم جوفینداز (ش ذ م م  : بإسم)- 730(

, ایمیل: 7441, صندوق البرید: 97143960080, فاكس: 97143960088، دبي، أ ع م, ھاتف: 7441ص ب وعنوانة :       
advanimahesh@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

ب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من البیرة (شرا 32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، أشربة ومستحضرات أخرى لتخضیر المشروبات.

  
مكتوبة باللغة الالتینیة وباللون األسود ویوجد فوقھا غصن شجرة عنب مع  SOMAھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

  أوراق وقطفین من العنب باللون األسود.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:advanimahesh@gmail.com
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العربیة المتحدة اإلمارات  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   مكتب فرحات وشركاه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Brilliantالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266479 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مائدة سبأ للتجارة العامة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, صندوق 042353042, فاكس: 042353041ملك راشد اسماعیل راشد بن زعل, ھاتف:  104مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  farhan@iranmarshall.ir, ایمیل: 171455البرید: 

  
 

  

 
 
 

االالت والعدد االلیة ، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البریة) ،قارنات الیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة)، معدات زراعیة (عدا مایدار بالید) ، واجھزة 

فئة بصفة اساسیة االالت والعدد االلیة والمحركات والمكائن ووتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة تفقیس البیض. وتتضمن ھذه ال
 اجزاء المحركات والمكائن من جمیع االنواع واالالت واجھزة التنظیف الكھربائیة.

  
  ألقمكتوبة باللغة الالتینیة وبخط اسود والعالمة بمعنى مت Brilliantالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:farhan@iranmarshall.ir
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   مكتب فرحات وشركاه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Brilliantالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266482 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مائدة سبأ للتجارة العامة ش.ذ.م.م  سم :بإ)- 730(

, صندوق 042353042, فاكس: 042353041ملك راشد اسماعیل راشد بن زعل, ھاتف:  104مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  farhan@iranmarshall.ir, ایمیل: 171455البرید: 

  
 

  

 
 
 

أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والتبرید والتجفیف       11الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات )- 512(
والتھویة وتولید المیاه ولألغراض الصحیة وتتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة أجھزة تكییف الھواء ودفایات الفراش وقواریر 

ة، ومخدات (وسائد) وبطانیات تدفأ كھربائیة لیست لغایات الماء الساخن واحواض التدفئة سواء كانت كھربائیة او غیر كھربائی
 طبیة، والغالیات الكھربائیة واواني الطھي الكھربائیة وأجھزة انتاج البخار.

  
  مكتوبة باللغة الالتینیة وبخط اسود والعالمة بمعنى متألق Brilliantالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:farhan@iranmarshall.ir


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   مكتب فرحات وشركاه:  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  Marshallالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266485 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  .م.ممائدة سبأ للتجارة العامة ش.ذ  بإسم :)- 730(

, صندوق 042353042, فاكس: 042353041ملك راشد اسماعیل راشد بن زعل, ھاتف:  104مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  farhan@iranmarshall.ir, ایمیل: 171455البرید: 

  
 

  

 
 
 

اللیة ، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات االالت والعدد ا 7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البریة) ،قارنات الیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة)، معدات زراعیة (عدا مایدار بالید) ، واجھزة 

الفئة بصفة خاصة تفقیس البیض. وتتضمن ھذه الفئة بصفة اساسیة االالت والعدد االلیة والمحركات والمكائن ووتضمن ھذه 
 اجزاء المحركات والمكائن من جمیع االنواع واالالت واجھزة التنظیف الكھربائیة.

  
  ومكتوبة باللغة الالتینیة Marshallھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:farhan@iranmarshall.ir
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الفكریة جاه للملكیة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SF SONICالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266490 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إكساید إنداستریس لیمتد   بإسم :)- 730(

     یت اوف ویست بینغال، الھند, , , ,  ، ستا  020 700–إي، شورینغھي رود، كولكاتا 59إكساید ھاوس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بطاریات التخزین؛ بطاریات السیارات؛ بطاریات الطائرات؛ بطاریات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مركبات بجمیع أنواعھا؛ خالیا للسیارات الكھربائیة؛ بطاریات قابلة للشحن؛ بطاریات الغواصات؛ بطاریات مستخدمة في ال

شمسیة؛ ألواح شمسیة؛ بطاریات لإلستخدام في األجھزة اإللكترونیة المحمولة؛ بطاریات الشحن الذاتي؛ صنادیق البطاریات؛ 
خالیا األزرار؛ أنظمة إمداد الطاقة المتواصلة (یو بي إس) و مقدمات عكسیة و بطاریات للمقدمات العكسیة و نظام الطاقة 

 اطیة یشمل نمودجا مدمجا من عاكس و بطاریة.االحتی
  

" "إس إف سونیك" كتبتا بحروف التینیة فقط بشكل كبیر و مائل SF SONICالعالمة عبارة عن الكلمتین " وصف العالمة :
" "سونیك" على شكل سھم مقوس ذو رأسین و SONIC" "سي" من الكلمة "Cباللون األسود حیث كتب الحرف األخیر "

" "إس إف" توجد رسمة تشبھ شكال مستطیال باللون الرمادي SFو عند نھایتھ عارضة صغیرة و بجانب الكلمة "یوجد فوقھ 
  الداكن و األسود و یفصل بین ھذه األلوان خط مائل باللون األبیض.

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   خدمات الملكیة الفكریة .اإلمارات ل:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  نور صن أولیف   Noor SunOliveالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266491 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة العالمیة للمواد الغذائیة ذ.م.م.  بإسم :)- 730(

     الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,   4115ة الصناعیة األولى، خلف شارع الوحدة، ص.ب. المنطقوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زیوت صالحة لألكل ، دھون صالحة لآلكل ، سمن نباتي ، زبدة ،  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وات ، مستحضرات إلعداد الشوربة ، منتجات حلیب ، مخفوق الحلیب ، لحوم  ، االسماك شوربات ، مستحضرات شوربة الخضر

، لحوم الدواجن والصید ، خالصات لحم ، فواكھ وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة ، قشدة مخفوقة ، ھالم (جیلي) ، مربیات 
فطائر بطاطا مقلیة ، رقائق بطاطا  ، رقائق بطاطا ، ، فواكھ مطبوخة بالسكر ، بیض ، رقائق بطاطا ، رقائق بطاطا قلیلة الدھن ، 

 عدس محفوظ ، بقول محفوظة ، بازالء محفوظة ، فطر محفوظ ، فول سوداني معالج ، بذور معالجة .
  

  باالتینیة وبشكل ممیز وتحتھا كتبت الكلمات نور صن أولیف باللغة العربیة  . Noor SunOliveكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
اریةإدارة العالمات التج  

 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
      CEIL TRUSTED BATTERY  SYSTEMSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/01/2017بتاریخ :    266492 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إكساید إنداستریز لیمتد   بإسم :)- 730(

     ، ستایت اوف ویست بینغال، الھند, , , ,    020 700–إي، شورینغھي رود، كولكاتا 59إكساید ھاوس، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ت؛ بطاریات الطائرات؛ بطاریات بطاریات التخزین؛ بطاریات السیارا 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
للسیارات الكھربائیة؛ بطاریات قابلة للشحن؛ بطاریات الغواصات؛ بطاریات مستخدمة في المركبات بجمیع أنواعھا؛ خالیا 

شمسیة؛ ألواح شمسیة؛ بطاریات لإلستخدام في األجھزة اإللكترونیة المحمولة؛ بطاریات الشحن الذاتي؛ صنادیق البطاریات؛ 
ألزرار؛ أنظمة إمداد الطاقة المتواصلة (یو بي إس) و مقدمات عكسیة و بطاریات للمقدمات العكسیة و نظام الطاقة خالیا ا

 االحتیاطیة یشمل نمودجا مدمجا من عاكس و بطاریة.
  

و  " "سیل" كتبت بحروف التینیة فقط بشكل كبیر و ممیز باللون األبیضCEILالعالمة عبارة عن الكلمة " وصف العالمة :
" CEIL" "آي" رسمة على شكل ورقة شجر باللون الرمادي الفاتح و یوجد تحت الكلمة الالتینیة "Iیوجد فوق الحرف "

" "تراستد باتیري سیستیمز" كتبت بشكل كبیر TRUSTED BATTERY SYSTEMS"سیل" الكلمات الالتینیة "
" "سیل" خلفیة CEILطیل و یوجد خلف الكلمة "باللون األبیض و خلف ھذه الكلمات توجد خلفیة رمادیة على شكل مست

  سوداء تحتوي على رسومات لدوائر باللون الرمادي و المستطیل ككل محاط بحافة رمادیة رقیقة. 
   االشتراطات :

  
،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   بي اي زد الو للخدمات القانونیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RAVPOWERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتطلب ب)- 541(
  16/01/2017بتاریخ :    266514 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  البیرق الیماني لتجارة الھواتف ش ذ م م  بإسم :)- 730(

, , , 40820, صندوق البرید: 0555124487االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:   40820د بي     ص. ب:    وعنوانة :       
     دبي,  

  
 

  

 
 
 

ھواتف محمولة,أجھزة ملحقة بالحاسوب,أطقم غیر یدویة   9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  9للھواتف,سماعات الرأس,لبادات الفأرة  ,في الفئة 

  
كتبت بشكل ممیز باللونین األخضر واألسود حیث یوجد خط  RAVPOWERنیة عبارة عن الكلمة الالتی وصف العالمة :

  كما ھو موضح بالشكل المرفق   Oعمودي باللون األخضر داخل الحرف الالتیني 
   االشتراطات :

  
المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   رسیز) لیمتد (فرع دبي)راوز اند كومباني انترناشیونال (اوف:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GODIRECTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/01/2017بتاریخ :    266537 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھونیویل انترناشیونال انك.  بإسم :)- 730(

     , الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   07950شارع تابور, موریس بالینز , نیوجیرسي  115وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برامج لإلستخدام في جمع البیانات وإدارة البیانات وتخطیط الرحالت  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وربط الكابینات مع قمرة القیادة وخطط الترمیم و التصلیح و الصیانة.

  
  مكتوبة باألحرف الالتینیة.  GODIRECTالعالمة ھي كلمة   العالمة :وصف 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     HAYAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/01/2017بتاریخ :    266548 الرقم :المودعة ب)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  التقدم للتسویق .  بإسم :)- 730(

     ، الدوحة ، قطر, , , ,    6055ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعدنیة والغازیة وغیرھا من البیرة (شراب الشعیر) والمیاه  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

  
  " بحروف التینیة بشكل ممیز. HAYA"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مؤسسة  دبي لإلعالم (قطاع النشر)  ? :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  دبي بوست        DP Dubai Postالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266550 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة  دبي لإلعالم (قطاع النشر)  ?  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 2710, صندوق البرید: 043444400دبي قریب من حدیقة الصفا , ھاتف:  1شارع الشیخ زاید الصفا وعنوانة :       
asohrab@albayan.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

وب تسجیل العالمة عنھا: قائمة المنتجات / الخدمات / البضائع المطل 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الورق واألصناف المصنوعة منھ والورق المقوى واألصناف المصنوعة منھ والمطبوعات والجرائد والدوریات والكتب ومواد 

التجلید ، الصور الفوتوغرافیة، األدوات الكتابیة، مواد اللصق الخاصة باألدوات الكتابیة، األدوات الخاصة بالفنانین ( فرش 
آلالت الكتابة، ولوازم المكاتب " عدا األثاث")، األدوات التي تستخدم في التھذیب والتعلیم "عدا األجھزة"، ورق التلوین ،أ

 اللعب، حروف الطباعة ، األكلیشیھات 
  

التي تم   Dubai Postو ھم اول حرفین من كلمة   D Pمرسوم في العالمة التجاریة عبارة عن الحرفین  وصف العالمة :
  ت المرسوم باللغة العربیة و اإلنجلیزیة باللون األزرق. كتابتھم تح

  باعتبارھا موقع جغرافي  Dubaiالحمایة للعالمة في شكلھا الممیز والتنازل عھ الكلمة  االشتراطات :
  

المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:asohrab@albayan.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266555 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جاكوار الند روفر لیمتد  بإسم :)- 730(

     إل إف ، المملكھ المتحده ., , , ,   4 3أبیي رود ، وایتلي ، كوفنتري سي في وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مركبات؛ مركبات ذات محركات؛ أجھزة النقل البري و/أو الجوي و/أو   12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المائي؛ مركبات تجاریة؛ مركبات بریة ومكائنھا؛ مركبات عسكریة؛ سیارات الشرطة؛ مقطورات؛ أجزاء ومكونات وإكسسوارات 

ع المذكورة؛ أغطیة مشكلة لعجالت التوجیھ ومقاعد المركبات والعجالت االحتیاطیة، وللمركبات؛ ُحصر مشكلة أو لكافة البضائ
مجھزة وأغطیة أرضیات للمركبات ذات المحركات؛ مضخات لنفخ إطارات المركبات؛ أغطیة مجھزة للمركبات؛ أجھزة تعطیل 

ات)؛ أغطیة للمركبات؛ مقاعد للصغار والرضع واألطفال في المركبات؛ الرفع لتعزیز الكبح عند ھبوط للمركبات (كوابح للمركب
حاجبات شمسیة، مناصب األسقف، حامالت وشبكات حقائب المركبات، حامالت الدراجات الھوائیة، حامالت األلواح الشراعیة، 

 حامالت الزالجات، وسالسل الثلج، لجمیع المركبات.
  

لسیارة مدفعیة ثالثیة االبعاد مكررة من ستة واجھات باللون الرمادي ، و ظھر العالمة عبارة عن صوره  وصف العالمة :
  السیارة بدون العجل االحتیاط ( السبیر) و بثالثة شبابیك خلفیة كما بالشكل الموضح اعاله .

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   یة الفكریة سماس للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SHEHNAIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266556 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھایجینیك ریسیرتش إنستیتیوت بیھ في تي. إل تي دي. (شركة قائمة بموجب قوانین الھند)   بإسم :)- 730(

     ، الھند, , , ,  400 053، سوبریم تشامبرز، أوف. فیرا دیساي رود، أندھیري (ویست)، مومباي 602:  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

حناء ومواد تلوین الشعر؛ حناء بودرة؛ حناء تجمیلیة؛ ملونات للشعر؛  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لوشن) للشعر؛ سبراي للشعر؛ مستحضرات تمویج الشعر؛ مستحضرات تجمیلیة؛ صبغات تجمیلیة؛ صبغات للشعر؛ غسوالت (

 شامبو؛ مستحضرات سحب لون الشعر [ملونات] لغایاٍت تجمیلیة؛ صبغات اللحى
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعالة .SHEHNAIتتكون العالمة من كلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Urban Food Marketالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266557 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  م إس ھوست إنترناشونال بي.في.إتش إ   بإسم :)- 730(

     أیھ بیھ لوتشثافین سكایفول ، ھولندا, , , ,   1118، 1/3/3218، تیرم 9فیرتریكباسیج وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وغیرھا  خدمات المطاعم (تزوید الطعام والشراب)؛ خدمات المطاعم 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 األماكن الفندقیة األخرى.

  
باللون االخضر  Market) بحروف التینیھ و بشكل ممیز و خصوصا كلمة Urban Food Marketعبارة ( وصف العالمة :

  كما بالشكل الموضح اعاله .
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   لكیة الفكریة سماس للم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JOVOYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266558 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بارفیتیك   بإسم :)- 730(

     باریس فرنسا ., , , ,   75008رو دانجو ،  51وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور؛ زیوت عطریة؛ مستحضرات تجمیل؛ غسول (لوشن) 

 المكیاج؛ طالء الشفاه؛ أقنعة تجمیلیة؛ مستحضرات حالقة. للشعر؛ منظفات أسنان؛ مستحضرات إزالة الشعر؛ مستحضرات إزالة
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .JOVOYكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30لك خالل وذ
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  S MOBILEالعالمة التجاریة :  سجیل بیاناتلتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266561 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. اس بي اي تي للتجارة الھواتف المتحركة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     اإلمارات العربیة المتحدة, , , دبي,   –، دبي 184096ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

لتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو وا
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، األقراص المدمجة وأقراص الفیدیو الرقمیة وغیرھا من 

آلیة لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجھزة  وسائط التسجیل الرقمي، ماكینات بیع
 الحواسب لمعالجة البیانات، أجھزة إخماد النیران.

  
" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم مبتكر، یعلوھا شكل بیضاوي الشكل بداخلھ Mobileالكلمة " وصف العالمة :

  بالشكل.، كما ھو موضح Sحرف 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات للمحاماة و االستشارات القانونیة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HONOR V9العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266571 المودعة بالرقم :)- 219(

  CN  05/08/2016   20891169:  انات األولویةبی         
  ھوا وي  تیكنولوجیز كو.، ال تي دي  بإسم :)- 730(

ادمینستریشن بیلدینج ھواویي تیكنولوجیز كو.، ال تي دي.، بانتیان، لونجانج دیستریكت، شینزھین، جمھوریة وعنوانة :       
     الصین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

نظارات ذكیة ، ساعات ذكیة ،  أفالم واقیة  تم تكییفھا لشاشات   9تمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل)- 512(
الحاسب األلي ، اجھزة أنشطة تتبع  یمكن إرتداؤھا ، أغطیة الھواتف الذكیة ، حقائب الھواتف الذكیة  ،  أفالم واقیة  تم تكییفھا 

مل بالید للصور الشخصیة ( سلفي  ) ، قارنات [معّدات معالجة البیانات] ،  اجھزة لشاشات  الھواتف المحمولة ، عصى تح
الترددات ، كبائن لمكبرات الصوت  ، مستقبالت الصوت و الصورة ، شاشات الفیدیو ، معدات شبكة االتصاالت ، جلب اجھزة  

ادر  الطاقة  للھواتف المحمولة ((البطاریات الحاسوب  المحمولة ، ھواتف ذكیة ،  ھواتف محمولة ، بطاریات كھربائیة ، مص
القابلة للشحن) ، حواسیب لوحیة ،  حقائب تم  تكییفھا ألجھزة  الحاسب األلي  المحمولة ، سماعات راس ، سماعات اذن ، 

اتیح أجھزة تلفزیون ، أجھزة نقل الصوت ، كامیرات فیدیو ، طارات الصور الرقمیة ، شرائح الھواتف  الخلویة ، لوحة مف
الحاسب اآللي ، فأرة [معدات معالجة بیانات]  ، أجھزة المودم ، جراب الھواتف ، مشغالت الوسائط المحمولة. ، أساور ممغنطة 

و مشفرة للتعریف ، عدادات الخطى ،  اجھزة  مراقبة إلكترونیة ، أساور متصلة (أدوات القیاس) ، برامج مسجلة لتشغیل 
 ،  برامج  التطبیقات للحاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل].      الحاسوب  ، برامج حاسوب مسجلة

  
  "  بحروف التینیة بشكل ممیز   .HONOR V9"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات للمحاماة و االستشارات القانونیة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HONOR V10العالمة التجاریة :  لتسجیل بیانات بطلب)- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266572 المودعة بالرقم :)- 219(

  CN  05/08/2016   20891152:  بیانات األولویة         
  ھوا وي  تیكنولوجیز كو.، ال تي دي  بإسم :)- 730(

ال تي دي.، بانتیان، لونجانج دیستریكت، شینزھین، جمھوریة  ادمینستریشن بیلدینج ھواویي تیكنولوجیز كو.،وعنوانة :       
     الصین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

نظارات ذكیة ، ساعات ذكیة ،  أفالم واقیة  تم تكییفھا لشاشات   9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، أغطیة الھواتف الذكیة ، حقائب الھواتف الذكیة  ،  أفالم واقیة  تم تكییفھا  الحاسب األلي ، اجھزة أنشطة تتبع  یمكن إرتداؤھا

لشاشات  الھواتف المحمولة ، عصى تحمل بالید للصور الشخصیة ( سلفي  ) ، قارنات [معّدات معالجة البیانات] ،  اجھزة 
و ، معدات شبكة االتصاالت ، جلب اجھزة  الترددات ، كبائن لمكبرات الصوت  ، مستقبالت الصوت و الصورة ، شاشات الفیدی

الحاسوب  المحمولة ، ھواتف ذكیة ،  ھواتف محمولة ، بطاریات كھربائیة ، مصادر  الطاقة  للھواتف المحمولة ((البطاریات 
ن ، القابلة للشحن) ، حواسیب لوحیة ،  حقائب تم  تكییفھا ألجھزة  الحاسب األلي  المحمولة ، سماعات راس ، سماعات اذ

أجھزة تلفزیون ، أجھزة نقل الصوت ، كامیرات فیدیو ، طارات الصور الرقمیة ، شرائح الھواتف  الخلویة ، لوحة مفاتیح 
الحاسب اآللي ، فأرة [معدات معالجة بیانات]  ، أجھزة المودم ، جراب الھواتف ، مشغالت الوسائط المحمولة. ، أساور ممغنطة 

طى ،  اجھزة  مراقبة إلكترونیة ، أساور متصلة (أدوات القیاس) ، برامج مسجلة لتشغیل و مشفرة للتعریف ، عدادات الخ
 الحاسوب  ، برامج حاسوب مسجلة  ،  برامج  التطبیقات للحاسوب [برمجیات قابلة للتنزیل].    

  
  "  بحروف التینیة بشكل ممیز   HONOR V10"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعترا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك دارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إ)- 740(
  conmixالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266573 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -یجة المروعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
شب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین الخ

 وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین.
  

  conmixاربع مثلثات و كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
رة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك یل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وك)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266574 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332اكس: , ف065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد ت

 وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین.
  

  CONMIXكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIX PAINTS Future of Coloursالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتطلب ب)- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266575 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936البرید: , صندوق 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، راتنج طب

 وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین.
  

  بجانبھا مجموعة من األلوان CONMIX PAINTS Future of Coloursجملة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجار

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  ك/ المال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266594 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاكون (اتش كیھ) لیمتد  بإسم :)- 730(

 ي شي كوك رود، تشیونغ شا وان، كولون، ھونغ كونغ, , , ,  ال 870- 850/اف.، نوفل اندستریال بیلدینج، 12وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

أجھزة وأدوات التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لواقیة والعدسات العینیة وعدسات النظارات والعدسات البصریة؛ المنتجات البصریة مثل العدسات والنظارات والنظارات ا

الالصقة ونظارات الشمس؛ منتجات نظارات الشمس وتحدیدا أحزمة الرأس وأحزمة الرقبة وعلب النظارات البصریة وعلب 
والعدسات نظارات الشمس وصنادیق تقدیم النظارات وسالسل النظارات وأحبال النظارات وإطارات النظارات والنظارات األنفیة 

المكبرة والتلسكوبات والمناظیر الثنائیة وقطع غیار لجمیع المنتجات المذكورة أعاله؛ علب الكامیرات؛ علب وحوامل للحواسیب 
المحمولة والھواتف النقالة؛ أغطیة للھواتف النقالة؛ أشرطة سمعیة فارغة وكاسیتات سمعیة فارغة وأشرطة فیدیو فارغة 

فیدیو فارغة وأقراص مدمجة فارغة وأقراص مدمجة علیھا موسیقى وأقراص لیزر فارغة وأقراص وكامیرات فیدیو؛ كاسیتات 
فیدیو وأقراص بصریة مغناطیسیة علیھا موضوعات في مجاالت الموضة وعرض األزیاء وأسالیب الحیاة؛ حامالت بیانات 

في مجاالت الموضة وعرض األزیاء مغناطیسیة فارغة وأقراص تسجیل فارغة؛ وأقراص مسبقة التسجیل علیھا موضوعات 
وأسالیب الحیاة؛ الحواسیب؛ ومعدات طرفیة للحاسوب؛ تطبیقات برمجیات الحاسوب (القابلة للتنزیل)؛ برامج حاسوب مسجلة 

علیھا موضوعات في مجاالت الموضة وعرض األزیاء وأسالیب الحیاة؛ بطاقات مغناطیسیة مشفرة علیھا موضوعات في 
ض األزیاء وأسالیب الحیاة؛ أقراص مدمجة (سمعیة وبصریة) علیھا موضوعات في مجاالت الموضة مجاالت الموضة وعر

وعرض األزیاء وأسالیب الحیاة؛ أقراص بصریة مدمجة علیھا موضوعات في مجاالت الموضة وعرض األزیاء وأسلوب الحیاة؛ 
شكل كتب ومجالت ونشرات إخباریة ونشرات مشغالت األقراص المدمجة والمنشورات اإللكترونیة القابلة للتنزیل على 

وكتالوجات في مجاالت الموضة وعرض األزیاء وأسالیب الحیاة؛ آالت حاسبة للجیب؛ أشرطة ألعاب الفیدیو؛ سماعات الرأس؛ 
 مكبرات الصوت.

  
  ضح  في الشكل.كما ھو مو kو ""   Tتتكون العالمة من شكل لمعین في داخلة الحرفین االتینین ""        وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266595 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاكون (اتش كیھ) لیمتد  بإسم :)- 730(

 الي شي كوك رود، تشیونغ شا وان، كولون، ھونغ كونغ, , , ,   870- 850/اف.، نوفل اندستریال بیلدینج، 12وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

اور والقالئد ودبابیس الزینة والخواتم المجوھرات وتحدیدا األس 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واألقرطة والحلي الصغیرة ودبابیس ربطات العنق وزینات القبعات وشارات من معادن نفیسة وأبازیم من معادن نفیسة وزینات 

لألحزمة من معادن نفیسة ودبابیس باعتبارھا مجوھرات وزمامات (مرابط) ألكمام القمصان وحلقات المفاتیح؛ المجوھرات 
األحجار الكریمة؛ أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت الدقیقة وتحدیدا الساعات وساعات الید وأحزمة لساعات الید وعلب و

الساعات والساعات الكبیرة وأجھزة تسجیل الزمن وأجھزة تسجیل الوقت الدقیقة والمنبھات؛ علب الساعات؛ علب المجوھرات 
 یسة.وزینات لألحذیة والقبعات من معادن نف

  
  كما ھو موضح  في الشكل. kو ""   Tتتكون العالمة من شكل لمعین في داخلة الحرفین االتینین ""  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدتجاریة : العالمة ال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266596 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاكون (اتش كیھ) لیمتد  بإسم :)- 730(

 الي شي كوك رود، تشیونغ شا وان، كولون، ھونغ كونغ, , , ,   870- 850/اف.، نوفل اندستریال بیلدینج، 12وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

المنتجات المصنوعة من الجلود المدبوغة وتقلید الجلود المدبوغة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
غیر الواردة في فئات أخرى؛ جلود الحیوانات الخام؛ تشكیلة كاملة من الحقائب وتحدیدا حقائب الریاضیین وحقائب الریاضة 

)؛ حقائب المبیت؛ حقائب الكتب؛ الحقائب النسیجیة؛ حقائب السفر؛ 28ض (باستثناء المنتجات الواردة في الفئة لكافة األغرا
حقائب الظھر؛ حقائب الید؛ الصنادیق والحقائب السفریة؛ الجزادین؛ محافظ جلدیة مسطحة للوثائق واألوراق؛ حقائب السفر؛ 

حقائب الشاطئ؛ حقائب التسوق ذات العجالت وحقائب المدرسة؛ حقائب  حقائب النسیج الصوفي؛ وحقائب التسوق القماشیة؛
المالبس للسفر؛ أحزمة لحقائب السفر؛ علب حقائب المبیت؛ الحقائب التي تحمل في الید؛ حقائب أطقم السفر التي تباع فارغة؛ 

دین الفكة وجزادین العمالت وعلب حقائب السفر المزودة بعجالت؛ محافظ النقود القابلة للطي؛ المحافظ ومحافظ الجیب وجزا
المفاتیح وعلب بطاقات االئتمان المصنوعة من الجلد؛ حافظات النقود وبطاقات االئتمان معا؛ علب البطاقات ولفافات المجوھرات 

 للسفر والتخزین والمظالت والشماسي والعصي؛ السیاط وأطقم الحیوانات والسروج؛ أطواق للحیوانات؛ سروج للحیوانات.
  

  كما ھو موضح  في الشكل. kو ""   Tتتكون العالمة من شكل لمعین في داخلة الحرفین االتینین ""  ف العالمة :وص
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجد العالمة التجاریة : لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266597 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاكون (اتش كیھ) لیمتد  بإسم :)- 730(

 الي شي كوك رود، تشیونغ شا وان، كولون، ھونغ كونغ, , , ,   870- 850/اف.، نوفل اندستریال بیلدینج، 12وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

منتجات األقمشة والمنسوجات غیر الواردة في فئات وتحدیدا  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البیاضات المنزلیة وبیاضات السریر وبیاضات الحمام ومالءات السریر وأغطیة مزخرفة للمخدات وبطانیات وألحفة ولحف 

اضات الموائد وأغطیة اللحف وأغطیة السریر المتدلیة وأغطیة المراتب والفوط وفوط ومفارش للسریر وأغطیة للسریر وبی
الحمام وفوط الشاطئ وبطانیات للسفر ومناشف الوجھ وستائر الحمام وبیاضات الطاوالت وأغطیة الطاوالت ومفارش الطاوالت 

ة من مواد نسیجیة والستائر واألجواخ وأغطیة وأغطیة قماشیة للموائد ومنادیل الطاولة المصنوعة من النسیج ومفارش للمائد
األثاث القماشیة غیر المثبتة واألعالم القماشیة والمنادیل؛ بطاقات قماشیة؛ مناشف األرضیات؛ رابطات الستائر على شكل 

 خامالت ستائر نسیجیة؛ ستائر شبكیة؛ قماش التنجید ومطرزات من النسیج تعلق على الجدران.
  

  كما ھو موضح  في الشكل. kو ""   Tالعالمة من شكل لمعین في داخلة الحرفین االتینین ""  تتكون وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266599 لمودعة بالرقم :ا)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاكون (اتش كیھ) لیمتد  بإسم :)- 730(

 الي شي كوك رود، تشیونغ شا وان، كولون، ھونغ كونغ, , , ,   870- 850/اف.، نوفل اندستریال بیلدینج، 12وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

مالبس للرجال والسیدات واألطفال والرضع وتحدیدا القمصان   25ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
شیرت) وقمصان البولو والمالبس العلویة المحبوكة والمالبس العلویة المنسوجة -وقمصان الجولف وقمصان نصف كم (تي

بدون أكمام وبدالت للجسم والقمصان القصیرة والقمصان والقمصان والكنزات الفضفاضة وقمصان بدون أكمام وقمصان قصیرة 
التحتیة والمالبس الداخلیة ومالبس األساس والجاكیتات والجاكیتات الصوفیة الخفیفة والبلوزات وأثواب من الصوف وبلوفرات 

والبنطلونات الرسمیة والمالبس  تغطي الرقبة والجاكیتات غیر الرسمیة والمعاطف الریاضیة والبنطلونات والبنطلونات التحتیة
الداخلیة والجینز وأردیة سروالیة من الجینز وأردیة سروالیة من القماش وبدالت الجمنازیوم وبدالت الجري والشورتات 

والبنطلونات الفضفاضة وبدالء اإلحماء والجینز والتنانیر والفساتین وفساتین الزفاف ومالبس المساء والبدل واألردیة 
والصدارات والصدیریات والجاكیتات والمعاطف ومعاطف المطر وجاكیتات مقلنسة وجاكیتات بدون أكمام للنساء  السروالیة

ومالبس السباحة والمایوھات البیكیني وشورتات السباحة والمعاطف الخارجیة ومالبس المطر والجاكیتات المقاومة للریاح؛ 
س النوم والبیجاما ومباذل االستحمام وكابات االستحمام وعباءات الكھنة مالبس الرقص وتحدیدا بدالت الجمباز والبالیة ومالب

والمالبس الداخلیة للرجال والمالبس الداخلیة للنساء وشورتات المالكمین واألحزمة وربطات العنق؛ أغطیة الرأس وتحدیدا 
وشحة وشاالت وعصابات للمعصم القبعات والقبعات الصوفیة والكابات وواقیات الشمس وأربطة الرأس وأغطیة األذنین؛ أ

ومرایل قماشیة؛ لباس القدم للرجال والسیدات واألطفال والرضع واألحذیة وأحذیة الجمنازیوم واألحذیة الریاضیة والجوارب 
والصنادل واألخفاف؛ الجوارب والمالبس المحبوكة واألحذیة عالیة الرقبة وأحذیة الشاطئ والصنادل واألخفاف والقفازات 

 ت؛ مالبس للموالید؛ نطاقات والحماال
  

  كما ھو موضح  في الشكل. kو ""   Tتتكون العالمة من شكل لمعین في داخلة الحرفین االتینین ""  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  سجیل بیاناتلتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266602 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاكون (اتش كیھ) لیمتد  بإسم :)- 730(

 كونغ, , , ,   الي شي كوك رود، تشیونغ شا وان، كولون، ھونغ 870- 850/اف.، نوفل اندستریال بیلدینج، 12وعنوانة :       
    
  

 
  

 
 
 

المساعدة في األعمال وتجارة الجملة والتجزئة المتعلقة بخدمات  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات االمتیاز فیما یتصل بالعطور ومستحضرات التجمیل ومستحضرات العنایة بالشعر ومستحضرات العنایة بالوجھ ومستحضر

العنایة بالجسم ومواد التوالیت والنظارات وأغطیة وإكسسوارات الحواسیب الشخصیة وأغطیة وإكسسوارات الھواتف النقالة 
والمجوھرات والساعات وأدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت الدقیقة والمالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس والقفازات 

من الجلود المدبوغة أو تقلید الجلود المدبوغة والحقائب واألمتعة والمحافظ  واألوشحة واألحزمة والمنتجات المصنوعة
والجزادین والشماسي والمناشف واألثاث والمفروشات واإلكسسوارات المنزلیة واألواني الزجاجیة ومفارش موائد ومنتجات 

ة وأقراص الفیدیو المدمجة والكتب األقمشة والمنسوجات والدمي واألسطوانات والكاسیتات والفیدیوھات واألقراص المدمج
والمجالت والصور الفنیة وبطاقات اللعب وبطاقات التھنئة والتقاویم واإلعالنات الكبیرة والمطبوعات واللصاقات وورق لف 

الھدایا ومواد التغلیف والقرطاسیة والحلویات والبسكویت والكعك؛ خدمات متاجر التجزئة المباشرة فیما یتعلق بالمنتجات 
مذكورة أعاله؛ إدارة األعمال والخدمات اإلداریة؛ تنظیم وتوفیر برامج الوالء وعالقات العمالء؛ تنظیم المعارض التجاریة ال

لغایات تجاریة أو دعائیة؛ عرض سلع على وسائل اإلعالم لغایات التجزئة؛ اإلدارة التجاریة لترخیص سلع وخدمات الغیر؛ إدارة 
عمال؛ تفعیل النشاط المكتبي؛ خدمات السكرتاریة؛ المحاسبة؛ تأجیر ماكینات البیع؛ البحث عن شؤون العاملین؛ خدمات نقل األ

 كفالة.
  

  كما ھو موضح  في الشكل. kو ""   Tتتكون العالمة من شكل لمعین في داخلة الحرفین االتینین ""  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
با إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن )- 740(
  رسم اسھم بشكل ممیز .العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266603 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، عنوانة : و      
     
  

 
  

 
 
 

جمیع حقائب حمل األغراض، حفائب سفر ، حقائب األمتعة ، صنادیق  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ب [حقائب سفریة] ، حقائب الریاضیین ، حقائب ذات مقابض ، محافظ نقود ، حقائب ید ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، ثیا

حقائب الشاطئ ، محافظ جیب ، حقائب ظھر ، حقائب ساعي البرید ، محافظ جلدیة مسطحة للوثائق واألوراق ، مظالت ، عصي 
 خیزران ، أطواق للحیوانات.

  
  رسم خطین متقاطعین و على نھایتھما رسم سھم بشكل ممیز  یعلوھا رسم خط عریض بشكل ممیز . وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  اسھم بشكل ممیز . رسمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266604 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

مالبس ، تحدیدا ، جاكیتات [مالبس] ، بلوزات ، معاطف ، سترات  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ریاضیة ، بذالت ، سراویل داخلیة ، الجینز ، كنزات صوفیة ، سترات ، صدارات ، سراویل  قصیرة ، قمصان ، فساتین ، تنانیر ، 

بس برقیة ، جوارب قصیرة ، أحزمة [مالبس] ،   طواقي  ، قبعات [أغطیة للرأس] ، قفافیز [مالبس] ، لبس القدم ، أغطیة مال
 الراس

  
  رسم خطین متقاطعین و على نھایتھما رسم سھم بشكل ممیز  یعلوھا رسم خط عریض بشكل ممیز . وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  رسم اسھم بشكل ممیز .العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266605 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ل ال سي .وایت  أ -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

 التجزئة .خدمات  التسوق  المباشر عبر اإلنترنت  ، مخازن  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  رسم خطین متقاطعین و على نھایتھما رسم سھم بشكل ممیز  یعلوھا رسم خط عریض بشكل ممیز . وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ا من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوم 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسم  خطوط باللون األسود و األبیض بشكل ھندسي   بشكل ممیز .العالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266606 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017، نیویورك  أن وايفیفث إفینیو  529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

جمیع حقائب حمل األغراض، حفائب سفر ، حقائب األمتعة ، صنادیق  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، محافظ نقود ، حقائب ید ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، ثیاب [حقائب سفریة] ، حقائب الریاضیین ، حقائب ذات مقابض 

حقائب الشاطئ ، محافظ جیب ، حقائب ظھر ، حقائب ساعي البرید ، محافظ جلدیة مسطحة للوثائق واألوراق ، مظالت ، عصي 
 خیزران ، أطواق للحیوانات.

  
  ممیز .رسم  خطوط باللون األسود و األبیض بشكل ھندسي   بشكل  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسم  خطوط باللون األسود و األبیض بشكل ھندسي   بشكل ممیز .العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266607 :المودعة بالرقم )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

مالبس ، تحدیدا ، جاكیتات [مالبس] ، بلوزات ، معاطف ، سترات   25ییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم)- 512(
ریاضیة ، بذالت ، سراویل داخلیة ، الجینز ، كنزات صوفیة ، سترات ، صدارات ، سراویل  قصیرة ، قمصان ، فساتین ، تنانیر ، 

،   طواقي  ، قبعات [أغطیة للرأس] ، قفافیز [مالبس] ، لبس القدم ، أغطیة  مالبس برقیة ، جوارب قصیرة ، أحزمة [مالبس]
 الراس. .

  
  رسم  خطوط باللون األسود و األبیض بشكل ھندسي   بشكل ممیز . وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ت العالمات التجاریةسبیشالیزد لخدما:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسم  خطوط باللون األسود و األبیض بشكل ھندسي   بشكل ممیز .العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266608 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، : وعنوانة       
     
  

 
  

 
 
 

 خدمات  التسوق  المباشر عبر اإلنترنت  ، مخازن التجزئة .  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  رسم  خطوط باللون األسود و األبیض بشكل ھندسي   بشكل ممیز . :وصف العالمة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Off-White c/o Virgil Ablohالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266609 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

جمیع حقائب حمل األغراض، حفائب سفر ، حقائب األمتعة ، صنادیق  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ثیاب [حقائب سفریة] ، حقائب الریاضیین ، حقائب ذات مقابض ، محافظ نقود ، حقائب ید ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، 

یب ، حقائب ظھر ، حقائب ساعي البرید ، محافظ جلدیة مسطحة للوثائق واألوراق ، مظالت ، عصي حقائب الشاطئ ، محافظ ج
 خیزران ، أطواق للحیوانات.

  
  " بحروف التینیة بشكل ممیز. Off-White c/o Virgil Abloh"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
   Off-White c/o Virgil Ablohالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266610 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، : وعنوانة       
     
  

 
  

 
 
 

مالبس ، تحدیدا ، جاكیتات [مالبس] ، بلوزات ، معاطف ، سترات  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الت ، سراویل داخلیة ، الجینز ، كنزات صوفیة ، سترات ، صدارات ، سراویل  قصیرة ، قمصان ، فساتین ، تنانیر ، ریاضیة ، بذ

مالبس برقیة ، جوارب قصیرة ، أحزمة [مالبس] ،   طواقي  ، قبعات [أغطیة للرأس] ، قفافیز [مالبس] ، لبس القدم ، أغطیة 
 الراس. .

  
  " بحروف التینیة بشكل ممیز. Off-White c/o Virgil Abloh"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

رات العربیة المتحدةاإلما  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Off-White c/o Virgil Ablohالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266611 قم :المودعة بالر)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

 خدمات  التسوق  المباشر عبر اإلنترنت  ، مخازن التجزئة . 35لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
  

  " بحروف التینیة بشكل ممیز. Off-White c/o Virgil Abloh"  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     Off-Whiteالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266612 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529 سي / أو سیترین  كوبیرمان ،وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

جمیع حقائب حمل األغراض، حفائب سفر ، حقائب األمتعة ، صنادیق  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حقائب ذات مقابض ، محافظ نقود ، حقائب ید ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ،  ثیاب [حقائب سفریة] ، حقائب الریاضیین ،

حقائب الشاطئ ، محافظ جیب ، حقائب ظھر ، حقائب ساعي البرید ، محافظ جلدیة مسطحة للوثائق واألوراق ، مظالت ، عصي 
 خیزران ، أطواق للحیوانات.

  
  ممیز. " بحروف التینیة بشكل   Off-White"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     Off-Whiteالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266613 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ت األولویةبیانا         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

س ، تحدیدا ، جاكیتات [مالبس] ، بلوزات ، معاطف ، سترات مالب 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ریاضیة ، بذالت ، سراویل داخلیة ، الجینز ، كنزات صوفیة ، سترات ، صدارات ، سراویل  قصیرة ، قمصان ، فساتین ، تنانیر ، 

بس] ، لبس القدم ، أغطیة مالبس برقیة ، جوارب قصیرة ، أحزمة [مالبس] ،   طواقي  ، قبعات [أغطیة للرأس] ، قفافیز [مال
 الراس. .

  
  " بحروف التینیة بشكل ممیز.   Off-White"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     Off-White:  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266614 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وایت  أل ال سي . -أف   بإسم :)- 730(

، الوالیات المتحدة األمریكیة., , , ,   10017فیفث إفینیو ، نیویورك  أن واي 529سي / أو سیترین  كوبیرمان ، وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

 خدمات  التسوق  المباشر عبر اإلنترنت  ، مخازن التجزئة .   35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بحروف التینیة بشكل ممیز.   Off-White"  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
  ATTAR ABDUL RASHIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/01/2017بتاریخ :    266616 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماھاراجا ترایدینغ  بإسم :)- 730(

     الھند, , , ,   400 039 –والبا، مومباي ، لیندین ھاوس، ك1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

زیوت للتنظیف؛  العطور ومنتجات العطور؛  مزیالت الرائحة لالستخدام  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ھور [عطور]؛  أسس لعطور الورد؛  الشخصي؛  بخور؛  خشب معطر؛  عنبر [عطر]؛  مواد عطریة [زیوت عطریة]؛  خالصات ز

 مسكارا؛  زیوت للعطور والروائح.
  

" " أتار ابدول راشید" كتبت بحروف التینیة ATTAR ABDUL RASHIDتتكون العالمة من الكلمات "  وصف العالمة :
  كبیرة باللون األسود.

   االشتراطات :
  

المات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة الع
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك سجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل الت)- 740(
  DIFFERENT IS BETTERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266624 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  09/09/2016  87166456:  بیانات األولویة         
    لینوفو (سنغافورة) بتي. إل تي دي.  بإسم :)- 730(

     سنغافورة، سنغافورة, , , ,   556741نیو تیك بارك ،  01 - 02لورونغ تشوان ،  151وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات البیع بالتجزئة عبر اإلنترنت یتم تقدیمھا عبر شبكات الكمبیوتر  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یتعلق بأجھزة الكمبیوتر، خوادم الكمبیوتر، برمجیات الكمبیوتر، ملحقات الكمبیوتر، إلكترونیات استھالكیة، أجھزة العالمیة فیما 

اتصاالت، ھواتف نّقالة، أجھزة إلكترونیة رقمیة ومحمولة، إكسسوارات وملحقات وحقائب لحمل ھذه األجھزة وعرض ھذه 
ھزة الكمبیوتر، خوادم الكمبیوتر، برمجیات الكمبیوتر، ملحقات الكمبیوتر، المنتجات؛ خدمات البیع بالتجزئة فیما یتعلق بأج

إلكترونیات استھالكیة، أجھزة اتصاالت، ھواتف نّقالة، أجھزة إلكترونیة رقمیة ومحمولة، إكسسوارات وملحقات وحقائب لحمل 
یة والبیانات والصور وملفات الصوت ھذه األجھزة وعرض ھذه المنتجات؛ خدمات استرجاع البیانات المحوسبة للنصوص الرقم

 والفیدیو.
  

  ) بحروف التینیة كبیرة ؛ كما بالشكل الموضح.DIFFERENT IS BETTERعبارة  ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسج

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  المطاحن الكبرى زیرو    Grand Mills zeroالعالمة التجاریة :  اناتلتسجیل بیبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266625 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجموعة أغذیة ش.م.ع  بإسم :)- 730(

     ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة.  37725ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز ، الفطائر ،  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الحلویات ، الحلویات المثلجة ، الخمیرة ، مسحوق الخبیز ، الخل ، الصلصات (التوابل) ، البھارات.

  
باللغة اإلنجلیزیة بخط ممیز على یمینھم كلمات المطاحن  zeroثم  Grand Millsالعالمة عبارة عن كلمات  وصف العالمة :

  الكبرى ثم زیرو باللغة العربیة بخط  ممیز. 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TEMP GUARDمة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266628 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  االتحاد للطیران  بإسم :)- 730(

     ، طریق المطار الجدید، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  35566ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا؛ خامات معادن؛ مواد معدنیة للبناء  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واإلنشاء؛ مباني متنقلة معدنیة؛ حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة؛ خردوات معدنیة صغیرة؛ حاویات معدنیة 

ثائق واألشیاء الثمینة؛ أقفاص من المعدن؛ علب معدنیة؛ حاویات معدنیة؛ كبسوالت [حاویات للتخزین أو النقل؛ خزائن حفظ الو
معدنیة]؛ حاویات نقل من المعدن؛ خزانات تخزین من المعدن؛ أدوات إغالق من المعدن للحاویات؛ حاویات معدنیة لتخزین ونقل 

؛ أبواب معدنیة؛ مزالیج معدنیة؛ مسامیر معدنیة [مثبتات]؛ البضائع؛ أقفاص معدنیة للحیوانات البریة؛ تراكیب معدنیة متنقلة
 أقفال ثابتة معدنیة؛ قطع غیار ولوازم لكافة المنتجات المذكورة أعاله.

  
  " باللغة االنجلیزیة كما ھو مبین في نموذج الطلب. TEMP GUARDكتبت عبارة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

تقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن ی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات )- 740(
  TEMP GUARDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266629 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  االتحاد للطیران  بإسم :)- 730(

     ، طریق المطار الجدید، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  35566ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المركبات؛ أجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي؛ واقیات صدمات  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لي)؛ مركبات الترولي؛ عربات الترولي لألغراض العامة؛ عربات لعربات الترولي؛ عربات الترولي؛ منصات متحركة (ترو

الترولي التي تدار بالطاقة الكھربائیة؛ عربات الترولي (عربات متحركة)؛ حاویات معدة لالستخدام في الجزء الداخلي من 
؛ أغطیة قابلة للطي للمركبات المركبة؛ دعامات إطاریة تشتمل على إطارات لتحریك األشیاء؛ قطع غیار ولوازم للمركبات الھوائیة

التي تنقل البضائع؛ حاویات تخزین معدة لالستخدام في المركبات؛ عربات مبردة؛ حاویات مزودة بإطارات لنقل البضائع؛ قطع 
 غیار ولوازم لكافة المنتجات المذكورة أعاله.

  
  نموذج الطلب. " باللغة االنجلیزیة كما ھو مبین في TEMP GUARDكتبت عبارة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TEMP GUARDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266631 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  االتحاد للطیران  بإسم :)- 730(

     ، طریق المطار الجدید، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  35566ص.ب.: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برید والتجفیف أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھي والت 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والتھویة وتورید المیاه ولألغراض الصحیة؛ أجھزة تھویة محمولة؛ أجھزة تبرید الھواء؛ أجھزة تبرید؛ المرشحات (الفالتر) 

التي تستخدم مع أجھزة التھویة؛ أجھزة تبرید الھواء؛ تركیبات تبرید الھواء؛ صنادیق تبرید (كھربائیة)؛ أجھزة التبرید المفاجئ؛ 
ویة التي تدار بالطاقة الشمسیة؛ معدات معالجة الھواء؛ حاویات (مبردة)؛ خزائن تبرید؛ غرف تبرید؛ خزائن باردة؛ أجھزة التھ

تركیبات التبرید الصناعي؛ صنادیق مبردة؛ حاویات مبردة؛ حاویات الشحن المبرد؛ قطع غیار ولوازم لكافة المنتجات المذكورة 
 أعاله.

  
  " باللغة االنجلیزیة كما ھو مبین في نموذج الطلب. TEMP GUARDكتبت عبارة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 تجاریةإدارة العالمات ال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  JUZMENالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266671 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. لونج یوان انفیستمینتس لیمتد.  بإسم :)- 730(

     ، كونوت رود سنترال، ھونج كونج., , , ,  200-168/اف، ویست تاور، شون تاك سنتر، 25الوحدة رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 التبغ، أدوات المدخنین، الثقاب. 34أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع )- 512(
  

" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم ممیز ومبتكر یحذوھا یسارا دائرة JUZMENالعالمة " وصف العالمة :
  " باللون األسود واألبیض، كما ھو موضح بالشكل.Jصغیرة بداخلھا حرف "

   االشتراطات :
  

دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MADE GOODالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266672 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فودز ال تي دي.ریفرساید ناتشورال   بإسم :)- 730(

     ، كندا, , , ,  5ان4كیھ 4، فوغان، انتاریو، ال4ستیلس افنیو وست، بلدینج  2720وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المأكوالت الخفیفة وتحدیدا قطع الفواكھ والمكسرات. 29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " باللغة االنجلیزیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.MADE GOODبارة " كتبت ع وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MADE GOODالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266673 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ریفرساید ناتشورال فودز ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     ، كندا, , , ,  5ان4كیھ 4، فوغان، انتاریو، ال4ستیلس افنیو وست، بلدینج  2720وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المأكوالت الخفیفة وتحدیدا قطع الجرانوال وكتل الجرانوال وكرات  30واقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات ال)- 512(
 الجرانوال.

  
  " باللغة االنجلیزیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.MADE GOODكتبت عبارة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

جاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات الت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات للمحاماة و االستشارات القانونیة:  مالك/ ال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    Ultra Cool GMVالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266676 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جري إلیكتریك  أبلیانسیس المحدودة ، زوھي.   بإسم :)- 730(

     شارع جینجي الغربي ، قیانشان زوھي ، جوانجدونج ، الصین., , , ,  عنوانة : و      
  

 
  

 
 
 

 مكیفات الھواء .  11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بحروف التینیة     بشكل ممیز .  Ultra Cool GMV"   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ن لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي م

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AMAZING LASH STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266678 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  غروب كوربورایشن أمیزینغ  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  77098، ھوستون، تیكساس 240ویستھیمیر رود، سویت  2055وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مات مواد الصقة لتثبیت الرموش المستعارة؛  رموش اصطناعیة؛  ضما 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تجمیلیة؛  كحل؛  جل للحاجبین؛  غسوالت للوجھ؛ جل إلزالة غراء الرموش االصطناعیة؛  أطقم المكیاج التي تتكون من تطبیقات 

 الرموش الفتیلة الخالیة من  النسالة؛ المكیاج األساسي؛  مسكارا؛ منادیل مشربة بمنظف البشرة.
  

"أمیزینغ الش ستودیو" كتبت بحروف  ”L GNIZAMA“ASH STUDIOالعالمة عبارة عن الكلمات وصف العالمة :
  التینیة كبیرة باللون األسود.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 دارة العالمات التجاریةإ
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AMAZING LASH STUDIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266679 مودعة بالرقم :ال)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أمیزینغ غروب كوربورایشن  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  77098، ھوستون، تیكساس 240ویستھیمیر رود، سویت  2055وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات صالونات التجمیل؛ خدمات التدلیك والعنایة والجمال و العنایة  44ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
 التجمیلیة للجسم؛ خدمات الصالون وبالتحدید خدمات تطبیق تمدید الرمشوش االصطناعیة.

  
ستودیو" كتبت بحروف "أمیزینغ الش “OIDUTS HSAL GNIZAMA” العالمة عبارة عن الكلمات وصف العالمة :

  التینیة كبیرة باللون األسود.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجد كلمات العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017یخ : بتار   266680 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي المتحدة  بإسم :)- 730(

     ، المملكة العربیة السعودیة., , , ,  21411، جدة 112ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

شاي والكاكاو والسكر والقھوة اإلصطناعیة؛ األرز؛ القھوة وال 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل 

 فل.والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج، فل
  

  رسم لثالثة قرون شطة والعالمة باللونین األحمر واألخضر كما بالشكل الموضح أعاله وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 صدار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إ 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كریسنت للملكیة الفكریة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FB FRESH BAKESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/01/2017بتاریخ :    266684 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الماس لتحضیر المعجنات والفطائر ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, , دبي, 55376دبي  , صندوق البرید: 55376دبي ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،         ص. ب :     وعنوانة :       
     عجمان,  

  
 

  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة ؛ األرز؛ التابیوكا   30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والعسل  والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛الخبز والفطائر والحلویا ت؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل

 األسود ؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل) ؛ البھارات؛ الثلج. 
  

بالحروف  FBعبارة عن مربع أزرق اللون و یوجد أربع خطوط بیضاء على جوانبھ األربعة و بداخلھ الحرفین  وصف العالمة :
مكتوبة بالحروف الالتینیة بخط صغیر ، و  Premium Qualityعبارة الالتینیة الكبیرة باللون األبیض و بأسفل المربع 

  مكتوبة بالحروف الالتینیة الكبیرة باللون األزرق الغامق. FRESH BAKESباألسفل عبارة 
   االشتراطات :

  
بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  میاه معدنیة طبیعیة معبأة غیر مكربنة من كمربور غازhamidiyeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266686 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھامیدیي كایناك سوالري سانایي توریزم في تیكاریت أنونیم سیركیتي    بإسم :)- 730(

     كیمیربورغاز اییب اسطنبول، تركیا, , , ,   1میتھاتباسا ماه. سیالنیك بي إل في نمبر: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المیاه المعدنیة و ماء الصودا و میاه الینابیع و ماء المائدة و عصائر  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخضر، مركزات و خالصات الفواكھ و الخضر لتحضیر المشروبات، المشروبات الغازیة الغیر الكحولیة و مشروبات الفواكھ و 

 طاقیة.
  

"حامیدییي" كتبت بحروف التینیة فقط بشكل ممیز باللون األزرق  و “eyidimah” العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :
میاه معدنیة “حولھا أشرطة حمراء. وأسفل ھذه الكلمة توجد الكلمات العربیة " "آي" توجد رسمة قطرة ماء iفوق الحرف "

" "إي" توجد الكلمات "من كمربور غاز"  كتبت باللون eكتبت باللون األزرق، وأسفل حرف "” طبیعیة معبأة غیر مكربنة
  األزرق

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
  GWAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266688 المودعة بالرقم :)- 219(

  NL  11/08/2016   1000300:  بیانات األولویة         
  جیترونیكس جلوبال سیرفیسیز بي. في.    بإسم :)- 730(

     إم دي أمستردام ، ھولندا, , , ,   1082بي ،  48كلود دیبوسیالن :  وعنوانة      
  

 
  

 
 
 

معدات معالجة البیانات، أجھزة الكمبیوتر؛ معدات تكنولوجیا المعلومات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات شبكات الكمبیوتر وإرسال البیانات؛ برمجیات الكمبیوتر؛ برمجیات والمعدات السمعیة والبصریة؛ معدات االتصاالت؛ معد

تطبیقیة؛ برمجیات تطبیقیة لخدمات الحوسبة السحابیة؛ أنظمة تشغیل الكمبیوتر؛ التطبیقات النقالة؛ تطبیقات برمجیات الكمبیوتر؛ 
 وحدات احتیاطیة لحمایة البیانات؛ أجھزة تخزین البیانات.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .GWAف (االحر وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GWAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266689 المودعة بالرقم :)- 219(

  NL  11/08/2016   1000300:  بیانات األولویة         
  جیترونیكس جلوبال سیرفیسیز بي. في.    بإسم :)- 730(

     إم دي أمستردام ، ھولندا, , , ,   1082بي ،  48كلود دیبوسیالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات االتصاالت؛ خدمات اتصاالت الكمبیوتر واالتصال باإلنترنت؛  38فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
خدمات الوصول إلى المحتوى والمواقع اإللكترونیة وبوابات الویب؛ خدمات توفیر وتأجیر منشآت ومعدات االتصاالت؛ خدمات 

وأجھزة االتصاالت واألجھزة الطرفیة؛ نقل  نقل البیانات إلكترونیًا؛ خدمات تقدیم االستشارات الفنیة فیما یتعلق باالتصاالت
البیانات؛ خدمات االتصاالت الالسلكیة؛ خدمات توفیر معلومات في مجال االتصاالت؛ خدمات اتصاالت الكمبیوتر؛ خدمات تأجیر 

 زمن الوصول إلى قواعد بیانات الكمبیوتر.
  

  ه .) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعالGWAاالحرف ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GWAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266690 المودعة بالرقم :)- 219(

  NL  11/08/2016   1000300:  بیانات األولویة         
  جیترونیكس جلوبال سیرفیسیز بي. في.    بإسم :)- 730(

     إم دي أمستردام ، ھولندا, , , ,   1082بي ،  48كلود دیبوسیالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مبیوتـر؛ خدمات تقنیة خدمـات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الك 42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المعلومات؛ خدمات تطویر وبرمجة وتطبیق برمجیات الكمبیوتر؛ خدمات تطویر أجھزة الكمبیوتر واالستشارات المتعلقة بھا؛ 

خدمات استضافة مواقع اإلنترنت وبرامج الكمبیوتر كخدمة وتأجیر برامج الكمبیوتر؛ تأجیر معدات وخدمات الكمبیوتر؛ خدمات 
رات والنصح والمعلومات فیما یتعلق بتقنیة المعلومات؛ خدمات التأمین والحمایة واالسترجاع المتعلقة بتقنیة تقدیم االستشا

المعلومات؛ خدمات نسخ وتحویل البیانات، خدمات تشفیر البیانات؛ خدمات تحلیل وفحص أجھزة الكمبیوتر ؛ خدمات البحث 
ارة مشاریع الكمبیوتر؛ خدمات استخراج البیانات؛ خدمات الوسم بعالمة والتطویر وتطبیق أجھزة وأنظمة الكمبیوتر؛ خدمات إد

مائیة رقمیة ؛ خدمات الكمبیوتر عبر اإلنترنت؛ خدمات تكنولوجیة فیما یتعلق بأجھزة الكمبیوتر؛ خدمات شبكات الكمبیوتر؛ 
اإللكترونیة لآلخرین؛ مراقبة أنظمة  خدمات تحدیث بنوك ذاكرة أنظمة الكمبیوتر؛ خدمات نقل البیانات؛ خدمات تحدیث المواقع

أجھزة الكمبیوتر من خالل الوصول إلیھا عن ُبعد؛ خدمات إدارة مشاریع تقنیة المعلومات؛ خدمات صیانة وتحدیث برامج 
 الكمبیوتر؛ خدمات تقدیم االستشارات فیما یتعلق بتصمیم وتركیب واإلدارة المتكاملة وصیانة معدات وبرامج الكمبیوتر وشبكات

الكمبیوتر العریضة والمحلیة وشبكات الكمبیوتر العالمیة؛ تصمیم وصیانة مواقع وبوابات الویب واالستشارات المتعلقة بھا؛ 
خدمات المتخصصین بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ خدمات الحوسبة؛ خدمات النصح واالستشارات فیما یتعلق بتطبیقات 

حابیة؛ خدمات تقدیم االستشارات في مجال شبكات وتطبیقات الحوسبة السحابیة؛ خدمات شبكات الكمبیوتر؛ خدمات الحوسبة الس
توفیر بیئات كمبیوتر افتراضیة من خالل الحوسبة السحابیة؛ خدمات حمایة أجھزة الكمبیوتر والبیانات واالستشارات المتعلقة 

معلومات والبنیة التحتیة؛ خدمات تخزین البیانات بھا؛ خدمات تقدیم االستشارات والمعلومات فیما یتعلق بھندسة تقنیة ال
 اإللكترونیة؛ خدمات مكتب المساعدة  للحوسبة المكتبیة وإدارة الشبكة.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .GWAاالحرف ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ت التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالما
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GLOBAL WORKSPACE ALLIANCEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266691 المودعة بالرقم :)- 219(

  NL  11/08/2016   1000301:  بیانات األولویة         
  في.  جیترونیكس جلوبال سیرفیسیز بي.   بإسم :)- 730(

     إم دي أمستردام ، ھولندا, , , ,   1082بي ،  48كلود دیبوسیالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معدات معالجة البیانات، أجھزة الكمبیوتر؛ معدات تكنولوجیا المعلومات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عدات االتصاالت؛ معدات شبكات الكمبیوتر وإرسال البیانات؛ برمجیات الكمبیوتر؛ برمجیات والمعدات السمعیة والبصریة؛ م

تطبیقیة؛ برمجیات تطبیقیة لخدمات الحوسبة السحابیة؛ أنظمة تشغیل الكمبیوتر؛ التطبیقات النقالة؛ تطبیقات برمجیات الكمبیوتر؛ 
 وحدات احتیاطیة لحمایة البیانات؛ أجھزة تخزین البیانات.

  
العالمة عبارة عن رسم لكرة ارضیھ  ثالثیة االبعاد على شكل عدة اسھم ملونھ بدرجات باللون  االخضر و  وصف العالمة :

 GLOBAL WORKSPACEدرجات االزرق و درجات باللون االحمر و درجات من اللون الفیروزي  ، یحیط بھا عبارة (
ALLIANCEكل الموضح اعاله.) بحروف التینیھ و  باللون الرمادي كما بالش  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GLOBAL WORKSPACE ALLIANCEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266692 المودعة بالرقم :)- 219(

  NL  11/08/2016   1000301:  بیانات األولویة         
  جیترونیكس جلوبال سیرفیسیز بي. في.    بإسم :)- 730(

     إم دي أمستردام ، ھولندا, , , ,   1082بي ،  48كلود دیبوسیالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات االتصاالت؛ خدمات اتصاالت الكمبیوتر واالتصال باإلنترنت؛  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمات الوصول إلى المحتوى والمواقع اإللكترونیة وبوابات الویب؛ خدمات توفیر وتأجیر منشآت ومعدات االتصاالت؛ خدمات 

التصاالت واألجھزة الطرفیة؛ نقل نقل البیانات إلكترونیًا؛ خدمات تقدیم االستشارات الفنیة فیما یتعلق باالتصاالت وأجھزة ا
البیانات؛ خدمات االتصاالت الالسلكیة؛ خدمات توفیر معلومات في مجال االتصاالت؛ خدمات اتصاالت الكمبیوتر؛ خدمات تأجیر 

 زمن الوصول إلى قواعد بیانات الكمبیوتر.
  

ة اسھم ملونھ بدرجات باللون  االخضر و العالمة عبارة عن رسم لكرة ارضیھ  ثالثیة االبعاد على شكل عد وصف العالمة :
 GLOBAL WORKSPACEدرجات االزرق و درجات باللون االحمر و درجات من اللون الفیروزي  ، یحیط بھا عبارة (

ALLIANCE.بحروف التینیھ و  باللون الرمادي كما بالشكل الموضح اعاله (  
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة)- 740(
  GLOBAL WORKSPACE ALLIANCEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266693 المودعة بالرقم :)- 219(

  NL  11/08/2016   1000301:  بیانات األولویة         
  جلوبال سیرفیسیز بي. في.   جیترونیكس  بإسم :)- 730(

     إم دي أمستردام ، ھولندا, , , ,   1082بي ،  48كلود دیبوسیالن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمـات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتـر؛ خدمات تقنیة  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تطویر وبرمجة وتطبیق برمجیات الكمبیوتر؛ خدمات تطویر أجھزة الكمبیوتر واالستشارات المتعلقة بھا؛  المعلومات؛ خدمات

خدمات استضافة مواقع اإلنترنت وبرامج الكمبیوتر كخدمة وتأجیر برامج الكمبیوتر؛ تأجیر معدات وخدمات الكمبیوتر؛ خدمات 
یة المعلومات؛ خدمات التأمین والحمایة واالسترجاع المتعلقة بتقنیة تقدیم االستشارات والنصح والمعلومات فیما یتعلق بتقن

المعلومات؛ خدمات نسخ وتحویل البیانات، خدمات تشفیر البیانات؛ خدمات تحلیل وفحص أجھزة الكمبیوتر ؛ خدمات البحث 
لبیانات؛ خدمات الوسم بعالمة والتطویر وتطبیق أجھزة وأنظمة الكمبیوتر؛ خدمات إدارة مشاریع الكمبیوتر؛ خدمات استخراج ا

مائیة رقمیة ؛ خدمات الكمبیوتر عبر اإلنترنت؛ خدمات تكنولوجیة فیما یتعلق بأجھزة الكمبیوتر؛ خدمات شبكات الكمبیوتر؛ 
خدمات تحدیث بنوك ذاكرة أنظمة الكمبیوتر؛ خدمات نقل البیانات؛ خدمات تحدیث المواقع اإللكترونیة لآلخرین؛ مراقبة أنظمة 

ھزة الكمبیوتر من خالل الوصول إلیھا عن ُبعد؛ خدمات إدارة مشاریع تقنیة المعلومات؛ خدمات صیانة وتحدیث برامج أج
الكمبیوتر؛ خدمات تقدیم االستشارات فیما یتعلق بتصمیم وتركیب واإلدارة المتكاملة وصیانة معدات وبرامج الكمبیوتر وشبكات 

كمبیوتر العالمیة؛ تصمیم وصیانة مواقع وبوابات الویب واالستشارات المتعلقة بھا؛ الكمبیوتر العریضة والمحلیة وشبكات ال
خدمات المتخصصین بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ خدمات الحوسبة؛ خدمات النصح واالستشارات فیما یتعلق بتطبیقات 

شبكات وتطبیقات الحوسبة السحابیة؛ خدمات  شبكات الكمبیوتر؛ خدمات الحوسبة السحابیة؛ خدمات تقدیم االستشارات في مجال
توفیر بیئات كمبیوتر افتراضیة من خالل الحوسبة السحابیة؛ خدمات حمایة أجھزة الكمبیوتر والبیانات واالستشارات المتعلقة 

البیانات بھا؛ خدمات تقدیم االستشارات والمعلومات فیما یتعلق بھندسة تقنیة المعلومات والبنیة التحتیة؛ خدمات تخزین 
 اإللكترونیة؛ خدمات مكتب المساعدة  للحوسبة المكتبیة وإدارة الشبكة.

  
العالمة عبارة عن رسم لكرة ارضیھ  ثالثیة االبعاد على شكل عدة اسھم ملونھ بدرجات باللون  االخضر و  وصف العالمة :

 GLOBAL WORKSPACEا عبارة (درجات االزرق و درجات باللون االحمر و درجات من اللون الفیروزي  ، یحیط بھ
ALLIANCE.بحروف التینیھ و  باللون الرمادي كما بالشكل الموضح اعاله (  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ALBAWADI البواديالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266699 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة محمد غانم وعبد الكریم الرأس  بإسم :)- 730(

عقاریة ثالثة ملك الفریق الثاني عبد  19/3919البیاض دكان بالطابق األرضي بالعقار رقم  -حماه  -سوریا  وعنوانة :       
     ریم, , , ,  الك
  

 
  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ   29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجففة ومطھوة، ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات الحلیب، 

 زیوت والدھون الصالحة لألكل؛ زیت الزیتون  ال
  

العالمة عبارة عن كلمة البوادي باحرف عربیة باللون االبیض على خلفیة زرقاء أسفلھا رسمة ربوتان باللون  وصف العالمة :
  باحرف التینیة باللون االبیض على خلفیة حمراء ALBAWADIاالخضر أسفلھا كلمة 

   االشتراطات :
  

عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
   BLACK HORSEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266700 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فینانسكونسولت" إیود  بإسم :)- 730(

     بلوفدیف، بلغاریا, , , ,   4000ألتسیكو ستریت،  16 وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 صائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروباتالمشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وع

  
  باحرف التینیة باللون االسود BLACK HORSEالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GREAT SCOTالعالمة التجاریة :  بیانات لتسجیلبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266701 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  "فینانسكونسولت" إیود  بإسم :)- 730(

     بلوفدیف، بلغاریا  , , , ,   4000ألتسیكو ستریت،  16وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32ك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل)- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

  
  رف التینیة باللون االسودباح GREAT SCOTالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   قمصیة للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WILD HORSEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266702 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  "فینانسكونسولت" إیود  بإسم :)- 730(

     بلوفدیف، بلغاریا  , , , ,   4000ألتسیكو ستریت،  16وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من 32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات  

  
  باحرف التینیة باللون االسود WILD HORSEالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
  COMMON PROJECTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266714 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جیروالمي فالفیو  بإسم :)- 730(

     و دیل ترونتو ( ایھ بي)، ایطالیا, , , ,  سان بینیدیت 63039، 16فیا كارنیا، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األحزمة [مالبس]؛  قفازات [مالبس]؛  قمصان قصیرة األكمام [تي  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ن ألبسة القدم؛  أحذیة فوقیة مطاطیة (أخفاف)؛  شیرت]؛  قبعات؛  النعال الداخلیة؛  نعال لباس القدم؛  كعوب؛  األجزاء العلویة م

ألبسة قدم؛  أحذیة ذات رقبة لالستخدام الریاضي؛  أخفاف؛  صنادل؛  صنادل الحمام؛  أحذیة؛  خف الحمام؛  أحذیة للجمباز؛  
 أحذیة الشاطئ؛  أحذیة ریاضیة؛  أحذیة ذات رقبة نصفیة؛  أحذیة ذات رقبة؛  أحذیة خشبیة.

  
" "كامن بروجیكتس" كتبت بحروف التینیة COMMON PROJECTSتتكون العالمة من الكلمات "  وصف العالمة :

  كبیرة باللون األسود.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كریسنت للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PARICOTT: العالمة التجاریة  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/01/2017بتاریخ :    266722 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  وینرز لتجارة العامة ذ.م.م   بإسم :)- 730(

عجمان,  31030عجمان , صندوق البرید:    31030عجمان ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،     ص. ب :     وعنوانة :       
     ن,  , , عجما

  
 

  

 
 
 

أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط وأسفنج،  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فراشي (عدا فراشي التلوین أو الدھان)، مواد صنع الفراشي، أدوات تنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول أو زجاج شبھ 

 (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجیة و أواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات أخرى  مشغول 
  

  مكتوبة بالحروف الالتینیة بخط ممیز باللون األسود.  paricottھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة كلداري اخوان ذ م م  :  / المالك وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم)- 740(
  DINING DUBAI CREEKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/01/2017بتاریخ :    266773 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة كلداري اخوان ذ م م   بإسم :)- 730(

, صندوق 043381918, فاكس: 044050500, ھاتف: 1القوز الصناعیة  –ملك مؤسسة دبي العقاریة  مكتبوعنوانة :       
     , , , دبي,  skhoory@galadarigroup.com, ایمیل: 138البرید: 

  
 

  

 
 
 

 دمات اإلیواء المؤقت.خدمات توفیر األطعمة والمشروبات, وخ 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 DININGعبارة عن رسم سكین وشوكة طعام متصلتان بشكل فني ممیز كتب على جھة الیمین العبارة  (  وصف العالمة :
DUBAI CREEK  بالالتینیة مكتوبة بشكل فني ممیز حیث كتبت الكلمة األولى بخط كبیر الحجم وفوق باقي العبارة كما تم (

  األخیر بخط منحني وبشكل فني ممیز والعالمة باللون األسود.                     وصل الحرف الثالث بالحرف
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:skhoory@galadarigroup.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة كلداري اخوان ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FISH MARKET AWARD WINNING RESTAURANTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/01/2017بتاریخ :    266774 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة كلداري اخوان ذ م م   بإسم :)- 730(

, صندوق 043381918, فاكس: 044050500, ھاتف: 1القوز الصناعیة  –مكتب ملك مؤسسة دبي العقاریة وعنوانة :       
     , , , دبي,  skhoory@galadarigroup.comیمیل: , ا138البرید: 

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات, وخدمات اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ى شكل أمواج كتب أدنى الشكل عبارة عن رسمة سمكھ بشكل ممیز خلفھا شكل مربع فیھ خطوط منحنیة عل وصف العالمة :
 AWARD WINNING) بالالتینیة مكتوبة بشكل فني ممیز وكتب أدناھا (  FISH MARKETالعبارة   ( 

RESTAURANT                      .بالالتینیة والعالمة بشكل فني ممیز وبدرجات مختلفة من اللون األزرق (  
لشیوع   fish marketز والتنازل عن رسم السمكة والبیانات التجاریة وكلمة الحمایة للعالمة في شكلھا الممی االشتراطات :
  استخدامھا  

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لعالمات التجاریةإدارة ا
 
  

 
 

mailto:skhoory@galadarigroup.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كریسنت للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RORITOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/01/2017بتاریخ :    266779 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة كیھ جي ورلدواید  بإسم :)- 730(

جبل على, , ,  17183جبل على ., صندوق البرید:     17183دبي ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، ص. ب:    وعنوانة :       
     دبي,  

  
 

  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16یز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمی)- 512(
واردة في فئات أخري ؛ المطبوعا ت ؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة ؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة في 

الدھان أو التلوین ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة(عدا األثاث)؛ مواد  القرطاسیة أو لغایات منزلیة ؛ ومواد الفنانین؛ فراشي
التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) ؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخري ) ؛ حروف الطباعة ؛ الكلیشیھات ( 

 الراسمات ) 
  

  بالحروف الالتینیة بخط ممیز باللون األبیض.  Roritoكلمة ھي عبارة مستطیل باللون األحمر مكتوب علیھ  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 اریةإدارة العالمات التج
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة كلداري اخوان ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شبستان SHABESTAN PURE PERSIANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/01/2017بتاریخ :    266782 عة بالرقم :المود)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة كلداري اخوان ذ م م   بإسم :)- 730(

, صندوق 043381918, فاكس: 044050500, ھاتف: 1القوز الصناعیة  –مكتب ملك مؤسسة دبي العقاریة وعنوانة :       
     , , , دبي,  skhoory@galadarigroup.com, ایمیل: 138البرید: 

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات, وخدمات اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

فیھ   عبارة عن الكلمة ( شبستان ) مكتوبة باألحرف العربیة بشكل فني ممیز رسم أدناھا شكل فني ممیز كتب وصف العالمة :
  ) بالالتینیة والعالمة باللون األزرق.   PURE PERSIAN) بالالتینیة وكتب أدنى الشكل (  SHABESTANالكلمة   ( 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 وما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن ی 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   gelamorجیالمور لتجاریة : العالمة ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266829 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة  ذمم  السعودیة  التجاریة  بإسم :)- 730(

     ., , , ,   11421الریاض  808مدینة الخرج صندوق برید :  –المملكة العربیة السعودیة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

"القھوة والشاي والكاكاو والسكر والقھوة اإلصطناعیة؛ األرز؛  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التابیوكا والساغو؛ الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبـز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل 

د؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج، بوظة (أیسكریم)، والعسل األسو
 مثلجات صالحة لألكل"

  
باحرف التینیھ  و بشكل    gelamorالعالمھ عبارة عن مربع كتب بداخلھ كلمة جیالمور باللغھ العربیة و كلمة  وصف العالمة :
كل قلب ، العالمة كررت ثالث مرات بشكل متسلسل عامودي المره االولى باللون االزرق و المره ) یعلوه شLممیز و حرف (

 1992/37من قانون العالمات التجاریة 9الثانیھ باللون السكني و المره الثالثھ باللون الزھري مقدمة في نفس الطلب وفقا للمادة 
  لجوھریة.كونھا متماثلة في عناصرھا ا 2002/8المعدل بقانون رقم 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة.:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RUDY HADISUWARNO COSMETICSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266834 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي تي. مارتینا بیرتو تي بي كیة .    بإسم :)- 730(

، كاواسان اندستري بولوغادونغ، كیلوراھان جاتینیغارا، كیكاماتان كاكونغ ، 1رقم. 2جي أل. بولو كامبینج وعنوانة :       
     اندونیسیا ., , , ,   13930 –جاكرتا تیمور 

  
 

  

 
 
 

َغسول (لوشن) لما بعد الحالقة ، مضادات للعرق [مواد توالیت]،  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عطور [زیوت عطریة]، أمالح إستحمام لیست لغایات طبیة ، مستحضرات صر األقمشة [لغسیل المالبس]، أمالح قصارة ، ِقطع 

ف أطقم األسنان ، مستحضرات تنظیف صقل وجلي وكشط ، مستحضرات تجمیل لغایات من صابون الزینة ، مستحضرات لتنظی
التنحیف ، مستحضرات تجمیل ، غزل قطني ألغراض التجمیل، كریمات تجمیلیة ، نظفات أسنان، ماء الكولونیا، زیوت عطریة ، 

حضرات جعید الشعر، مواد ملمـِّعة للشفاه، أقالم الحواجب، ملونات للشعر، غَُّسوالت (لوشن) للشعر، رذاذ (سبراي) للشعر، مست
طالء الشفاه ، مساحیق مكیاج ، مسكرة ، صابون طبي، غسوالت للفم لیست لغایات طبیة ، ملمع أظافر، مستحضرات إزالة 

الالكیھ، عطور ، عطور ، فازلین ألغراض التجمیل ، شامبو ، صابون ، أعواد قطن [مواد توالیت]، منادیل ورقیة مشربة 
 الت (لوشن) تجمیلیة .غسو

  
 RUDYبداخل شكل دائري یشبة السنبلة رسمت بشكل ممیز وكتبت تحتھا الكلمة  Rالحرف  وصف العالمة :

HADISUWARNO  وتحتھا كتبت الكلمةC  O   S  M  E  T  I  C  S . بحروف متباعدة وبشكل صغیر  
   االشتراطات :

  
با إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  المروج للشقق الفندقیة  :  / المالك تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن )- 740(
  مروج   MOUROUJالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266837 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  المروج للشقق الفندقیة   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 45662, صندوق البرید: 026668844, فاكس: 026663442شارع المرور , ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
i.miah@ebguae.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 شقق فندقیة  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

بشكل ممیز یدنوه (مروج) باللغة العربیة یدنوھا  العالمة عبارة عن شكل ھندسي مكون من خطوط وصف العالمة :
)MOUROUJ. باللغة اإلنجلیزیة (  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:i.miah@ebguae.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "  UNITED SQUARE ABU DHABI" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266863 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ تفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمرافق المكتبي؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة والصناعیة؛ خدمات التجمیع (باعتبارھا مساعدة في األعمال)؛ إدارة ا

وتحدیدا الشؤون اإلدارة وإدارة األعمال وإدارة شؤون الموظفین والتوظیف؛ تجمیع تشكیلة من الخدمات لحساب الغیر بما یمكن 
جمھور المستھلكین من االختیار من بین تلك الخدمات والحصول علیھا بكل سھولة ویسر؛ تجمیع تشكیلة من السلع لحساب 

ین من معاینة تلك المنتجات وشرائھا بكل سھولة ویسر؛ المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء؛ الغیر بما یمكن جمھور المستھلك
عرض السلع على وسائل اإلعالم لغایات البیع بالتجزئة؛ توزیع العینات؛ ترویج المبیعات لآلخرین؛ تقییم األعمال؛ استشارات 

األعمال لآلخرین؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین؛ تنظیم  إدارة وتنظیم األعمال التجاریة؛ إدارة مشروعات األعمال؛ إدارة
االشتراكات في الخدمات لآلخرین؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات التسویق؛ خدمات الدعایة والعالقات العامة؛ تنظیم المعارض 

یر وقت للدعایة واإلعالن في واألسواق التجاریة لغایات تجاریة أو دعائیة؛ إجراء المزادات؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ تأج
وسائل اإلعالن؛ خدمات أبحاث السوق فیما یتعلق باإلعالم؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر 

 المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.
  

كتوبة باللغة اإلنجلیزیة تحت شكل " م UNITED SQUARE ABU DHABIتتكون العالمة من عبارة "  وصف العالمة :
  ممیز ألربعة مباني كما ھو مبین في نموذج الطلب.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "   UNITED SQUARE ABU DHABI" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266864 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

ة, اإلمارات العربیة المتحد -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة ومتاجر  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ر واستئجار التجزئة والعقارات السكنیة؛ إدارة وتأجیر العقارات التجاریة ومتاجر التجزئة والعقارات السكنیة؛ خدمات تأجی

العقارات التي یتم تقدیمھا وإدارتھا بالنسبة للشقق والفیالت والمكاتب والسبا والمنتجعات ومالعب الجولف والمارینا والفنادق 
والعقارات الصناعیة ومراكز وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة للمستأجرین؛ إدارة شقق وفیالت اإلیجار؛ خدمات سمسرة العقارات؛ 

یجارات؛ خدمات تثمین العقارات؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التمویل العقاري؛ خدمات تقییم العقارات؛ خدمات تحصیل اإل
خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقاریة؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات السمسرة العقاریة؛ خدمات التأمین 

ات استمالك األراضي وتثمین واختیار واستمالك العقارات ألغراض التطویر العقاري؛ خدمات تطویر األراضي وتحدیدا خدم
واالستثمار؛ استمالك األراضي لتأجیرھا؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة 

 بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.
  

" مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة تحت   UNITED SQUARE ABU DHABIة " تتكون العالمة من عبار وصف العالمة :
  شكل ممیز ألربعة مباني كما ھو مبین في نموذج الطلب.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 وما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن ی 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "   UNITED SQUARE ABU DHABI" لتجاریة : العالمة ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266865 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -بو ظبي أ – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات الترفیھ؛ خدمات التربیة والتعلیم والتدریب؛ األنشطة الریاضیة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
قة والریاضة البدنیة (الجیمنازیوم) والنوادي الصحیة والثقافیة؛ توفیر تسھیالت االستجمام وتحدیدا توفیر تسھیالت صاالت اللیا

وتوفیر تسھیالت التنس وتوفیر تسھیالت برك السباحة والنوادي الشاطئیة وتوفیر تسھیالت الریاضة؛ توفیر تسھیالت مالعب 
واللقاءات الجولف؛ تنظیم وإدارة المؤتمرات واالجتماعات والمعارض وحلقات التدریب وورش العمل والمعارض التجاریة 

والمحاضرات؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة 
 حاسوب عامة.

  
" مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة تحت   UNITED SQUARE ABU DHABIتتكون العالمة من عبارة "  وصف العالمة :

  بین في نموذج الطلب.شكل ممیز ألربعة مباني كما ھو م
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "یونایتد سكویر أبو ظبي  " العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266866 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ تفعیل النشاط  35و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أ)- 512(
المكتبي؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة والصناعیة؛ خدمات التجمیع (باعتبارھا مساعدة في األعمال)؛ إدارة المرافق 

لموظفین والتوظیف؛ تجمیع تشكیلة من الخدمات لحساب الغیر بما یمكن وتحدیدا الشؤون اإلدارة وإدارة األعمال وإدارة شؤون ا
جمھور المستھلكین من االختیار من بین تلك الخدمات والحصول علیھا بكل سھولة ویسر؛ تجمیع تشكیلة من السلع لحساب 

اإلداریة ألوامر الشراء؛  الغیر بما یمكن جمھور المستھلكین من معاینة تلك المنتجات وشرائھا بكل سھولة ویسر؛ المعالجة
عرض السلع على وسائل اإلعالم لغایات البیع بالتجزئة؛ توزیع العینات؛ ترویج المبیعات لآلخرین؛ تقییم األعمال؛ استشارات 

إدارة وتنظیم األعمال التجاریة؛ إدارة مشروعات األعمال؛ إدارة األعمال لآلخرین؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین؛ تنظیم 
تراكات في الخدمات لآلخرین؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات التسویق؛ خدمات الدعایة والعالقات العامة؛ تنظیم المعارض االش

واألسواق التجاریة لغایات تجاریة أو دعائیة؛ إجراء المزادات؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ تأجیر وقت للدعایة واإلعالن في 
ق فیما یتعلق باإلعالم؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر وسائل اإلعالن؛ خدمات أبحاث السو

 المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.
  

تتكون العالمة من عبارة "یونایتد سكویر أبو ظبي  " مكتوبة باللغة العربیة تحت شكل ممیز ألربعة مباني كما  وصف العالمة :
  ي نموذج الطلب.ھو مبین ف

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "یونایتد سكویر أبو ظبي  " العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266868 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة ومتاجر  36دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
التجزئة والعقارات السكنیة؛ إدارة وتأجیر العقارات التجاریة ومتاجر التجزئة والعقارات السكنیة؛ خدمات تأجیر واستئجار 

ت والمكاتب والسبا والمنتجعات ومالعب الجولف والمارینا والفنادق العقارات التي یتم تقدیمھا وإدارتھا بالنسبة للشقق والفیال
والعقارات الصناعیة ومراكز وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة للمستأجرین؛ إدارة شقق وفیالت اإلیجار؛ خدمات سمسرة العقارات؛ 

ویل العقاري؛ خدمات تقییم العقارات؛ خدمات تحصیل اإلیجارات؛ خدمات تثمین العقارات؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التم
خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقاریة؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات السمسرة العقاریة؛ خدمات التأمین 

 العقاري؛ خدمات تطویر األراضي وتحدیدا خدمات استمالك األراضي وتثمین واختیار واستمالك العقارات ألغراض التطویر
واالستثمار؛ استمالك األراضي لتأجیرھا؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة 

 بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.
  

بعة مباني كما تتكون العالمة من عبارة "یونایتد سكویر أبو ظبي  " مكتوبة باللغة العربیة تحت شكل ممیز ألر وصف العالمة :
  ھو مبین في نموذج الطلب.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ت العربیة المتحدةاإلمارا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "یونایتد سكویر أبو ظبي  " العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017اریخ : بت   266869 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات الترفیھ؛ خدمات التربیة والتعلیم والتدریب؛ األنشطة الریاضیة  41ذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و)- 512(
والثقافیة؛ توفیر تسھیالت االستجمام وتحدیدا توفیر تسھیالت صاالت اللیاقة والریاضة البدنیة (الجیمنازیوم) والنوادي الصحیة 

یر تسھیالت برك السباحة والنوادي الشاطئیة وتوفیر تسھیالت الریاضة؛ توفیر تسھیالت مالعب وتوفیر تسھیالت التنس وتوف
الجولف؛ تنظیم وإدارة المؤتمرات واالجتماعات والمعارض وحلقات التدریب وورش العمل والمعارض التجاریة واللقاءات 

لك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة والمحاضرات؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذ
 حاسوب عامة.

  
تتكون العالمة من عبارة "یونایتد سكویر أبو ظبي  " مكتوبة باللغة العربیة تحت شكل ممیز ألربعة مباني كما  وصف العالمة :

  ھو مبین في نموذج الطلب.
   االشتراطات :

  
إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك دم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تق)- 740(
  "  " ظبي" DHABI" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266870 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وانة : وعن      
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

 الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ تفعیل النشاط 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة والصناعیة؛ خدمات التجمیع (باعتبارھا مساعدة في األعمال)؛ إدارة المرافق 

وتحدیدا الشؤون اإلدارة وإدارة األعمال وإدارة شؤون الموظفین والتوظیف؛ تجمیع تشكیلة من الخدمات لحساب الغیر بما یمكن 
ر من بین تلك الخدمات والحصول علیھا بكل سھولة ویسر؛ تجمیع تشكیلة من السلع لحساب جمھور المستھلكین من االختیا

الغیر بما یمكن جمھور المستھلكین من معاینة تلك المنتجات وشرائھا بكل سھولة ویسر؛ المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء؛ 
ترویج المبیعات لآلخرین؛ تقییم األعمال؛ استشارات  عرض السلع على وسائل اإلعالم لغایات البیع بالتجزئة؛ توزیع العینات؛

إدارة وتنظیم األعمال التجاریة؛ إدارة مشروعات األعمال؛ إدارة األعمال لآلخرین؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین؛ تنظیم 
عامة؛ تنظیم المعارض االشتراكات في الخدمات لآلخرین؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات التسویق؛ خدمات الدعایة والعالقات ال

واألسواق التجاریة لغایات تجاریة أو دعائیة؛ إجراء المزادات؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ تأجیر وقت للدعایة واإلعالن في 
وسائل اإلعالن؛ خدمات أبحاث السوق فیما یتعلق باإلعالم؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر 

 ومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.المعل
  

" باللغة اإلنجلیزیة و كلمة " ظبي" باللغة العربیة المكتوبتین بخط ممیز DHABIتتكون العالمة من كلمة "  وصف العالمة :
  مع شكل ممیز لمعین كما ھو مبین في نموذج الطلب.

   االشتراطات :
  

كتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ م
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة )- 740(
  " " ظبي" DHABI العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266871 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

متاجر خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة و 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التجزئة والعقارات السكنیة؛ إدارة وتأجیر العقارات التجاریة ومتاجر التجزئة والعقارات السكنیة؛ خدمات تأجیر واستئجار 

العقارات التي یتم تقدیمھا وإدارتھا بالنسبة للشقق والفیالت والمكاتب والسبا والمنتجعات ومالعب الجولف والمارینا والفنادق 
ومراكز وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة للمستأجرین؛ إدارة شقق وفیالت اإلیجار؛ خدمات سمسرة العقارات؛ والعقارات الصناعیة 

خدمات تحصیل اإلیجارات؛ خدمات تثمین العقارات؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التمویل العقاري؛ خدمات تقییم العقارات؛ 
ریة؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات السمسرة العقاریة؛ خدمات التأمین خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقا

العقاري؛ خدمات تطویر األراضي وتحدیدا خدمات استمالك األراضي وتثمین واختیار واستمالك العقارات ألغراض التطویر 
ت بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة واالستثمار؛ استمالك األراضي لتأجیرھا؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدما

 بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.
  

" باللغة اإلنجلیزیة و كلمة " ظبي" باللغة العربیة المكتوبتین بخط ممیز DHABIتتكون العالمة من كلمة "  وصف العالمة :
  مع شكل ممیز لمعین كما ھو مبین في نموذج الطلب.

   االشتراطات :
  

یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "  " ظبي" DHABI" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266872 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –ل كابیتال تریدینغ انترناشیونا  بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

ربیة والتعلیم والتدریب؛ األنشطة الریاضیة خدمات الترفیھ؛ خدمات الت 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والثقافیة؛ توفیر تسھیالت االستجمام وتحدیدا توفیر تسھیالت صاالت اللیاقة والریاضة البدنیة (الجیمنازیوم) والنوادي الصحیة 

سھیالت مالعب وتوفیر تسھیالت التنس وتوفیر تسھیالت برك السباحة والنوادي الشاطئیة وتوفیر تسھیالت الریاضة؛ توفیر ت
الجولف؛ تنظیم وإدارة المؤتمرات واالجتماعات والمعارض وحلقات التدریب وورش العمل والمعارض التجاریة واللقاءات 
والمحاضرات؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة 

 حاسوب عامة.
  

" باللغة اإلنجلیزیة و كلمة " ظبي" باللغة العربیة المكتوبتین بخط ممیز DHABIكون العالمة من كلمة " تت وصف العالمة :
  مع شكل ممیز لمعین كما ھو مبین في نموذج الطلب.

   االشتراطات :
  

بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "  MARASY" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266873 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481. رقم ص.ب – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

الدعایة واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجیھ األعمال؛ تفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات التجمیع (باعتبارھا مساعدة في األعمال)؛ إدارة المرافق المكتبي؛ المساعدة في إدارة األعمال التجاریة والصناعیة؛ خدم

وتحدیدا الشؤون اإلدارة وإدارة األعمال وإدارة شؤون الموظفین والتوظیف؛ تجمیع تشكیلة من الخدمات لحساب الغیر بما یمكن 
كیلة من السلع لحساب جمھور المستھلكین من االختیار من بین تلك الخدمات والحصول علیھا بكل سھولة ویسر؛ تجمیع تش

الغیر بما یمكن جمھور المستھلكین من معاینة تلك المنتجات وشرائھا بكل سھولة ویسر؛ المعالجة اإلداریة ألوامر الشراء؛ 
عرض السلع على وسائل اإلعالم لغایات البیع بالتجزئة؛ توزیع العینات؛ ترویج المبیعات لآلخرین؛ تقییم األعمال؛ استشارات 

یم األعمال التجاریة؛ إدارة مشروعات األعمال؛ إدارة األعمال لآلخرین؛ خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین؛ تنظیم إدارة وتنظ
االشتراكات في الخدمات لآلخرین؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات التسویق؛ خدمات الدعایة والعالقات العامة؛ تنظیم المعارض 

یة؛ إجراء المزادات؛ تأجیر المساحات اإلعالنیة؛ تأجیر وقت للدعایة واإلعالن في واألسواق التجاریة لغایات تجاریة أو دعائ
وسائل اإلعالن؛ خدمات أبحاث السوق فیما یتعلق باإلعالم؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر 

 المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.
  

" بأحرف التینیة بخط ممیز و فوقھا كلمة " مراسي " بأحرف عربیة بخط  MARASYكتبت كلمة "       وصف العالمة :
  ممیز مع    شكل  زورق شراعي كماھو مبین في نموذج الطلب. 

   االشتراطات :
  

البرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة ب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  " " مراسي "  MARASY" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266874 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –أبراج نایشن تاور ، برج المكاتب وعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجاریة ومتاجر  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التجاریة ومتاجر التجزئة والعقارات السكنیة؛ خدمات تأجیر واستئجار  التجزئة والعقارات السكنیة؛ إدارة وتأجیر العقارات

العقارات التي یتم تقدیمھا وإدارتھا بالنسبة للشقق والفیالت والمكاتب والسبا والمنتجعات ومالعب الجولف والمارینا والفنادق 
ق وفیالت اإلیجار؛ خدمات سمسرة العقارات؛ والعقارات الصناعیة ومراكز وقرى التسوق؛ خدمات اإلدارة للمستأجرین؛ إدارة شق

خدمات تحصیل اإلیجارات؛ خدمات تثمین العقارات؛ خدمات الصنادیق العقاریة؛ خدمات التمویل العقاري؛ خدمات تقییم العقارات؛ 
خدمات التأمین خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة المحافظ العقاریة؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات السمسرة العقاریة؛ 

العقاري؛ خدمات تطویر األراضي وتحدیدا خدمات استمالك األراضي وتثمین واختیار واستمالك العقارات ألغراض التطویر 
واالستثمار؛ استمالك األراضي لتأجیرھا؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة 

 شبكة حاسوب عامة. بھذه الخدمات عبر
  

" بأحرف التینیة بخط ممیز و فوقھا كلمة " مراسي " بأحرف عربیة بخط  MARASYكتبت كلمة "       وصف العالمة :
  ممیز مع    شكل  زورق شراعي كماھو مبین في نموذج الطلب. 

   االشتراطات :
  

تجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  لمالك/ ا تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  "  " مراسي "  MARASY" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266875 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ.م.م. –انترناشیونال كابیتال تریدینغ   بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة,  -أبو ظبي  – 6481ص.ب. رقم  – 23الطابق رقم  –ایشن تاور ، برج المكاتب أبراج نوعنوانة :       
  , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات الترفیھ؛ خدمات التربیة والتعلیم والتدریب؛ األنشطة الریاضیة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
؛ توفیر تسھیالت االستجمام وتحدیدا توفیر تسھیالت صاالت اللیاقة والریاضة البدنیة (الجیمنازیوم) والنوادي الصحیة والثقافیة

وتوفیر تسھیالت التنس وتوفیر تسھیالت برك السباحة والنوادي الشاطئیة وتوفیر تسھیالت الریاضة؛ توفیر تسھیالت مالعب 
ماعات والمعارض وحلقات التدریب وورش العمل والمعارض التجاریة واللقاءات الجولف؛ تنظیم وإدارة المؤتمرات واالجت

والمحاضرات؛ توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات عن ھذه الخدمات عبر شبكة 
 حاسوب عامة.

  
وقھا كلمة " مراسي " بأحرف عربیة بخط " بأحرف التینیة بخط ممیز و ف MARASYكتبت كلمة "       وصف العالمة :

  ممیز مع    شكل  زورق شراعي كماھو مبین في نموذج الطلب. 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   صالح األمین للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INTEAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266876 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة دوارتي واي بیلتران أس. أیھ.  بإسم :)- 730(

     ، سانتاندیر، كانتابریا، أسبانیا, , , ,  39012سي/ ال برینسا أس/أن، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 لوشن (غسول) للعنایة بالشعر؛ شامبو؛ أقنعة للتجمیل.   3ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمیی)- 512(
  

بحروف التینیة داخل مستطیل حذف ضلعھ العلوي ویعلوھا رسم زخرفي یتوسطھ رسم شكل   INTEAكلمة  وصف العالمة :
  حروف التینیة كما في الشكل الموضح.ب INTEAبیضاوي بداخلھ رسم لصورة إمرأة في حالة إستلقاء فوقھا كلمة 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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عربیة المتحدةاإلمارات ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  WITالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266879 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ترید بالس اید  بإسم :)- 730(

إن زد ، المملكة المتحدة, , , 2  8بولتون رود، بوري، جریتیر مانشیستیر بي ال 261دافینبورت ھاوس،  1548وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة و اإلعالن ، إدارة األعمال ، تدبیر األعمال التجاریة ،  35 وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :)- 512(
الشؤون المكتبیة ، تنظیم و تدبیر و إدارة وعمل البرامج التطوعیة  ومشاریع المجتمع ، الخدمات الخیریة وبالتحدید إدارة 

طوعي ، تجمیع والحفاظ على قواعد البیانات ، االعمال وتدبیر الجمعیات الخیریة ، تعزیز مشاریع المجتمع و توفیر العمل الت
تنظیم المعارض التجاریة والمعارض الخاصة بالتجار والشركات لعرض احدث المنتجات ، تنظیم وعمل وإدارة وتوفیر برامج 

ستھلك ، تعزیز المكافئات للوالء وتشمل إدارة توفیر الفوائد والمكافئات المرتبطة ببرامج المكافئات للوالء ، برامج الحوافز للم
الخدمات الخیریة وخدمات جمع التبرعات ، اإلدارة التجاریة لترخیص المنتجات والخدمات لألخرین ، تجمیع تشكیلة متنوعة من 

البضائع والمنتجات من اجل الغیر لتمكین عامة الزبائن من معاینة وشراء ھذه البضائع والمنتجات من المتاجر ومن خالل 
كة األنترنت ومواقع االنترنت او من خالل الطلب البریدي ، ترویج المبیعات (لألخرین) ، ادارة الشؤون االتصاالت عن بعد وشب

 التجاریة للمتاجر ، توفیر المعلومات التجاریة المتعلقة ببیع البضائع والمنتجات بالتجزئة ، إدارة اعمال المتاجر. 
  

  حرف التینیة. ) مكتوبة بأWITالعالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ھیئة تنظیم االتصاالت :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   REGISTERED SIM CARD SELLERمحل مرخص لبیع شرائح الھاتف المتحرك  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266838 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیئة تنظیم االتصاالت  بإسم :)- 730(

     شارع الوحیدة،  دبي،  االمارات العربیة المتحدة, , , ,    116688ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 اإلدارة التجاریة لترخیص السلع والخدمات الخاصة بآخرین 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

"  REGISTERED SIM CARD SELLERالعبارة "محل مرخص لبیع شرائح الھاتف المتحرك   وصف العالمة :
  بحروف عربیة والتینیة بجانبھا رسم شریحة ھاتف

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
    JOYYEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266903 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جویي آرتس آند كرافتس كو.، أل تي دي.  بإسم :)- 730(

     رینمین ایست رود، غونغشانغ بالزا، زھوھاي ، غوانغدونغ ، الصین ., , , ,   125، رقم.1418وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خزفیات لألغراض المنزلیة ، أواني خزف صیني ، أواني فخاریة ،  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الصیني ، ُتحف فنیة من الخزف الصیني أو الفخار أو الزجاج ، تماثیل صغیرة من  أواني من خزف إیطالي ، حلى من الخزف

الخزف الصیني أو الفخار أو الزجاج ، ھیاكل من الخزف الصیني أو الفخار أو الزجاج ، أوعیة شرب ، أواني لألغراض المنزلیة 
 . 
  

  ى شكل اجنحة كما بالشكل المرفق . " بالالتینیة ویعلوھا خطوط منحنیة عل  JOYYEالكلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ربیة المتحدةاإلمارات الع  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LYKISالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266909 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لیكیس لیمتد  .  بإسم :)- 730(

، بنغال الغربیة ،  012 700 –، كولكاتا 5ایھ، ویستون ستریت، الطابق الثاني ،آر. رقم.بي29عمر مانشن ، وعنوانة :       
     الھند ., , , ,  

  
 

  

 
 
 

مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3قعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الوا)- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

 للشعر، منظفات أسنان.
  

  " بالالتینیة وبشكل ممیز LYKISالكلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  REEM TOURS & TRAVELالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266939 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. ریم للسیاحة والسفریات ش.ذ.م.م.  :بإسم )- 730(

     دبي، اإلمارات العربیة المتحدة., , , دبي,   – 124174ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 النقل وتغلیف وتخزین السلع وتنظیم الرحالت والسفر. 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم ممیز ومبتكر REEM TOURS & TRAVELعالمة "ال وصف العالمة :
  یحذوھا یسارا رسم ھندسي لشكل ماعز بري  باللون األسود، كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

صاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   نتلكتشوال بروبرتياكسیوم مارك ا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  NEW ESSENCEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266940 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة األمل الجدید للتجارة ذ.م.م.  بإسم :)- 730(

     المتحدة., , , دبي,   دبي، اإلمارات العربیة – 241697ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وات قیاس الوقت نفیسة أو المطلیة بھا، غیر الواردة فى فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الكریمة، أدوات قیاس الوقت وأد

 الدقیقة.  
  

" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم ممیز ومبتكر یعلوھا رسم NEW ESSENCEالعالمة " وصف العالمة :
  بیضاوي الشكل بداخلھ خط رأسي باللون األسود، كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266943 المودعة بالرقم :)- 219(

  AZ  01/08/2016  2016 33089:  بیانات األولویة         
  ھاوس اوف برینس ایھ / اس  بإسم :)- 730(

     ، كوبنھاجن ?ي ، الدنمارك., , , ,   1606-، دي كیھ 19تر فارماجسجید فیسوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سجائر، تبغ خام أو ُمصنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ (غیر  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
، والعات ، ثقاب ، أدوات المدخنین ، ورق سجائر ، أنابیب سجائر  المخصصة لغایات طبیة) ، سیجار ، سیجاریلو (سیجار رفیع)

، فالتر سجائر ، أجھزة توضع في الجیب للف السجائر ، آالت محمولة لحقن التبغ في األنابیب الورقیة ، سجائر الكترونیة ، 
غایات تسخین السجائر أو التبغ الواقعة سوائل للسجائر االلكترونیة ، منتجات التبغ لغایات التسخین ، أجھزة الكترونیة وقطعھا ل

 وغیر المتضمنة في فئات أخرى. 34في الفئة 
  

  العالمة عبارة عن رسم ممیز لتاج باللون الذھبي. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
برید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیانات بطلب)- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266944 المودعة بالرقم :)- 219(

  AZ  01/08/2016   2016 33090 :  بیانات األولویة         
  ھاوس اوف برینس ایھ / اس  بإسم :)- 730(

     مارك., , , ,  ، كوبنھاجن ?ي ، الدن 1606-، دي كیھ 19فیستر فارماجسجید وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

سجائر، تبغ خام أو ُمصنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ (غیر  34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بیب سجائر المخصصة لغایات طبیة) ، سیجار ، سیجاریلو (سیجار رفیع) ، والعات ، ثقاب ، أدوات المدخنین ، ورق سجائر ، أنا

، فالتر سجائر ، أجھزة توضع في الجیب للف السجائر ، آالت محمولة لحقن التبغ في األنابیب الورقیة ، سجائر الكترونیة ، 
سوائل للسجائر االلكترونیة ، منتجات التبغ لغایات التسخین ، أجھزة الكترونیة وقطعھا لغایات تسخین السجائر أو التبغ الواقعة 

 یر المتضمنة في فئات أخرى.وغ 34في الفئة 
  

  العالمة عبارة عن رسم ممیز لتاج باللون الفضي. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا ا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266950 ة بالرقم :المودع)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجةوعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

مواد بناء (غیر معدنیة) ، أنابیب قاسیة غیر معدنیة للمباني، أسفلت  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وزفت وقار، مباني غیر معدنیة قابلة للنقل، نصب (مجسمات) غیر معدنیة.

  
  CONMIXاربع مثلثات وكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك ارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إد)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266951 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -جة المریوعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

مواد بناء (غیر معدنیة) ، أنابیب قاسیة غیر معدنیة للمباني، أسفلت  19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ت وقار، مباني غیر معدنیة قابلة للنقل، نصب (مجسمات) غیر معدنیة.وزف

  
  CONMIXكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شینغ دا تریدینغ ش م ح :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  pofungالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266953 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شینغ دا تریدینغ ش م ح  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 299279, صندوق البرید: 043687184, ھاتف: 05.13.12سوق التنین, محل رقم بي ایھ اي وعنوانة :       
shengda.fzco@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

أجھزة الھوكي توكي, األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وأجھزة وأدوات التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات قیاس الوزن والقیاس 

راقبة ( اإلشراف ) واإلنقاذ والتعلیم, أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في واإلشارة والم
الطاقة الكھربائیة, أجھزة تسجیل أو ارسال او نسخ الصوت أو الصور, حامالت بیانات مغناطیسیة, أقراص تسجیل, ماكینات بیع 

آالت تسجیل النقد , آالت حاسبة, معدات وأجھزة حاسوبیة لمعالجة البیانات, أجھزة  آلیة وآلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد,
 إخماد النیران.

  
) مكتوبة بالالتینیة بشكل فني ممیز باللونین األبیض واألحمر على خلفیة باللون  pofungعبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :

  األسود.   
   االشتراطات :

  
ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:shengda.fzco@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة )- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266957 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المكتبي.

  
  CONMIXكلمة  ف العالمة :وص

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

حدةاإلمارات العربیة المت  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266958 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

عایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط خدمات الد 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المكتبي.

  
  CONMIXاربع مثلثات و كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تار 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHARTER CLUBالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266960 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.                                           (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001إن واي ِبـن بالزا، نیویورك،  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ریمة، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت نفیسة أو مطلیة بھا، غیر الواردة في فئات أخرى، المجوھرات واألحجار الك

 الدقیقة.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .CHARTER CLUBعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHARTER CLUBالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266961 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.                                           (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11: وعنوانة       
  

 
  

 
 
 

أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط وأسفنج،  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اد صنع الفراشي، أدوات تنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول أو زجاج شبھ فراشي (عدا فراشي التلوین أو الدھان)، مو

 مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات أخرى.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .CHARTER CLUBعبارة ( وصف العالمة :
   ت :االشتراطا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHARTER CLUBالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266962 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.                                           (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى ، أغطیة  24الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
 الفراش والموائد.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .CHARTER CLUBعبارة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

یة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  ك/ المال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LITTLE BROWN BAGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266963 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك. (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ت أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي ھذه المواد غیر الواردة في فئا

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .LITTLE BROWN BAGعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتق

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات ال)- 740(
  BIG BROWN BAGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266964 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ئمة بموجب قوانین نیویورك)ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك. (شركة قا  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

من الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي 

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .BIG BROWN BAGعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MEDIUM BROWN BAGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266965 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یرتشاندایزنغ جروب، إنك.(شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)ماسیز م  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من الجلود المدبوغة والجلود المدب 18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي 

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج.
  

  لموضح اعاله .) بحروف التینیھ كما بالشكل اMEDIUM BROWN BAGعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LOYALLISTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266966 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ةبیانات األولوی         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.  (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المكتبي.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .LOYALLISTكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

البرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة ب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Y.E.Sالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266967 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.(شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المكتبي.

  
  اعاله . ) یفصلھا نقاط كما بالشكل الموضحY E Sاالحرف االتینیھ ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266968 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.                                           (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مجوھرات، مجوھرات مقلدة، أحجار كریمة، ساعات ید وأدوات قیاس  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الوقت الدقیقة.

  
) یفصلھا  I.N.C) بحروف التینیھ االحرف (I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTSعبارة ( وصف العالمة :

  نقاط كما بالشكل الموضح اعاله .
   اطات :االشتر

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266969 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ةبیانات األولوی         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك.  (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مصنوعات جلدیة، حقائب سفریة، صنادیق ثیاب سفریة، حقائب  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
سفریة، حقائب ریاضیة لكافة األغراض، حقائب صغیرة، حقائب لحمل كافة األغراض، حقائب ید، حقائب بمسنات، حقائب ساعي 

الدفیل، محافظ البرید، حقائب التسوق، حقائب تسوق كبیرة، حقائب المسافرین المتھربین، حقائب الثیاب، حقائب من نسیج 
جلدیة، محافظ، جزادین، ُعلب للمفاتیح، سالسل وحلي المفاتیح، أجربة، سیور، محافظ النقود، محافظ المستندات، ُعلب، 

 صنادیق، مظالت. 
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTSعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266970 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماسیز میرتشاندایزنغ جروب، إنك. (شركة قائمة بموجب قوانین نیویورك)  بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  10001ِبـن بالزا، نیویورك، إن واي  11وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ـام، منادیل الحّمـام، مالءات األسّرة، مالءات بیاضات، مالءات الحّم 24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لألسّرة بشكل تنانیر، شراشف، بطانیات، بطانیات بشكل وشاحات، لحافات، أغطیة، مالءات أسّرة األطفال، مالءات بكشاكش، 

مخدات، أغطیة أغطیة من الریش، بطانیات من الریش، بشاكیر للوجھ، منادیل، أغطیة للِفراش، أغطیة حمایة للِفـراش، أكیاس لل
للمخدات، مفارش موضعیة، مساكات مقابض األوعیة، ُلحف، أطقم مالءات، أغطیة للموائد، أغطیة موائد من القماش، أغطیة 
ممتدة على طول الموائد من القماش، بطانیات في صورة وشاحات، أقمشة للتنجید، مطرزات من النسیج تعلق على الجدران، 

 ساتئر، لبادات قطنیة للفرشات، بطانات لستائر الدوش، ستائر، ستائر لدوئ االستحمام. نسیج للتطریز، مصدات لألسّرة،
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTSعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  لك/ الما تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Red Bullالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266971 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     مسـا, , , ,  فوسشل ایھ ام سي، الن 5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة؛ األجھزة واألدوات المالحیة؛ األجھزة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
البصریة؛ واألدوات المساحیة؛ أجھزة وادوات التصویر الفوتوغرافي؛ أجھزة وأدوات التصویر السینمائي؛ االجھزة واالدوات 

أجھزة وادوات القیاس، أجھزة وادوات القیاس؛ اجھزة وأدوات اإلشارة؛ أجھزة وادوات المراقبة [اإلشراف]؛ أجھزة وادوات 
اإلنقاذ؛ أجھزة وادوات التعلیم؛ أجھزة وأدوات لوصل الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات لفتح الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات 

بائیة؛ أجھزة وادوات لتكثیف الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات لتنظیم الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات لتحویل الطاقة الكھر
للتحكم بالطاقة الكھربائیة؛ أجھزة لتسجیل الصوت؛ أجھزة إلرسال الصوت؛ أجھزة لنسخ الصوت؛ أجھزة لتسجیل الصور؛ 

غناطیسیة؛ أقراص تسجیل؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فیدیویة أجھزة إلرسال الصور؛ أجھزة لنسخ الصور؛ حامالت بیانات م
رقمیة؛ وسائط التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجیل النقد؛ آالت حاسبة؛ معدات معالجة البیانات؛ 

المعلومات  وسمعیة بصریة؛  أجھزة الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق؛ المحتویات المسجلة؛ معدات تكنولوجیا
مغناطیسات وممغنطات و أجھزة إزالة التمغنط؛ أجھزة للعالج بإستخدام الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات وكبالت للطاقة 

الكھربائیة؛  أجھزة ومعززات ومصححات بصریة؛ أجھزة االمن والحمایة والوقایة واإلشارة؛ معدات الغطس؛ أجھزة المالحة 
لتتبع وصناعة الخرائط؛ أدوات ومؤشرات وأجھزة تحكم القیاس والكشف والمراقبة؛ أجھزة األبحاث العلمیة والتوجیھ وا

والمخبریة، أجھزة تعلیمیة و أجھزة تمثیلیة؛ ھواتف نقالة؛ بطاقات وحدة تعریف المشترك ؛  برمجیات للھواتف النقالة؛ برامج 
وسائط محمولة؛ حامالت البیانات المقروءة باآللة؛ برامج كمبیوتر مسجلة؛ العاب كمبیوتر متعددة الوسائط وتفاعلیة؛ مشغالت 

برمجیات العاب الكمبیوتر؛ مالبس واقیة [درع للجسم]؛ نظارات واقیة؛ أقنعة واقیة؛ خوذ واقیة؛ نظارات؛ نظارات شمسیة؛ 
الذكیة؛ عصي إللتقاط الصور  نظارات واقیة لأللعاب الریاضیة؛ سماعات الرأس؛ أغطیة للھواتف الذكیة؛ علب للھواتف

الشخصیة [حامل كامیرا محمول بالید]؛ النظارات الذكیة؛ الساعات الذكیة؛ مخاریط الریح لتبین إتجاه الریح؛ إشارات ضوئیة؛  
 لوحات إعالنات إلكترونیة؛ مكبرات صوت؛ انظمة تتبع قابل لإلرتداء لممارسة االنشطة الریاضیة.

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .Red Bullعبارة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
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 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Red Bullالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266972 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

فیسة؛ مجوھرات؛ أحجار كریمة؛ المعادن النفیسة؛ خلیط المعادن الن 14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أدوات قیاس الوقت؛ أدوات قیاس الوقت الدقیقة؛ أحجار كریمة وآللئ ومعادن نفیسة والمقلدة منھا؛ أدوات الوقت؛ صنادیق 

 المجوھرات و صنادیق الساعات؛ أشغال فنیة من معادن نفیسة؛ حلقات للمفاتیح [حلي صغیرة أو سالسل صغیرة].
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .Red Bull( عبارة وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ةإدارة العالمات التجاری
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Red Bullالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017:  بتاریخ   266973 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

عات؛  مواد تجلید الكتب؛ الصور الورق؛ الورق المقوى؛ المطبو 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة واللوازم التعلیمیة؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة أو لغایات منزلیة؛ مواد الفنانین؛ فراشي 

تدریس (عدا الفنانین؛ فراشي دھان أو تلوین لمصممي الدیكور؛ اآلالت الكاتبة؛ اللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد التوجیھ وال
األجھزة)؛ مواد التغلیف البالستیكیة؛ حروف الطباعة؛ الكلیشیھات (الراسمات)؛ أشغال فنیة وھیاكل صغیرة من الورق والورق 
المقوى و نماذج للمھندسین المعماریین؛ مواد ووسائل الدیكور واألعمال الفنیة؛ مواد ترشیح من الورق؛ أكیاس ومواد لتعبئة 

الورق أو الورق المقوى أو البالستیك؛ محافظ األموال؛ منتجات ورقیة تستخدم مرة واحدة؛ منشورات واللف والتخزین من 
 مطبوعة؛ ورق لعب (شدة)؛ إعالنات كبیرة؛ تقاویم؛ أعالم من الورق؛  لصاقات [قرطاسیة]؛ بطاقات غیر مصنوعة من النسیج.

  
  الموضح اعاله . ) بحروف التینیھ كما بالشكلRed Bullعبارة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ة اإلقتصادوزار  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Red Bullالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266974 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یةبیانات األولو         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أو الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود الحیوانات الخام  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المدبوغة؛ الصنادیق والحقائب السفریة؛ المظالت والشماسي؛ العصي؛ السیاط؛ أطقم الحیوانات؛ السروج؛ حقائب سفریة، 

 حقائب، محافظ وحامالت اخرى؛ جزادین؛ محافظ جیب؛ حقائب ید؛ محافظ جلدیة؛ حقائب مدرسیة.
  

  اعاله . ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضحRed Bullعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
صادوزارة اإلقت  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266975 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة؛ األجھزة واألدوات المالحیة؛ األجھزة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مساحیة؛ أجھزة وادوات التصویر الفوتوغرافي؛ أجھزة وأدوات التصویر السینمائي؛ االجھزة واالدوات البصریة؛ واألدوات ال

أجھزة وادوات القیاس، أجھزة وادوات القیاس؛ اجھزة وأدوات اإلشارة؛ أجھزة وادوات المراقبة [اإلشراف]؛ أجھزة وادوات 
صل الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات لفتح الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات اإلنقاذ؛ أجھزة وادوات التعلیم؛ أجھزة وأدوات لو

لتحویل الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات لتكثیف الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات لتنظیم الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات 
أجھزة لنسخ الصوت؛ أجھزة لتسجیل الصور؛ للتحكم بالطاقة الكھربائیة؛ أجھزة لتسجیل الصوت؛ أجھزة إلرسال الصوت؛ 

أجھزة إلرسال الصور؛ أجھزة لنسخ الصور؛ حامالت بیانات مغناطیسیة؛ أقراص تسجیل؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فیدیویة 
ات؛ رقمیة؛ وسائط التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجیل النقد؛ آالت حاسبة؛ معدات معالجة البیان

أجھزة الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق؛ المحتویات المسجلة؛ معدات تكنولوجیا المعلومات  وسمعیة بصریة؛ 
مغناطیسات وممغنطات و أجھزة إزالة التمغنط؛ أجھزة للعالج بإستخدام الطاقة الكھربائیة؛ أجھزة وادوات وكبالت للطاقة 

صححات بصریة؛ أجھزة االمن والحمایة والوقایة واإلشارة؛ معدات الغطس؛ أجھزة المالحة الكھربائیة؛  أجھزة ومعززات وم
والتوجیھ والتتبع وصناعة الخرائط؛ أدوات ومؤشرات وأجھزة تحكم القیاس والكشف والمراقبة؛ أجھزة األبحاث العلمیة 

یف المشترك ؛  برمجیات للھواتف النقالة؛ برامج والمخبریة، أجھزة تعلیمیة و أجھزة تمثیلیة؛ ھواتف نقالة؛ بطاقات وحدة تعر
العاب كمبیوتر متعددة الوسائط وتفاعلیة؛ مشغالت وسائط محمولة؛ حامالت البیانات المقروءة باآللة؛ برامج كمبیوتر مسجلة؛ 

ظارات شمسیة؛ برمجیات العاب الكمبیوتر؛ مالبس واقیة [درع للجسم]؛ نظارات واقیة؛ أقنعة واقیة؛ خوذ واقیة؛ نظارات؛ ن
نظارات واقیة لأللعاب الریاضیة؛ سماعات الرأس؛ أغطیة للھواتف الذكیة؛ علب للھواتف الذكیة؛ عصي إللتقاط الصور 

الشخصیة [حامل كامیرا محمول بالید]؛ النظارات الذكیة؛ الساعات الذكیة؛ مخاریط الریح لتبین إتجاه الریح؛ إشارات ضوئیة؛  
 ؛ مكبرات صوت؛ انظمة تتبع قابل لإلرتداء لممارسة االنشطة الریاضیة.لوحات إعالنات إلكترونیة

  
العالمة عبارة عن رسم لثورین باللون االحمر و بحدود صفراء ملتقیان من الرأس في دائرة باللون االصفر  وصف العالمة :

  كالشمس كما ھو موضح بالشكل اعاله .
   االشتراطات :

  



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266976 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1م برونن ایھ اوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المعادن النفیسة؛ خلیط المعادن النفیسة؛ مجوھرات؛ أحجار كریمة؛  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ادن نفیسة والمقلدة منھا؛ أدوات الوقت؛ صنادیق أدوات قیاس الوقت؛ أدوات قیاس الوقت الدقیقة؛ أحجار كریمة وآللئ ومع

 المجوھرات و صنادیق الساعات؛ أشغال فنیة من معادن نفیسة؛ حلقات للمفاتیح [حلي صغیرة أو سالسل صغیرة].
  

العالمة عبارة عن رسم لثورین باللون االحمر و بحدود صفراء ملتقیان من الرأس في دائرة باللون االصفر  وصف العالمة :
  لشمس كما ھو موضح بالشكل اعاله .كا

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

بیة المتحدةاإلمارات العر  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266977 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ب؛ الصور الورق؛ الورق المقوى؛ المطبوعات؛  مواد تجلید الكت 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الفوتوغرافیة؛ القرطاسیة واللوازم التعلیمیة؛ مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة أو لغایات منزلیة؛ مواد الفنانین؛ فراشي 

الفنانین؛ فراشي دھان أو تلوین لمصممي الدیكور؛ اآلالت الكاتبة؛ اللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد التوجیھ والتدریس (عدا 
مواد التغلیف البالستیكیة؛ حروف الطباعة؛ الكلیشیھات (الراسمات)؛ أشغال فنیة وھیاكل صغیرة من الورق والورق األجھزة)؛ 

المقوى و نماذج للمھندسین المعماریین؛ مواد ووسائل الدیكور واألعمال الفنیة؛ مواد ترشیح من الورق؛ أكیاس ومواد لتعبئة 
أو البالستیك؛ محافظ األموال؛ منتجات ورقیة تستخدم مرة واحدة؛ منشورات  واللف والتخزین من الورق أو الورق المقوى

 مطبوعة؛ ورق لعب (شدة)؛ إعالنات كبیرة؛ تقاویم؛ أعالم من الورق؛  لصاقات [قرطاسیة]؛ بطاقات غیر مصنوعة من النسیج.
  

ن من الرأس في دائرة باللون االصفر العالمة عبارة عن رسم لثورین باللون االحمر و بحدود صفراء ملتقیا وصف العالمة :
  كالشمس كما ھو موضح بالشكل اعاله .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 العالمات التجاریةإدارة 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266978 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رید بول جي ام بي اتش  بإسم :)- 730(

     فوسشل ایھ ام سي، النمسـا, , , ,   5330، 1ایھ ام برونن وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود الحیوانات الخام أو الجلود المدب 18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المدبوغة؛ الصنادیق والحقائب السفریة؛ المظالت والشماسي؛ العصي؛ السیاط؛ أطقم الحیوانات؛ السروج؛ حقائب سفریة، 

 حقائب، محافظ وحامالت اخرى؛ جزادین؛ محافظ جیب؛ حقائب ید؛ محافظ جلدیة؛ حقائب مدرسیة.
  

العالمة عبارة عن رسم لثورین باللون االحمر و بحدود صفراء ملتقیان من الرأس في دائرة باللون االصفر  : وصف العالمة
  كالشمس كما ھو موضح بالشكل اعاله .

   االشتراطات :
  

المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   نونیةاإلمارات للمحاماة و االستشارات القا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TUBAGONGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266980 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سبالش نوتریشونز كوربوریشن.  بإسم :)- 730(

اسیو جلوبال سیتي، تاجویج سیتي، میترو ستریت، بونیف 28افینیو كورنر  11اف بیلدینج، ھاي ستریت،  5وعنوانة :       
     مانیال، الفلبین, , , ,  

  
 

  

 
 
 

توابل ، و تحدیدا ، الصلصات والمقبالت  المصنوعة من الخل ،  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 حة و مخمرة لعدة أسابیع ، التوابل واألعشاب.وعجینة مصنوعة من األسماك الصغیرة أو الروبیان التي ھي  ممل

  
  "  " بحروف التینیة .  TUBAGONG"  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ’ZADI AndrewseiT sالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266984 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ألي دیو إس.آر.إل.  بإسم :)- 730(

     ، میالنو (إم آي)، إیطالیا, , , ,  20135، 9فیا كومیلیكو، وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المالبس بما فیھا  المعاطف، المعاطف التي ترتدى فوق البدالت،  25لواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات ا)- 512(
معاطف المطر،  سترات،  بنطلونات،  تنورات،  سترات معرِّقة،  قمصان قصیرة األكمام [تي شیرت]،  قمصان،  مرایل األطفال،  

احة،  مالبس الشاطئ،  جوارب طویلة،  جوارب قصیرة، أثواب للجمباز،  بیچامات، بدالت لیلیة،  مالبس داخلیة،  أثواب السب
جوارب الركبة، ثیاب ملتصقة،  قفازات،  أحزمة،  ربطات عنق،  ربطات عنق قصیرة،  ربطات عنق عریضة الطرف؛  األوشحة 

نادیل مزدانة و منادیل العنق؛  ألبسة للرأس ،  و تشمل  القبعات،  أغطیة الرأس،  حواف ناتئة للقبعات [ لباس للرأس ]،  م
 بالرسوم؛  ألبسة قدم  و تشمل  أحذیة ذات رقبة،  أحذیة، أخفاف و  صنادل.         

  
"أندروز تایز" كتبت بحروف التینیة فقط باللون األبیض “seiT s’werdnA” العالمة عبارة عن الكلمتین  وصف العالمة :

" "زادي" بحروف Zadiاتین الكلمتین توجد الكلمة "" كتبا بشكل كبیر و فوق ھT" و "Aبشكل صغیر ما عدا الحرفین "
" كتب بشكل كبیر و رسمة على شكل ربطة عنق، و توجد ھذه الكلمات و Zالتینیة باللون األبیض بشكل صغیر ما عدا الحرف "
  الرسمة داخل دائرة بیضویة الشكل باللون األسود.  

   االشتراطات :
  

ھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم ب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك یة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجار)- 740(
  "PLAY 101" " ETUDEHOUSE" العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266986 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إتیود كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     جو، سیول، جمھوریة كوریا, , , ,  -رو، یونجسان-جا، ھانجانج-2، 191 وعنوانة :      
  

 
  

 
 
 

مستحضرات التجمیل؛ أطقم مستحضرات التجمیل؛ مساحیق المكیاج؛  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ج؛ أقنعة التجمیل؛ أحمر الشفاه؛ مسكرة؛ غسوالت (لوشن) مستحضرات المكیاج؛ مستحضرات إزالة المكیاج؛ أساسات المكیا

وكریمات تقشیر البشرة؛ منظفات البشرة؛ قابضات لألوعیة ألغراض التجمیل؛ كریمات التجمیل؛ كریمات الحالقة؛ كریمات زائلة؛ 
خدم في التدلیك؛ زیوت كریمات باردة؛ كریمات ید؛ مستحضرات العنایة بالبشرة غیر الطبیة؛ الكریمات غیر الطبیة التي تست

التدلیك؛ تونر للبشرة؛ مرطب للبشرة؛ كریمات الجسم؛ غسول (لوشن) للجسم؛ زیت األطفال؛ زیوت عطریة؛ ألبان تجمیلیة؛ 
مستحضرات حالقة؛ مستحضرات قصر [مزیالت ألوان] لغایات التجمیل؛ منظفات أسنان؛ غسول فم غیر طبي؛ مستحضرات 

األسنان؛ معجون األسنان؛ مستحضرات تبییض األسنان؛ مزیالت طالء األظافر؛ أظافر مستعارة؛ تنظیف أطقم األسنان؛ مساحیق 
طالء أظافر؛ مینا األظافر؛ مستحضرات العنایة باألظافر؛ محددات العیون؛ مزیالت مكیاج العیون؛ ظل الجفون؛ أقالم الحواجب ؛ 

ش؛ طالء للشفاه؛ ألوان شفاه؛ مستحضرات العنایة بالشفاه رموش مستعارة؛ أقالم لغایات التجمیل؛ مستحضرات تجمیل للرمو
غیر الطبیة؛ ملمع شفاه؛ محددات شفاه؛ بلسم شفاه غیر طبي؛ مستحضرات تجمیل للحمام واالستحمام؛ مستحضرات دوش 

استحمام غیر للنظافة الشخصیة أو لغایات إزالة الروائح الكریھة [مواد توالیت]؛ صابون استحمام وحمامات الفقاقیع؛ أمالح 
طبیة؛ جل للشعر؛ معجون للشعر؛ رذاذ (سبراي) للشعر؛ غسول (لوشن) للشعر؛ مستحضرات العنایة بالشعر؛ ملونات للشعر؛ 

مشقرات الشعر؛ شامبو؛ بلسم؛ مستحضرات تمویج الشعر الدائمة؛ شمع الشوارب؛ مستحضرات الوقایة من الشمس؛ 
میر بالشمس لغایات التجمیل؛ ماء كولونیا؛ ماء توالیت؛ عطور؛ مزیالت مستحضرات العنایة من الشمس؛ مستحضرات التس

الروائح الكریھة للبشر أو للحیوانات؛ شامبو للحیوانات األلیفة؛ مضادات للتعرق [مواد توالیت]؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ 
ة التجمیل؛ محمرات الوجنتین؛ أعواد بودرة أطفال؛ مستحضرات تجمیل غیر طبیة للحد من تشققات الجلد؛ مزیالت الشعر؛ أقنع

قطن لغایات تجمیلیة؛ منادیل ورقیة مشربة بغسوالت (لوشن) تجمیلیة؛ مواد الصقة الستخدامات التجمیل؛ قطیالت قطن لغایات 
تجمیلیة؛ مراھم ألغراض التجمیل؛ مواد توالیت؛ صابون؛ صابون حالقة؛ مزیجات من أوراق الورد المجففة المعطرة؛ معطرات 
الغرف؛ أعواد البخور؛ زیوت عطریة لغایات تجمیلیة؛ العنبر؛ مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي 

المالبس؛ مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط؛ مستحضرات تنظیف الزجاج؛ منعمات أقمشة تستعمل في غسل وكي 
 ؛ كریم األحذیة؛ ملمع األثاث؛ ملمع األرضیات؛ شمع األرضیات.المالبس؛ منظفات أحواض التوالیت؛ نشا الغسیل؛ ملمع األحذیة

  
"  بأحرف  ETUDEHOUSE" بأحرف و ارقام التینیة و تحتھا كتبت كلمة " PLAY 101كتبت عبارة "  وصف العالمة :

  التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.
   االشتراطات :
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إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك م وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقد)- 740(
   Barracudaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266987 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ناتورا البوراتوریوس، إس.إیھ. دي سي.في.   بإسم :)- 730(

     ، باركي إنداستریال بیلینیس، زابوبان، جالیسكو، المكسیك, , , ,  746یدرو مارتینیز ریفاس نمبر بوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منتوجات العنایة بالشعر و بالتحدید الشامبو و رغوة لتلمیع الشعر و  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اخن لعالج الشعر الجاف و الھش، و شمع الشعر و أصباغ للشعر، و المنتوجات الدائمة و بالتحدید صابون و جل و الزیت الس

 كریمات و عالجات لتجعید الشعر؛ منعمات الشعر و الكریمات و الزیوت أو المواد المستعملة للعنایة و تنعیم و إحیاء الشعر.       
  

" "باراكودا" كتبت بحروف التینیة فقط  بشكل ممیز باللون األسود Barracudaالعالمة عبارة عن الكلمة " وصف العالمة :
  داخل رسمة شریط أبیض فوقھ رسمة على شكل جمجمة قرصان وراءھا سیفان متقاطعان داخل دائرة باللون األسود .

   االشتراطات :
  

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سامون بیرس فاطمة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكلالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    266989 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فاطمة سامون بیرس  بإسم :)- 730(

المحل رقم اثنین, ھاتف: -رقم سي فور المبنى -بلدیة مدینة ابوظبي-دائرة الشؤون البلدیة-مدینة خلیفة-ابوظبيوعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  yaqoob3312@gmail.com, ایمیل: 6486, صندوق البرید: 025840881, فاكس: 025840881

  
 

  

 
 
 

تمكین خدمات تجمیع مجموعة من البضائع لصالح الغیر ، وذلك ل 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
عامة الزبائن من معاینتھا و شرائھا عند الحاجة ،( والینطوي ذلك على خدمة النقل ) ، وقد تقدم  مثل  ھذه الخدمات من خالل 

متاجر البیع بالتجزئة، أسواق  البیع بالجملة ، كتالوجات الطلب عبر البرید المباشر أو بواسطة  األوساط اإللكترونیة ، مثل 
 أو برامج  التسوق التلفزیونیة. المواقع اإللكترونیة

  
عبارة عن رزم للعین بدون رموش ملونة من الداخل بالوان الطیف مضاف الیھا خط منحني نازل مع اضافة  وصف العالمة :

  بسیطة.
   االشتراطات :

  
الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:yaqoob3312@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ات التجاریةسبیشالیزد لخدمات العالم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BHARAT MASALAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/01/2017بتاریخ :    267004 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جرین جلوبال للتجارة ( ذ.م.م. ).   بإسم :)- 730(

     متحدة., , , دبي,  ، عجمان ، اإلمارات العربیة ال 7376ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
النحل والعسل  اإلصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل

 األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح والخردل، الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج.
  

"  بحروف  التینیة  بشكل ممیز  على خلفیة رسم بیضاوي یعلوھا رسم دائري  BHARAT MASALA"  وصف العالمة :
  و األصفر و األزرق و األبیض و الذھبي   . یتوسطھ رسم بشكل ممیز و العالمة باأللوان األحمر و األسود

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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ارات العربیة المتحدةاإلم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SES  beyond frontiersالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017یخ : بتار   267011 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیس إس.أیھ.  بإسم :)- 730(

     بیتزدورف ، لوكسمبورغ, , , ,   6815-تشاتیو دو بیتزدورف ، لوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 االتصاالت  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) beyond frontiers) بحروف التینیھ و یلیھا سھم لالعلى ، اسفلھا عبارة (SESمة عبارة عن كلمة (العال وصف العالمة :
  بحروف التینیھ كما ھي موضحھ بالشكل اعاله . 

   االشتراطات :
  

المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  X MX1العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267012 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیس إس.أیھ.  بإسم :)- 730(

     بیتزدورف ، لوكسمبورغ, , , ,   6815-تشاتیو دو بیتزدورف ، لوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 االتصاالت  38لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
  

) بشكل MX1) كبیر و بشكل ممیز و عامودي و یعلوه شكل نقطھ اسفلھا (Xتتكون العالمة من حرف التینیي ( وصف العالمة :
  ممیز كما مبین اعاله .

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
  ALLMAXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267013 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیتشوان ھواجینغ غوماو إندستریال كو.، إل تي دي  بإسم :)- 730(

     ، زونغفو رود، جینجیانغ دیستریكت، تشینغدو، سیتشوان، الصین, , , ,  2رقم وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

بطاریات؛ ألواح للبطاریات؛ خالیا غلفانیة؛ شواحن للبطاریات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مراكم كھربائیة؛ صنادیق للبطاریات؛ بطاریات شمسیة؛ خالیا ضوئیة. الكھربائیة؛ مراكم كھربائیة للمركبات؛ بطاریات غلفانیة؛

  
  ) بحروق التینیھ و باحرف كبیرة كما بالشكل الموضح اعاله .ALLMAXكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ال یوجدالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267014 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إل في إم إتش فراجرانس براندز  بإسم :)- 730(

     لیفالویس بیریت فرنسا, , , ,   92300رو أناتول فرانس  77وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

صابون زینة؛ عطور؛ ماء كولونیا؛ ماء التوالیت؛ منتجات مكیاج للوجھ  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والجسم؛ منتجات تجمیلیة لالستعمال الشخصي؛ زیوت عطریة لالستعمال الشخصي؛ مستحضرات حلیبیة وغسوالت (لوشن) 

 بات لالستعمال التجمیلي للوجھ والجسم؛ مزیالت للروائح الكریھة لالستعمال الشخصي.وكریمات وجل ومستحل
  

  رسم ثالثي االبعاد لثالثة ماسكارات (فرشاة كحل رموش الشعر ) من عدة جھات كما ھو موضح بالرسم اعاله . وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
رة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك یل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وك)- 740(
   VAIMOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267016 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فایمو جروب سیرفیس إیھ بي  بإسم :)- 730(

     ستوكھولم ، السوید., , , ,   53 118،  40روزنلوندسجاتان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

برامج كمبیوتر ، برامج كمبیوتر إلنشاء المواقع على شبكة اإلنترنت ،  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نترنت ، برامج كمبیوتر لالستخدام في برامج كمبیوتر لالستخدام في التجارة عبر قواعد بیانات كمبیوتر عبر الشبكة و/أو عبر اإل

 األعمال واإلدارة والمحاسبة ، برامج كمبیوتر إلدارة عالقات العمالء.
  

  باللغة اإلنجلیزیة. VAIMOالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   مي ومشـاركوهالتمی:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   VAIMOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267017 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فایمو جروب سیرفیس إیھ بي  بإسم :)- 730(

      ستوكھولم ، السوید., , , ,  53 118،  40روزنلوندسجاتان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات استشارات إدارة األعمال تحدیدًا توفیر المشورة في األعمال  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لبیع لآلخرین في مجال تطویر مواقع البیع بالتجزئة عبر الشبكة وأعمال استجابة التسویق المباشر ، االستشارات في اإلنترنت وا

بالتجزئة في مجال التجارة عبر شبكة اإلنترنت تحدیدًا توفیر المشورة في األعمال واللوجستیات في إدارة المواقع والبنیة التحتیة 
وتفعیل المواقع وإدارة الطلبات وتوحید القنوات وإدارة عالقات العمالء والتسویق عبر الشبكة واستخبارات األعمال والبنیة 

لتلبیة الطلبات والمحتویات والصور وغیرھا من خدمات االستخدام ، إدارة البیانات كونھا إدارة لمحتویات التحتیة الداعمة 
المواقع عبر شبكة اإلنترنت ، تخزین البیانات الكترونیًا ، إدارة البیانات وقواعد البیانات ، خدمات التجارة اإللكترونیة تحدیدًا 

ات االتصاالت لغایات اإلعالن والمبیعات ، توفیر خدمات المعلومات والمشورة المتعلقة توفیر المعلومات حول المنتجات عبر شبك
 بالتجارة اإللكترونیة.

  
  باللغة اإلنجلیزیة. VAIMOالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وز
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   یمي ومشـاركوهالتم:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   VAIMOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267018 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فایمو جروب سیرفیس إیھ بي   بإسم :)- 730(

     ,  ستوكھولم ، السوید., , ,  53 118،  40روزنلوندسجاتان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

تصمیم مواقع اإلنترنت ، التصمیم والرسم والكتابة المفوضة لتجمیع  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مواقع اإلنترنت ، إنشاء وصیانة وتفعیل المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرین ، تفعیل التطبیقات المخصصة ، تفعیل قواعد

البیانات ، المنصات كخدمات تشتمل على منصات برامج كمبیوتر لتمكین المستخدمین من نشر وصیانة وإدارة برامج الكمبیوتر ، 
برامج كخدمات تشتمل على برامج كمبیوتر لتمكین المستخدمین من القیام بمعامالت تجاریة الكترونیة في مجال التجارة 

تخطیط موادر المشاریع ، برمجة الكمبیوتر ، تصمیم وتطویر وإنتاج برامج الكمبیوتر ، االلكترونیة وإدارة عالقات العمالء و
تعدیل وتحدیث وترفیع برامج الكمبیوتر ، ربط واختبار برامج الكمبیوتر ، تحلیل أنظمة الكمبیوتر ، خدمات االستشارات في مجال 

بیوتر ، خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات فیما یتعلق اإلنترنت وأنظمة المعلومات وشبكات البیانات ، تأجیر برامج الكم
 بكافة ما ذكر.

  
  باللغة اإلنجلیزیة. VAIMOالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

لمسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   رون قانونیونعباس الحواي ومشاركوه ، محامون ومستشا:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RASASIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267023 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  باتریكس للتجارة (ش ذ م م   بإسم :)- 730(

, 34254, صندوق البرید: 97142256688, فاكس: 97142255510، دبي، أ ع م, ھاتف: 34254ص ب وعنوانة :       
     , , , دبي,  zaminco@yahoo.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس.   25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ألسودمكتوبة باللغة الالتینیة وباللون ا  RASASIھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:zaminco@yahoo.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  KASKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267024 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاسك أس. بیھ. ایھ.  بإسم :)- 730(

     تشیودونو (بي جي) إیطالیا., , , ,   24060، 5فیا فیرینزي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي  ھذه

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج.
  

  بأحرف التینیة عریضة وبطریقة ممیزة.“KSAK” كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك المات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة الع)- 740(
  KOOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267025 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كاسك أس. بیھ. ایھ.  بإسم :)- 730(

     تشیودونو (بي جي) إیطالیا., , , ,   24060، 5فیا فیرینزي انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي  ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج.
  

  بأحرف التینیة عریضة وبطریقة ممیزة  كما في الشكل المرفق .“OOK” كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  استر دي أم ھیلث كیر ش م ح :  / المالك التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل)- 740(
  OLYMPAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/01/2017بتاریخ :    267062 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  استر دي أم ھیلث كیر ش م ح  بإسم :)- 730(

-04, فاكس: 044546001منطقة الحرة في الحمریة الشارقة, ھاتف:  30جي-64م إيمكتب مبني إي لوب رقوعنوانة :       
     , , , الشارقة,  manu.s@dmhealthcare.com, ایمیل: 49777, صندوق البرید: 4546003

  
 

  

 
 
 

أسنان وبیطریة، أطراف وعیون  أجھزة وأدوات جراحیة وطبیة وطب 10وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وأسنان إصطناعیة، أدوات تجبیر، مواد خیاطة أو درز الجروح.

  
  " باللغة اإلنجلیزیة.OLYMPAمستطیل الشكل، أبیض الخلفیة، مكتوب في مركز "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:manu.s@dmhealthcare.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHINESE LAUNDRYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267073 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیلز إنتربرایزس، إنك.   بإسم :)- 730(

     , , , ,  90016نجلوس، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة إس. ال سیینیجا بولیفارد، لوس أ 3485وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخرى، جلود الحیوانات 

 والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج.
  

كتبت بشكل متداخل و مممیز كما ھو  Lو   Cیتوسطھا شعار حرفین   CHINESE LAUNDRYعبارة  وصف العالمة :
  بالشكل الموضح اعاله .

   االشتراطات :
  

علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك ارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إد)- 740(
  CHINESE LAUNDRYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267074 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیلز إنتربرایزس، إنك.   بإسم :)- 730(

     , , , ,  90016إس. ال سیینیجا بولیفارد، لوس أنجلوس، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة  3485وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كتبت بشكل متداخل و مممیز كما ھو  Lو   Cیتوسطھا شعار حرفین   CHINESE LAUNDRYعبارة  وصف العالمة :
  بالشكل الموضح اعاله .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHINESE LAUNDRYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267075 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیلز إنتربرایزس، إنك.   بإسم :)- 730(

     , , , ,  90016إس. ال سیینیجا بولیفارد، لوس أنجلوس، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة  3485وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

، عرض السلع على وسائل االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة خدمات  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الدعایة واالعالن و إدراة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط المكتبي ، خدمات محالت التجزئة

  
كتبت بشكل متداخل و مممیز كما ھو  Lو   Cین یتوسطھا شعار حرف  CHINESE LAUNDRYعبارة  وصف العالمة :

  بالشكل الموضح اعاله .
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Segezha Groupالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267089 مودعة بالرقم :ال)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیجیزھا جروب أوف كومبانیز  ( شركھ ذات مسؤولیھ محدودة ) .  بإسم :)- 730(

،  119034، جاكارنسكي لین ( التاسع و العشرون ) ، الموقع  1، الطابق الثاني ، مكتب رقم  7غرفة رقم وعنوانة :       
     وسكو .روسیا., , , ,  م
  

 
  

 
 
 

 ورق من لباب الخشب 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

" بحروف التینیة بشكل ممیز بجانبھا رسم دوائر متداخلة بشكل ممیز و العالمة         Segezha Group"  وصف العالمة :
  باأللوان األسود و األخضر 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

العالمات التجاریة إدارة  
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267094 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مكس المحدودةكون  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

 ركیب أو التجمیع.إنشاء المباني واإلصالح وخدمات الت 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  CONMIXاربع مثلثات و كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017 بتاریخ :   267098 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

 إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع. 37دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخ)- 512(
  

  CONMIXكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 اریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من ت 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونمكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267099 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونمكس المحدودة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

الكیماویات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصویر  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعیة غیر معالجة، بالستیك غیر معالج، أسمدة، 

ستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة، مواد دبـاغة، مواد اللصق مركبات إخماد النـیران، م
 المستخدمة في الصناعة. 

  
  CONMIXاربع مثلثات وكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كونكس المحدودة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CONMIXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267102 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كونكس المحدودة  بإسم :)- 730(

 , ایمیل:5936, صندوق البرید: 065314332, فاكس: 065314155الشارقة, ھاتف:  -المریجة وعنوانة :       
ashraf@conmix.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

الكیماویات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصویر  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تیك غیر معالج، أسمدة، الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعیة غیر معالجة، بالس

مركبات إخماد النـیران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة، مواد دبـاغة، مواد اللصق 
 المستخدمة في الصناعة. 

  
  CONMIXكلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

مات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العال
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ashraf@conmix.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاه للملكیة الفكریة:  / المالك جیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التس)- 740(
  GRAND SHOWBIZ MEDIA ENTERTAINMENT RELEASE العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267105 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  روھیت شیالتكار  بإسم :)- 730(

     اس بي، المملكة المتحدة, , , ,  3 9ینغیر میوس، مایدا فالي، لندن، دبلیوأب 35وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات الترفیھیة من خالل إنتاج وتوزیع األفالم؛  الترفیھ في شكل  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یونیة؛  إنتاج األفالم؛  تنظیم األنشطة  التعلیمیة و  والریاضیة و  االجتماعیة و  البرامج التلفزیونیة؛  إنتاج البرامج التلفز

والثقافیة  والمتمثلة في دعم المناسبات الخیریة للدعایة  والدعایة لألحداث الریاضیة مثل سباق الماراثون، واألحداث الریاضیة 
ینمائي الدولي واإلنتاج؛  تنظیم االجتماعات  والحلقات الدراسیة المجتمعیة الخ؛  توفیر التعلیم والتدریب في مجال التوزیع الس

 والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض في مجال التوزیع الدولي لألفالم واإلنتاجات وإنتاج البرامج التلفزیونیة.
  

التینیة كبیرة  " " غرانج شووبیز " كتبت بحروف GRAND SHOWBIZتتكون العالمة من الكلمات "  وصف العالمة :
"   MEDIA & ENTERTAINMENT RELEASEباللون األبیض وتحتھا سطر. وفي اسفل السطر توجد الكلمات "

" میدیا اند  انترتینمنت ریلیس" كتبت كذلك بحروف التینیة كبیرة باللون  األبیض . توجد ھذه الكلمات فوق خلفیة سوداء علیھا 
  رسمة للخریطة باللون األسود والرمادي.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Z- DAYSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267113 المودعة بالرقم :)- 219(

  FR  26/07/2016  4289881:  ویةبیانات األول         
  ش. زد ریتیل   بإسم :)- 730(

     باریس، فرنسا, , , ,   75010بیس، ریو جبرایل لومان،  6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ان مالبس، لباس القدم، أغطیة الرأس، قمصان نصف كم، قمص 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صوفیة (مالبس)، قمصان للریاضة، صدارات، قمصان، سترات، جرزایة (كنزات صوفیة)، كنزات صوفیة، بناطیل، أفرھوالت، 
سراویل داخلیة، أثواب سباحة، تنانیر، عباءات، قمصان مسرولة (مالبس)، جاكیتات (مالبس)، مالبس داخلیة، مالبس نسائیة 

باشب، جوارب قصیرة، أثواب ضیقة، بیجامات، أرواب استحمام، مراییل لألطفال داخلیة، قمصان داخلیة (مالبس داخلیة)، ش
 غیر مصنوعة من الورق، أحذیة، صنادل، أحزمة (مالبس)، أغطیة لألذنین (مالبس)، نطاقات، قبعات (أغطیة للرأس)

  
  ) DAYS) والكلمة الالتینیة (  Zالعالمة عبارة عن الحرف الالتیني (  وصف العالمة :

   راطات :االشت
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Z- DAYSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267114 المودعة بالرقم :)- 219(

  FR  26/07/2016  4289881:  بیانات األولویة         
  ش. زد ریتیل   بإسم :)- 730(

     باریس، فرنسا, , , ,   75010بیس، ریو جبرایل لومان،  6وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

لنشاط خدمات الدعایة واإلعالن، وإدارة وتوجیھ األعمال، وتفعیل ا 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي، إدارة الملفات المبرمجة، خدمات العالقات العامة، معالجة اإلدارة التجاریة لترخیص سلع وخدمات الغیر، ترویج 

المبیعات لآلخرین، المساعدة في إدارة األعمال، خدمات توفیر أو تأمین لآلخرین (شراء سلع وخدمات ألعمال أخرى)، نشر مواد 
عمال واستشارات تنظیمیة، الدعایة واإلعالن، ترویج المبیعات لآلخرین، عرض السلع على وسائل الدعایة واإلعالن، إدارة أ

 اتصاالت لغایات البیع بالتجزئة  
  

  ) DAYS) والكلمة الالتینیة (  Zالعالمة عبارة عن الحرف الالتیني (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
وبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن)- 740(
  Ocean Waveالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267115 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ثاي یونیون مانیفاكتورینج كومباني لیمتد.  بإسم :)- 730(

، تایالند ., , ,  10400الطابق إم ، البرج أس.أم . فاھولیوثین رود ، سامسیناي ، فایاثاي ، بانكوك  16-979/13وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

؛ فواكھ اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن  والصید؛ خالصات اللحم 29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة؛ ھالم (جیلي) ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر؛ البیض والحلیب ومنتجات 

 الحلیب؛ الزیوت والدھون الصالحة لألكل.
  

" تحتھا وجمیعھا على Wave" بجانبھا والكلمة "Oceanرسم لسمكة و وجھھا الى االعلى وكتبت الكلمة " وصف العالمة :
  ن السمكة .یمی

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BUKAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267117 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  بوخش براذرز ذ.م.م  بإسم :)- 730(

، دبي ، االمارات العربیة المتحدة, , , 74828ملك مؤسسة دبي العقاریة،  القوز الثالثة، صندوق برید  1مستودع وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

حذیة، أغطیة الرأس، المالبس الخارجیة، المالبس مالبس، أ  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التریض، المالبس الریاضیة العادیة، القبعات، المالبس العادیة، مالبس الفراغ، المالبس الریاضیة، المالبس الحضریة، السترات 

ة، المالبس الریاضیة (جواكت)، المعاطف، الجینز، مالبس الجینز، مالبس التدریب، األحذیة الطویلة (البوت)، األحذیة العادی
الفاخرة، مالبس التریض الفاخرة، مالبس الخروج الفاخرة، مالبس الكاجوال الفاخرة، الَقَلْنُسَوات، السراویل الریاضیة، الطماقات 

 / اللباس الداخلي، المعاطف القصیرة.
  

  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة BUKAالعالمة عبارة عن كلمة (    وصف العالمة :
   طات :االشترا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ات التجاریةإدارة العالم  
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BUKAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267118 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بوخش براذرز ذ.م.م  بإسم :)- 730(

، دبي ، االمارات العربیة المتحدة, , , 74828ملك مؤسسة دبي العقاریة،  القوز الثالثة، صندوق برید  1مستودع وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

بالجملة، بیع المالبس واألحذیة وأغطیة خدمات التجزئة، خدمات البیع  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الرأس وأخر صیحات الموضة واكسسوارات الموضة بالتجزئة، بیع المالبس واألحذیة وأغطیة الرأس وأخر صیحات الموضة 

واكسسوارات الموضة عبر اإلنترنت، خدمات اإلعالن والترویج؛ تسویق وترویج أحدث المالبس و األحذیة و أغطیة الرأس 
ت أخر صیحات الموضة، اإلعالن وتسویق أرقى وأحدث صیحات المالبس واألحذیة وأغطیة الرأس واكسسوارات واكسسوارا

أخر صیحات الموضة، اإلعالن وتسویق أرقى وأحدث المالبس واألحذیة وأغطیة الرأس واكسسوارات أخر صیحات الموضة عبر 
یة الرأس واكسسوارات أخر صیحات الموضة عبر شبكة شبكة اإلنترنت، اإلعالن وتسویق أحدث المالبس و األحذیة وأغط

اإلنترنت، إدارة األعمال التجاریة لشركات المالبس الراقیة وأخر صیحات الموضة ومتاجر التجزئة المتخصصة في أحدث 
عمال المالبس وأخر صیحات الموضة، إدارة األعمال التجاریة، استشارات إدارة األعمال التجاریة، المساعدة في إدارة األ

التجاریة، اإلشراف على األعمال التجاریة، تقییم األعمال التجاریة، االستشارات المؤسسیة لألعمال التجاریة، استشارات األعمال 
المھنیة، خدمات التعھید (المساعدة في األعمال)، االستشارة فیما یخص خدمات التعھید، الوظائف المكتبیة، تقدیم المعلومات 

لمشاریع التجاریة، إدارة المشاریع التجاریة (للغیر)، إدارة قواعد البیانات، تسویق قواعد البیانات، االشتراكات التجاریة، إدارة ا
في خدمات قاعدة بیانات االتصاالت، جمع وإدارة وترتیب وتنظیم المعلومات داخل قواعد بیانات حاسوبیة، تحدیث وحفظ البیانات 

ج والء المستھلك، عرض السلع ووصفھا، تنظیم المعارض التجاریة ألغراض تجاریة أو في قواعد بیانات حاسوبیة، إدارة برام
 دعائیة، تقدیم المشورة، وخدمات المعلومات واالستشارة فیما یتعلق بجمیع الخدمات المذكورة أعاله.

  
  ) مكتوبة باألحرف الالتینیة BUKAالعالمة عبارة عن كلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   جاولینغ دبلیو إل جي آي بي ذ. م. م. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BBالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/01/2017بتاریخ :    267119 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  راذرز ذ.م.مبوخش ب  بإسم :)- 730(

، دبي ، االمارات العربیة المتحدة, , , 74828ملك مؤسسة دبي العقاریة،  القوز الثالثة، صندوق برید  1مستودع وعنوانة :       
  ,     
  

 
  

 
 
 

عمال وتفعیل النشاط خدمات الدعایة واإلعالن، وإدارة وتوجیھ األ 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المكتبي، التسویق، خدمات وكاالت اإلعالن، استئجار وقت إعالني على وسائل اإلعالم، المساعدة في إدارة األعمال، إستشارات 
إدارة وتنظیم األعمال، معلومات عن األعمال التجاریة، إدارة أعمال الفنانین، إدارة أعمال الریاضیین، توفیر المعلومات الخاصة 

عمال التجاریة على موقع بشبكة اإلنترنت، المعلومات والمشورة التجاریة للمستھلكین، خدمات الوساطة التجاریة، التفاوض باأل
وإبرام الصفقات التجاریة مع الغیر، اإلعالن الفوري عبر اإلنترنت على شبكة الكمبیوتر، خدمات التعھید (المساعدة في األعمال 

جاریة لألغراض التجاریة والدعائیة، تنظیم المعارض لألغراض التجاریة والدعائیة، العالقات التجاریة)، تنظیم المعارض الت
العامة، تجمیع تشكیلة متنوعة من السلع، لصالح الغیر(باستثناء نقلھا) لتمكین عامة الزبائن من معاینة وشراء ھذه السلع ، 

االستشارات التسویقیة في مجال شبكات التواصل االجتماعي، خدمات التجزئة، خدمات الدعایة، خدمات وكالة المواھب، تقدیم 
خدمات وكاالت الدعایة، خدمات وكاالت اإلعالن، خدمات وكاالت التسویق، خدمات وكاالت العروض، خدمات وكاالت العالقات 

لترویجیة، خدمات العامة، خدمات وكالة الترویج للشخصیات الریاضیة والفنانین والمشاھیر، الدعایة الرقمیة والخدمات ا
التسویق والترویج عن طریق الشبكات الرقمیة، اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبیوتر، ترویج المبیعات لألخرین، تحسین 
محرك البحث لترویج المبیعات، تنظیم االشتراكات في خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة لآلخرین، ترتیب وتنظیم المعلومات 

بیانات حاسوبیة، اإلدارة المثلي لزوار المواقع االلكترونیة، كتابة نصوص الدعائیة واالعالن، الفھرسة على  في شكل قواعد
 شبكة االنترنت لألغراض التجاریة أو اإلعالن.

  
  ) مكتوبة بطریقة ممیزة كما ھو مبین بالشكل BBالعالمة عبارة عن األحرف ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك علن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلت)- 740(
  WEDOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267143 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ي دي.    سي جیھ أوه شوبینغ كوز، إل ت  بإسم :)- 730(

     غو، سیئول، جمھوریة كوریا, , , ,  -دایرو، سیكو-، غواتشیون13-870وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معدات اللیاقة البدنیة، أجھزة التمارین البدنیة، أدوات الجمباز  28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ُدمى؛ اللعب وأدوات الُلـعب.واألدوات الریاضیة؛ ُلـعب؛ 

  
  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .WEDOكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة.:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HULUBAOریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267149 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  غوانغدونغ ھولوباو كلتشر اند تیكنولوجي كو .، أل تي دي.  بإسم :)- 730(

نت زون، سونغشان لیك، تیك اندستریال دیفلوبم –،  اكسنزھو رود، ھاي 4، اكسنزھو بارك، رقم.15، تاور 101وعنوانة :       
     دونغغوان سیتي، الصین ., , , ,  

  
 

  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات (غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصف

 أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة . 
  

 " بالالتینیة وبشكل ممیز ورسم فوقھا رسم دائري بداخلة رسوم واشكال ھندسیة كماHULUBAOالكلمة "  وصف العالمة :
  في الشكل المرفق  .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BLACKWOODالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267157 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  آي دبلیو آي إل تي دي  بإسم :)- 730(

     تسوغ، سویسرا, , , ,   6304سي، -13سویس كونفیدریِشن، إندستریشتراسیھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 منظفات أسنان؛ معاجین أسنان. 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " بأحرف التینیة كما ھو مبین في نموذج الطلب.BLACKWOODكلمة "  كتبت وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  charmee feminine protectionالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267160 دعة بالرقم :المو)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  صامویل إل. بو  بإسم :)- 730(

     كافتیھ ستریت، ویست افینیو، كزون سیتي،  الفلبین, , , ,   12،  رقم 7یونیت وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

منادیل مبللة نسائیة؛ فوط نسائیة (فوط صحیة)؛ فوط بعد الوالدة؛  5بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة )- 512(
 الفوط التي تثبت في المالبس الداخلیة.

  
" مكتوبة باللغة اإلتجلیزیة و الصینیة charmee feminine protectionتتكون العالمة من عبارة   " وصف العالمة :

  الشكل.       بطریقة ممیزة  داخل شكل ممیز كما ھو موضح في
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصادوزارة   

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راوز اند كومباني انترناشیونال (اوفرسیز) لیمتد (فرع دبي):  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AQUAXPRESSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017 بتاریخ :   267222 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیرزنیر انترناشیونال لیمتد  بإسم :)- 730(

     ، ناساو، الباھاماز.  , , , ,  4777اتالنتس بارادایس آیالند، كورال تاورز اكزیكیوتیف اوفیس،  ص.ب. ان وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الترفیھ وتحدیدا خدمات المتنزھات والحدائق الترفیھیة  41الواقعة بالفئة :  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات)- 512(
 والمتنزھات و الحدائق المائیة.  

  
  مكتوبة باألحرف الالتینیة . AQUAXPRESSالعالمة ھي كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267237 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس عنوانة : و      
  

 
  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدھانین الخشب من التلف، مواد التلوین، مو

وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین، لفافات مساحیق الطابعات والناسخات الفوتوغرافیة ( بحیث تكون معبأة )، حبر 
 للطباعة، مساحیق طباعة ( حبر ) للناسخات الفوتوغرافیة. 

  
  )TECHNOLOGIES) و (DELLالعالمة عبارة عن الكلمات الالتینیة ( ة :وصف العالم
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267239 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة ( اإلشراف ) 

أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو واإلنقاذ والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح 
إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا 

نقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، من وسائط التسجیل الرقمیة، ألیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل ال
أجھزة الكمبیوتر، برامج كمبیوتر، أجھزة إطفاء الحرائق، لوحات مفاتیح ألجھزة الكمبیوتر، ذاكرات كمبیوتر، برامج مسجلة 

وصالت لتشغیل الكمبیوتر، أجھزة ملحقة بالكمبیوتر، برامج كمبیوتر مسجلة، برامج كمبیوتر ( برمجیات قابلة للتنزیل )، 
 –كھربائیة، وسائط تخزین بیانات مغناطیسیة، وسائط تخزین بیانات بصریة، أجھزة معالجة البیانات، أقراص مدمجة ( سمعیة 

بصریة )، أقراص مدمجة ( لذاكرة القراءة فقط )، أقراص بصریة، مشغالت األقراص ألجھزة الكمبیوتر، أقراص . مغناطیسیة، 
تر، أجھزة شحن البطاریات، بطاریات غلفانیة، بطاریات ذات جھد عالي، بطاریات انود، مشغالت األقراص ألجھزة الكمبیو

بطاریات كھربائیة، سماعات الرأس، أجھزة كمبیوتر شخصیة صغیرة، أجھزة المودم، شاشات عرض ( أجزاء كمبیوتر )، برامج 
مبیوتر صغیر، أوساط تخزین بیانات بصریة، مراقبة ( برامج كمبیوتر )، فارة ( معدات معالجة بیانات )، مفكرة في شكل ك

أقراص بصریة، طابعات تستخدم مع أجھزة الكمبیوتر، أجھزة تحكم عن بعد، ماسحات ( معدات معالجة بیانات )، معالجات ( 
ادر وحدات معالجة مركزیة )، مكبرات صوت، بطاقات ذكیة ( بطاقات الدارات المتكاملة )، رقائق ( دارات متكاملة )، مواد مص
الرئیسیة للتیار الكھربائي ( أسالك وكبالت )، كبالت كھربائیة، موصالت أسالك كھربائیة، كبالت متحدة المحور، وصالت 

كھربائیة، أجھزة تعلیم سمعیة وبصریة، برمجیات كمبیوتر مسجلة، أجھزة كمبیوتر، أجھزة بینیة ألجھزة الكمبیوتر، منشورات 
      الكترونیة قابلة للتنزیل.       

  
  )TECHNOLOGIES) و (DELLالعالمة عبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
  یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267241 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 العقاریة، الخدمات التمویلیة، تمویل البیع بالتقسیط، تمویل الشراء واإلیجار، المعلومات المالیة. 

  
  )TECHNOLOGIES) و (DELLتینیة (العالمة عبارة عن الكلمات الال وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ة المتحدةاإلمارات العربی  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017تاریخ : ب   267242 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع، تركیب  37بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة )- 512(
وصیانة وإصالح أجھزة الكمبیوتر، معلومات عن اإلصالح، تركیب وصیانة وإصالح اآلالت والمعدات المكتبیة، إعادة ملء 

 خراطیش حبر التصویر
  

  )TECHNOLOGIES) و (DELLالعالمة عبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
قتصادوزارة اإل  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267243 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المواد، تجمیع المواد حسب الطلب لآلخرین، إعادة تدویر  معالجة 40وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 النفایات والفضالت، فرز النفایات والمواد القابلة للتدویر ( تحویل )، معلومات عن معالجة المواد، الطباعة. 

  
  )TECHNOLOGIES) و (DELLالعالمة عبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدی
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267244 المودعة بالرقم :)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الریاضیة والثقافیة، التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تنظیم وإدارة الحلقات الدراسیة، تنظیم وإدارة المؤتمرات، تنظیم وإدارة السمنارات، تنظیم وإدارة ورشات العمل ( تدریب )، 

 خدمات التربیة والتعلیم، التوجیھ المھني ( نصائح تعلیمیة أو تدریبیة )، التدریب العملي ( إستعراض ).   
  

  )TECHNOLOGIES) و (DELLة عبارة عن الكلمات الالتینیة (العالم وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 یةإدارة العالمات التجار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELL - TECHNOLOGIESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267245 دعة بالرقم :المو)- 219(

  RC  29/08/2016  015767981:  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز ال)- 512(
خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر، استشارات في مجال تصمیم وتطویر 

تأجیر أجھزة كمبیوتر، استشارات برامج الكمبیوتر، تصمیم برامج  معدات الكمبیوتر، برمجة الكمبیوتر، نسخ برامج الكمبیوتر،
كمبیوتر، تحمیل برامج كمبیوتر، صیانة برامج كمبیوتر، تحدیث برامج كمبیوتر، تحلیل أنظمة كمبیوتر، تصمیم أنظمة كمبیوتر، 

، تحویل بیانات برامج الكمبیوتر خدمات حمایة الكمبیوتر من الفیروسات، إنشاء وصیانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرین
ومعلوماتھ ( تحویل غیر مادي )، تفعیل مواقع اإلنترنت، مراقبة أنظمة الكمبیوتر عن طریق الوصول من بعید، تزوید محركات 
بحث على اإلنترنت، إسترجاع بیانات الكمبیوتر، تأجیر برامج كمبیوتر، تأجیر خوادم الشبكة، اإلستشارات في تصمیم وتطویر 

 عدات الكمبیوتر، دراسات المشاریع التقنیة، األبحث التقنیة.  م
  

  )TECHNOLOGIES) و (DELLالعالمة عبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اعراسم ابو النجا لتسجیل براءات االختر:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267246 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدھانین 

الدیكور وعمال الطباعة والفنانین، لفافات مساحیق الطابعات والناسخات الفوتوغرافیة ( بحیث تكون معبأة )، حبر  وفنیي
 للطباعة، مساحیق طباعة ( حبر ) للناسخات الفوتوغرافیة. 

  
  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :

   راطات :االشت
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267247 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة ( اإلشراف ) التصو

واإلنقاذ والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو 
ت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامال

من وسائط التسجیل الرقمیة، ألیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، 
جھزة الكمبیوتر، ذاكرات كمبیوتر، برامج مسجلة أجھزة الكمبیوتر، برامج كمبیوتر، أجھزة إطفاء الحرائق، لوحات مفاتیح أل

لتشغیل الكمبیوتر، أجھزة ملحقة بالكمبیوتر، برامج كمبیوتر مسجلة، برامج كمبیوتر ( برمجیات قابلة للتنزیل )، وصالت 
 –سمعیة  كھربائیة، وسائط تخزین بیانات مغناطیسیة، وسائط تخزین بیانات بصریة، أجھزة معالجة البیانات، أقراص مدمجة (

بصریة )، أقراص مدمجة ( لذاكرة القراءة فقط )، أقراص بصریة، مشغالت األقراص ألجھزة الكمبیوتر، أقراص . مغناطیسیة، 
مشغالت األقراص ألجھزة الكمبیوتر، أجھزة شحن البطاریات، بطاریات غلفانیة، بطاریات ذات جھد عالي، بطاریات انود، 

، أجھزة كمبیوتر شخصیة صغیرة، أجھزة المودم، شاشات عرض ( أجزاء كمبیوتر )، برامج بطاریات كھربائیة، سماعات الرأس
مراقبة ( برامج كمبیوتر )، فارة ( معدات معالجة بیانات )، مفكرة في شكل كمبیوتر صغیر، أوساط تخزین بیانات بصریة، 

حات ( معدات معالجة بیانات )، معالجات ( أقراص بصریة، طابعات تستخدم مع أجھزة الكمبیوتر، أجھزة تحكم عن بعد، ماس
وحدات معالجة مركزیة )، مكبرات صوت، بطاقات ذكیة ( بطاقات الدارات المتكاملة )، رقائق ( دارات متكاملة )، مواد مصادر 

صالت الرئیسیة للتیار الكھربائي ( أسالك وكبالت )، كبالت كھربائیة، موصالت أسالك كھربائیة، كبالت متحدة المحور، و
كھربائیة، أجھزة تعلیم سمعیة وبصریة، برمجیات كمبیوتر مسجلة، أجھزة كمبیوتر، أجھزة بینیة ألجھزة الكمبیوتر، منشورات 

 الكترونیة قابلة للتنزیل.            
  

  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :
   : االشتراطات

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریةإدارة العالمات   
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267249 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   إسم :ب)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات التأمین، الشؤون التمویلیة، الشؤون المالیة والشؤون  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات التمویلیة، تمویل البیع بالتقسیط، تمویل الشراء واإلیجار، المعلومات المالیة. العقاریة، ال

  
  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

اریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التج
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  الك/ الم تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267250 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  ، 78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع، تركیب  37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات المكتبیة، إعادة ملء وصیانة وإصالح أجھزة الكمبیوتر، معلومات عن اإلصالح، تركیب وصیانة وإصالح اآلالت والمعد

 خراطیش حبر التصویر
  

  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راعراسم ابو النجا لتسجیل براءات االخت:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267251 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

معالجة المواد، تجمیع المواد حسب الطلب لآلخرین، إعادة تدویر  40وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 النفایات والفضالت، فرز النفایات والمواد القابلة للتدویر ( تحویل )، معلومات عن معالجة المواد، الطباعة. 

  
  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة (الع وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267252 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة والثقافیة،  41قعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الوا)- 512(
تنظیم وإدارة الحلقات الدراسیة، تنظیم وإدارة المؤتمرات، تنظیم وإدارة السمنارات، تنظیم وإدارة ورشات العمل ( تدریب )، 

 یبیة )، التدریب العملي ( إستعراض ).   خدمات التربیة والتعلیم، التوجیھ المھني ( نصائح تعلیمیة أو تدر
  

  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید ال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DELLالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2017بتاریخ :    267253 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. دیل انك.   بإسم :)- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  78682ون دیل واي، راوند روك، تكساس وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر، استشارات في مجال تصمیم وتطویر 

برمجة الكمبیوتر، نسخ برامج الكمبیوتر، تأجیر أجھزة كمبیوتر، استشارات برامج الكمبیوتر، تصمیم برامج  معدات الكمبیوتر،
كمبیوتر، تحمیل برامج كمبیوتر، صیانة برامج كمبیوتر، تحدیث برامج كمبیوتر، تحلیل أنظمة كمبیوتر، تصمیم أنظمة كمبیوتر، 

یانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرین، تحویل بیانات برامج الكمبیوتر خدمات حمایة الكمبیوتر من الفیروسات، إنشاء وص
ومعلوماتھ ( تحویل غیر مادي )، تفعیل مواقع اإلنترنت، مراقبة أنظمة الكمبیوتر عن طریق الوصول من بعید، تزوید محركات 

م الشبكة، اإلستشارات في تصمیم وتطویر بحث على اإلنترنت، إسترجاع بیانات الكمبیوتر، تأجیر برامج كمبیوتر، تأجیر خواد
 معدات الكمبیوتر، دراسات المشاریع التقنیة، األبحث التقنیة.  

  
  ) مكتوبة بطریقة ممیزة داخل إطار دائريDELLالعالمة عبارة عن الكلمة الالتینیة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

ة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدار
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  محالت یاسین عبداهللا الخاجة :  / المالك ل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكی)- 740(
  HORSE & RIDEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267259 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محالت یاسین عبداهللا الخاجة  بإسم :)- 730(

, فاكس: 042327718دبي., ھاتف: 13182اإلمارات العربیة المتحدة ،         ص. ب :     دبي ، دولةوعنوانة :       
     , , , دبي,  gulfguy2@eim.aeدبي, ایمیل: 13182, صندوق البرید:   042327769

  
 

  

 
 
 

 یة الرأس.المالبس ولباس القدم وأغط 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

عبارة عن رسمة لحصان فى وضع القفز و علیھ فارسھ و الرسمة بالكامل باللون األسود و بأسفلھا عبارة  وصف العالمة :
HORSE & RIDE  مكتوبة بالحروف الالتینیة الكبیرة باللون األسود مع تممیز الحرف األول من كل كلمة أن یكون باللون

  األحمر. 
   االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:gulfguy2@eim.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DOBI SPORT PERFORMANCE COILSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267260 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بیركجروف بي تي واي، ال تي دي.  بإسم :)- 730(

     ، أسترالیا., , , ,  4701شارع ھولینجسورث، روكھامبتون الشمالیة، والیة كوینزالند،  58وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 ي أو المائى.المركبات وأجھزة النقل البري أو الجو 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

" بأحرف التینیة ممیزة باللون األبیض، ویدنوھا خط عریض باللون األصفر، DOBI SPORTالعالمة " وصف العالمة :
" باللون األبیض، منا ھو موضح Performance Coilsداخل شكل بیضاوي من اللون األسود والبنفسجي، ویدنوھا عالمة "

  بالشكل.
   االشتراطات :

  
عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  NAJIBالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267261 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سین طاھريالسید/ محمد نجیب ح  بإسم :)- 730(

     مدینة اھواز، الرستان، ایران., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ ، أمشاط وأسفنج،  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اشي، أدوات تنظیف، سلك جلي، زجاج غیر مشغول أو زجاج شبھ فراشي (عدا فراشي التلوین أو الدھان)، مواد صنع الفر

 مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات أخرى.
  

ضاوي باللون " بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود وبتصمیم ممیز ومبتكر داخل شكل بیNAJIBالعالمة " وصف العالمة :
  األبیض و األسود، كما ھو موضح بالشكل.

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AMERICAN VALLEYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267273 :المودعة بالرقم )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إسبایر إنترناشیونال إنفستمنت لیمتد.  بإسم :)- 730(

     دبي ، اإلمارات  العربیىة المتحدة., , , دبي,   74944ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ  29:  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة)- 512(
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة، ھالم [جیلي] ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات 

 الحلیب، الزیوت والدھون المعدة لألكل.
  

  ل ممیز." بحروف التینیة بشك AMERICAN VALLEY"    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AMERICAN VALLEYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267274 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یانات األولویةب         
  إسبایر إنترناشیونال إنفستمنت لیمتد.  بإسم :)- 730(

     دبي ، اإلمارات  العربیىة المتحدة., , , دبي,   74944ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

والتابیوكا والساغو والبن البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح والخردل، الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج
  

  " بحروف التینیة بشكل ممیز. AMERICAN VALLEY"    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  GOLD VALLEYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267275 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إسبایر إنترناشیونال إنفستمنت لیمتد.  بإسم :)- 730(

     دبي ، اإلمارات  العربیىة المتحدة., , , دبي,   74944ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

او والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن البن والشاي والكاك 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح والخردل، الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج.
  

  " بحروف التینیة بشكل ممیز. GOLD VALLEY"    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LE SUPREMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267277 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إسبایر إنترناشیونال إنفستمنت لیمتد.  بإسم :)- 730(

     دبي ، اإلمارات  العربیىة المتحدة., , , دبي,   74944ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

وم واألسماك ولحوم الدواجن والصید، خالصات اللحم، فواكھ اللح 29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة، ھالم [جیلي] ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر، البیض والحلیب ومنتجات 

 الحلیب، الزیوت والدھون المعدة لألكل.
  

  " بحروف التینیة بشكل ممیز. LE SUPREME"    وصف العالمة :
   طات :االشترا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ات التجاریةإدارة العالم  
 
   سبیشالیزد لخدمات العالمات التجاریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   LE SUPREMEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/01/2017بتاریخ :    267278 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إسبایر إنترناشیونال إنفستمنت لیمتد.  بإسم :)- 730(

     دبي ، اإلمارات  العربیىة المتحدة., , , دبي,   74944ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

والبن  البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلصطناعي، الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة، عسل النحل والعسل 

 األسود، الخمیرة ومسحوق الخبیز، الملح والخردل، الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج. 
  

  ل ممیز." بحروف التینیة بشك LE SUPREME"    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
ادوزارة اإلقتص  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بنیان ثالثھ ستون للوساطة التجاریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Bunian360العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267306 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ألولویةبیانات ا         
  بنیان ثالثھ ستون للوساطة التجاریة  بإسم :)- 730(

, , , alshabibimohamed@gmail.com, ایمیل: 54319مصفح الصناعیة, صندوق البرید:  -ابوظبي وعنوانة :       
     ابوظبي,  

  
 

  

 
 
 

 جاريوسیط ت 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

العالمھ عبارة عن وسیط تجاري لكل اعمال المقاوالت والبناء ومنتجاتھا.  بنیان : تعبر عن البناء بشكل عام   وصف العالمة :
  : دائرة كاملة وترمز الى كل المقاوالت ومواده 360

  على حدة في الوضع العادي  360الحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الرقم  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:alshabibimohamed@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
ریةإدارة العالمات التجا  

 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MOVING IMAGINATIONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267322 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یوجیت فیكلز إس.أیھ.آر.إل.   بإسم :)- 730(

     بیرترینج، لوكسمبورغ, , , ,   8070، رو دو بیوتس رومین، 33وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مركبات كھربائیة، وبخاصة سكوترات كھربائیة التشغیل، مركبات  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
محركات، دراجات ھوائیة وقطع ولوازم للبضائع المذكورة؛ ناقالت كھربائیة شخصیة ذات عجالت وناقالت  ثنائیة العجالت وذات

كھربائیة شخصیة أحادیة العجالت، وبخاصة سكوترات وعربات وعربات خفیفة ذات أربع عجالت؛ قطع ولوازم للمركبات؛ 
بات الكھربائیة؛ أوعیة وصنادیق تخزین معدة لالستعمال أجھزة ومعدات أمن وسالمة ضد سرقة المركبات؛ حقائب تستخدم للمرك

 مع المركبات.
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .MOVING IMAGINATIONكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راءات االختراعراسم ابو النجا لتسجیل ب:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   GRAN - PATRONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267324 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. باترون سبیریتس انترناشیونال ایھ جي  بإسم :)- 730(

     سویسرا, , , ,  شافھاوزن،  8200، 11كوایستراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المیاه المعدنیھ والغازیھ وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیھ،  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مشروبات مستخلصھ من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

  
) مكتوبتان بطریقة  PATRON) وتحتھا الكلمة الالتینیة (  GRANعبارة عن الكلمة الالتینیة (  العالمة  وصف العالمة :

  ممیزة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MEDITAPEیة : العالمة التجار لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267325 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیسمكس كوربوریشن.  بإسم :)- 730(

     كو، كوبي، ھیوغو، الیابان., , , ,   -كیغاندوري، تشو -، وكینوھاما1-5-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات كیمیائیة ألغراض علمیة ]بخالف المستخدمة لغایات طبیة  1السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز )- 512(
أو بیطریة[، كواشف كیمیائیة ]بخالف المستخدمة لغایات طبیة أو بیطریة[ ، مواد كیمیائیة للتحالیل المخبریة ]بخالف 

ف المستخدمة لغایات طبیة أو بیطریة ، ورق كاشف ، ورق المستخدمة لغایات طبیة أو بیطریة[، مستحضرات تشخیص بخال
 كاشف كیمیائي .

  
  " بالالتینیة. MEDITAPEالكلمة "  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اإلمارات لخدمات الملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MEDITAPEالعالمة التجاریة :  بیاناتلتسجیل بطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267326 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیسمكس كوربوریشن.  بإسم :)- 730(

     كو، كوبي، ھیوغو، الیابان., , , ,   -كیغاندوري، تشو -، وكینوھاما1-5-1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مستحضرات صیدالنیة وبیطریة ، مستحضرات كیمیائیة لغایات طبیة ،  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مستحضرات كیمیائیة للغایات البیطریة ، كواشف كیمیائیة لغایات طبیة أو بیطریة ، مستحضرات تشخیص لغایات طبیة ، كواشف 

 یة .كیمیائیة لغایات طبیة أو بیطر
  

  " بالالتینیة. MEDITAPEالكلمة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ةإدارة العالمات التجاری
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   راسم ابو النجا لتسجیل براءات االختراع:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PATRON  - CITRONGEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267327 عة بالرقم :المود)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. باترون سبیریتس انترناشیونال ایھ جي  بإسم :)- 730(

     شافھاوزن، سویسرا, , , ,   8200، 11كوایستراسي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المیاه المعدنیھ والغازیھ وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیھ،  32ئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالف)- 512(
 مشروبات مستخلصھ من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات

  
) وتحتھا الكلمة الالتینیة (  PATRONالعالمة عبارة عن شكل ھندسي بداخلھ الكلمة الالتینیة (   وصف العالمة :
CITRONGE مكتوبتان بطریقة ممیزة (  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Mafronالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267337 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویة بیانات         
  نافین فلوورین انترناشیونال لیمتد   بإسم :)- 730(

الھند ., ,  - 057 400-فایل بارلي (الشرق) مومباى  –شارع شوباش  – 37/40 -مركز سنتیك –الطابق الثانى وعنوانة :       
  , ,     

  
 

  

 
 
 

الكیماویات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصویر  1: وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة )- 512(
الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة  الغابات، راتنجات  اصطناعیة غیر معالجة وبالستیك غیر معالج، أسمدة، 

ائیة، مواد دباغة، مواد اللصق مركبات إخماد النیران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كیمائیة الخاصة لحفظ المواد الغذ
 التي تستخدم في الصناعة.

  
  كتبت باللون األسود بشكل ممیز كما ھو موضح بالشكل المرفق. Mafronعبارة عن الكلمة الالتینیة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   یة الفكریةقمصیة للملك:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PANAMA JACKالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/01/2017بتاریخ :    267339 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  باناما جاك انترناشونال، انك.  بإسم :)- 730(

     لوالیات المتحدة االمریكیة, , , ,  ، ا32801ارنیستین ستریت، اورالندو، فلوریدا  230وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات المنتجعات الصحیة 44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بالتینیة بالون االسود PANAMA JACKعبارة عن كلمات  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة:  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
  Splash “n” partyالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267370 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ساحة العاب سبالش ان بارتي للتسلیة.  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  72133., صندوق البرید:  72133اإلمارات العربیة المتحدة, دبي, ص.ب: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 التعلیم والتھذیب , التدریب , الترفیھ , األنشطة الریاضیة والثقافیة . 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) باللون (“ytrap ”n) , حیث كتبت الكلمة Splash “n” partyعن رسم والكلمات الالتینیة التالیة : ( عبارة وصف العالمة :
) باللون األزرق وبشكل أفقي وجمیع الكلمات كتبت على ما یشبھ بقعة ماء Splashالبرتقالي وبشكل أفقي, وفوقھا كتبت الكلمة (

بوط ضاحك باللون البنفسجي ویحمل اشیاء بعدة ألوان ویضع قبعة باللون األزرق, وفوق الكلمات یوجد رسم على شكل أخط
باللون األسود علیھا رسم باللون األبیض, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح في الشكل, ومجمل العالمة 

  ممیز ومبتكر 
   االشتراطات :

  
ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس أند اسوشیوتس :  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
  AREEJاریج  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267380 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي ام جي اندستریز ش م ح   بإسم :)- 730(

     االمارات العربیة المتحدة, , , ,   -راس الخیمة   – المنطقة الحرة –الجزیرة الحمرا وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 تبغ المعسل ،التبغ  ، أدوات المدخنین ، الكبریت 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  مكتوبة باحرف عربیة والتینیة   AREEJالكلمة   اریج   وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AGHATTIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267381 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لدنج لیمتدبنغاطي ھو  بإسم :)- 730(

، اإلمارات العربیة 482010، مركز دبي المالي العالمي، دبي 6، جیت فیلیج بیلدنج 1-، الطابق108الوحدة  وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

ر بما یمكن جمھور تجمیع تشكیلة من البضائع لمصلحة الغی 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المستھلكین من القیام بشكل مالئم بمعاینة وشراء تلك البضائع؛ تجمیع تشكیلة من البضائع لمصلحة الغیر تتضمن المواد الغذائیة 

وتحدیدًا الحلویات والسكاكر والفطائر والكیك والبوظة (آیس كریم) والمشروبات بما یمكن جمھور المستھلكین من القیام بشكل 
معاینة وشراء تلك البضائع؛ خدمات البیع بالجملة فیما یخص المواد الغذائیة والمشروبات؛ تقدیم المعلومات للمستھلكین مالئم ب

 حول منتجات األغذیة والمشروبات.
  

  " بأحرف التینیة.AGHATTIكتبت كلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
  AGHATTIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267382 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنغاطي ھولدنج لیمتد  بإسم :)- 730(

، اإلمارات العربیة 482010، مركز دبي المالي العالمي، دبي 6ت فیلیج بیلدنج ، جی1-، الطابق108الوحدة  وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ المطاعم وحافالت الطعام  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
خفیفة؛ األكشاك وخدمات السفري؛ خدمات المقاھي وردھات القھوة؛ خدمات تجھیز الطعام والمقاھي ومطاعم تقدیم الوجبات ال

والشراب؛ خدمات المطاعم؛ خدمات التزوید بالطعام والشراب؛ خدمات مطاعم الوجبات السریعة؛ توفیر الوجبات المحضرة؛ 
 اریة المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.تحضیر األطعمة أو المشروبات لتناولھا في الداخل أو الخارج؛ الخدمات االستش

  
  " بأحرف التینیة.AGHATTIكتبت كلمة " وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  اغاتيالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267383 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنغاطي ھولدنج لیمتد  بإسم :)- 730(

، اإلمارات العربیة 482010، مركز دبي المالي العالمي، دبي 6، جیت فیلیج بیلدنج 1-، الطابق108الوحدة  وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

تجمیع تشكیلة من البضائع لمصلحة الغیر بما یمكن جمھور  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المستھلكین من القیام بشكل مالئم بمعاینة وشراء تلك البضائع؛ تجمیع تشكیلة من البضائع لمصلحة الغیر تتضمن المواد الغذائیة 

سكاكر والفطائر والكیك والبوظة (آیس كریم) والمشروبات بما یمكن جمھور المستھلكین من القیام بشكل وتحدیدًا الحلویات وال
مالئم بمعاینة وشراء تلك البضائع؛ خدمات البیع بالجملة فیما یخص المواد الغذائیة والمشروبات؛ تقدیم المعلومات للمستھلكین 

 حول منتجات األغذیة والمشروبات.
  

  كتبت كلمة "اغاتي" باألحرف العربیة. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

لعربیة المتحدةاإلمارات ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  اغاتيالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267384 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنغاطي ھولدنج لیمتد  بإسم :)- 730(

، اإلمارات العربیة 482010، مركز دبي المالي العالمي، دبي 6، جیت فیلیج بیلدنج 1-، الطابق108الوحدة  وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ المطاعم وحافالت الطعام  43الفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة ب)- 512(
والمقاھي ومطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة؛ األكشاك وخدمات السفري؛ خدمات المقاھي وردھات القھوة؛ خدمات تجھیز الطعام 

عة؛ توفیر الوجبات المحضرة؛ والشراب؛ خدمات المطاعم؛ خدمات التزوید بالطعام والشراب؛ خدمات مطاعم الوجبات السری
 تحضیر األطعمة أو المشروبات لتناولھا في الداخل أو الخارج؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.

  
  كتبت كلمة "اغاتي" باألحرف العربیة. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل )- 740(
  اغاتيالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267385 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنغاطي ھولدنج لیمتد  بإسم :)- 730(

، اإلمارات العربیة 482010، مركز دبي المالي العالمي، دبي 6ج بیلدنج ، جیت فیلی1-، الطابق108الوحدة  وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

تجمیع تشكیلة من البضائع لمصلحة الغیر بما یمكن جمھور  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
شراء تلك البضائع؛ تجمیع تشكیلة من البضائع لمصلحة الغیر تتضمن المواد الغذائیة المستھلكین من القیام بشكل مالئم بمعاینة و

وتحدیدًا الحلویات والسكاكر والفطائر والكیك والبوظة (آیس كریم) والمشروبات بما یمكن جمھور المستھلكین من القیام بشكل 
واد الغذائیة والمشروبات؛ تقدیم المعلومات للمستھلكین مالئم بمعاینة وشراء تلك البضائع؛ خدمات البیع بالجملة فیما یخص الم

 حول منتجات األغذیة والمشروبات.
  

  تتكون العالمة من كلمة "اغاتي" مكتوبة باألحرف العربیة بخط ممیز على شكل ورقة شجر. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  المالك / تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  اغاتيالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/01/2017بتاریخ :    267386 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنغاطي ھولدنج لیمتد  بإسم :)- 730(

، اإلمارات العربیة 482010، مركز دبي المالي العالمي، دبي 6، جیت فیلیج بیلدنج 1-، الطابق108الوحدة  وعنوانة :       
     المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

خدمات توفیر األطعمة والمشروبات؛ المطاعم وحافالت الطعام   43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وخدمات السفري؛ خدمات المقاھي وردھات القھوة؛ خدمات تجھیز الطعام  والمقاھي ومطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة؛ األكشاك

والشراب؛ خدمات المطاعم؛ خدمات التزوید بالطعام والشراب؛ خدمات مطاعم الوجبات السریعة؛ توفیر الوجبات المحضرة؛ 
 بالخدمات المذكورة أعاله. تحضیر األطعمة أو المشروبات لتناولھا في الداخل أو الخارج؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة 

  
  تتكون العالمة من كلمة "اغاتي" مكتوبة باألحرف العربیة بخط ممیز على شكل ورقة شجر. وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ك خالل وذل
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   VAالعالمة التجاریة :  تلتسجیل بیانابطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267404 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیل تریدماركس بیھ تي واي إل تي دي  بإسم :)- 730(

     ، كوینزالند، أسترالیا, , , ,  4220بیالبونغ بلیس، بورلیف ھیدز،  1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المنتجات المصنوعة من الجلد، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والجلود المدبوغة المقلدة من المواد السابقة؛ حقائب بما في ذلك الحقائب المصنوعة من النسیج، حقائب السفر، حقائب ثیاب 

اض، حقائب التسوق الكبیرة، حقائب الظھر، الحقائب المدرسیة الصغیرة بحماالت للكتف، حقائب السفر، حقائب حمل األغر
الكتف، حقائب الید، المحافظ، الجزادین؛ محافظ بما في ذلك، حقائب السفر، المحافظ الجلدیة، محافظ المستندات، محافظ بطاقات 

 االئتمان، حقائب أمتعة السفر؛ الشماسي.
  

  ) بحجم كبیر و بشكل ممیز كما ھو موضح بالشكل اعاله . V Aحرف االتینیھ (اال وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ة العالمات التجاریةإدار
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   VAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267405 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیل تریدماركس بیھ تي واي إل تي دي  بإسم :)- 730(

     ، كوینزالند، أسترالیا, , , ,  4220بیالبونغ بلیس، بورلیف ھیدز،  1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25فئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بال)- 512(
  

  ) بحجم كبیر و بشكل ممیز كما ھو موضح بالشكل اعاله . V Aاالحرف االتینیھ ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RVCAالعالمة التجاریة :  جیل بیاناتلتسبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267406 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سیل تریدماركس بیھ تي واي إل تي دي  بإسم :)- 730(

     ، كوینزالند، أسترالیا, , , ,  4220بیالبونغ بلیس، بورلیف ھیدز،  1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات البیع بالتجزئة والجملة، بما في ذلك البیع بالتجزئة عبر  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اإلنترنت وعبر أسواق متاجر البیع بالتجزئة، والتي تضم تشكیلة من البضائع، وبخاصة النظارات، بما في ذلك النظارات 

وقایة بما في ذلك نظارات الوقایة أثناء التزحلق والتزلج على الجلید، وسائط التخزین وأجھزة تسجیل أو الشمسیة، نظارات ال
تخزین أو إرسال أو انتساخ أو معالجة البیانات و/أو الصوت و/أو الصور بما في ذلك األشرطة واألقراص (الدیسكات) واألشرطة 

م الفیدیو، سماعات الرأس، مكبرات الصوت، أغطیة الھواتف المحمولة، السمعیة واألفالم المسجلة مسبقًا بما في ذلك أفال
، المجوھرات والمجوھرات المقلدة، األحجار الكریمة النفیسة واألحجار الكریمة شبھ النفیسة، ساعات الید 3مشغالت ام بي 

ات، علب المجوھرات، وساعات الحائط، إكسسوارات الساعات بما في ذلك سوار الساعات، سیور الساعات وعلب الساع
المیدالیات الكبیرة واألوسمة، الحقائب بما في ذلك حقائب الشاطئ، الحقائب الریاضیة متعددة االستعماالت، حقائب الریاضیین 

متعددة االستعماالت، الحقائب أسطوانیة الشكل، حقائب التسوق الكبیرة، حقائب حمل كافة األغراض، حقائب التسوق، الحقائب 
ن النسیج أو الشبك أو الجلد لتعبئة السلع، حقائب الكتف، حقائب الید، الحقائب التي ُتمسك بقبضة الید، حقائب المصنوعة م

الخصر، حقائب الظھر، حقائب مستحضرات التجمیل التي تباع فارغة، حقائب السفر، صنادیق الثیاب والحقائب السفریة، 
ح، الشماسي، المالبس، لباس القدم، أغطیة الرأس، مالبس الغوص، بذالت المحافظ، الجزادین، سالسل المفاتیح وحلقات المفاتی

الغوص، األحذیة الطویلة (أبوات)، القفازات وأغطیة الرأس، شورتات الغوص وقطع مالبس فوقیة للغوص، السلع الریاضیة، 
الصدر، ألواح قصیرة وعریضة للتزلج  بما في ذلك ألواح التزلج على الماء، ألواح الطائرات الورقیة، مزلجات ركوب األمواج بمّد

على الماء، سكوترات (لعب)، ألواح التزلج المسطحة، وأجزاء ولوازم وإكسسوارات للبضائع المذكورة بما في ذلك أنظمة سحب 
لركوب األمواج، المقابض، الحبال التي تربط بالساق في حال ركوب األمواج، الشمع للمزلجات، ألواح التزلج على الماء، 

 حقائب وأغطیة السلع الریاضیة، خدمات تسویق الفعالیات الترفیھیة والریاضیة والثقافیة.ال
  

  ) بحروف التینیھ و بحجم كبیر و بشكل ممیز كما ھو موضح بالشكل اعاله .RVCAكلمة (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
جاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات الت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  مالك/ ال تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Mirox 4Greenالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267407 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إیھ جي سي جالس یوروب    بإسم :)- 730(

     نوف ، بلجیكا, , , ,   –ال  –لوفان  4 – 1348آفینو جان مونیھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مرایا؛ مرایا للجدران؛ مرایا للحّمـام؛ أثاث 20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .Mirox 4Greenعبارة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك ن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعل)- 740(
  VO.TEMMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267408 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تي دي.    سي جیھ أوه شوبینغ كوز، إل   بإسم :)- 730(

     غو، سیئول، جمھوریة كوریا, , , ,  -دایرو، سیكو-، غواتشیون13-870وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مكانس كھربائیة؛ خالطات كھربائیة لألغراض المنزلیة؛ غساالت  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
منزلیة؛ مجزات عشب [آالت]؛ مفكات كھربائیة؛ مولدات لألغرض المنزلیة؛ مكائن صحون؛ ماكینات خیاطة لألغراض ال

استخالص القھوة؛ مبشرات كھربائیة لألغراض المنزلیة؛ خفاقات كھربائیة لألغراض المنزلیة؛ عصارات كھربائیة لألغراض 
 المنزلیة.

  
  ه .) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعالVO.TEMMكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

دارة العالمات التجاریةإ  
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  VO.TEMMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267409 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سي جیھ أوه شوبینغ كوز، إل تي دي.      بإسم :)- 730(

     غو، سیئول، جمھوریة كوریا, , , ,  -دایرو، سیكو-، غواتشیون13-870وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

شب؛ برامیل (غیر معدنیة وغیر مبنیة بالطوب)؛ صنادیق من الخ 20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صنادیق من البالستیك؛ أثاث؛ إطارات صور؛ قواعد للمظالت؛ سالل غیر معدنیة؛ بیوت للحیوانات المنزلیة؛ أجراس تقرع بحركة 

 الھواء؛ مخدات؛ مراوح مسطحة محمولة بالید
  

  ) بحروف التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله .VO.TEMMكلمة ( وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  VO.TEMMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267411 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تي دي.     سي جیھ أوه شوبینغ كوز، إل  بإسم :)- 730(

     غو، سیئول، جمھوریة كوریا, , , ,  -دایرو، سیكو-، غواتشیون13-870وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أدوات تنظیف وأدوات غسیل (ما عدا الكھربائیة)؛ غالیات غیر  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
صواني؛ أواني مطبخ؛ دالء (سطول)؛ أوعیة زھور؛ أقفاص طیور؛ حامالت ورق التوالیت؛  كھربائیة؛ أطقم مائدة [أطباق]؛

أواني فخاریة؛ شمعدانات؛ فراشي لألحذیة؛ فراشي أسنان كھربائیة؛ أوعیة وقدور للتخیم قابلة للحمل؛ أغطیة صنادیق المنادیل؛ 
 أوعیة تصریف لمنادیل الوجھ.

  
  التینیھ كما بالشكل الموضح اعاله . ) بحروفVO.TEMMكلمة ( وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

لعربیة المتحدةاإلمارات ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  فیلفوروالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267412 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  (فیفور [إنترناشونال] أیھ جي)  و ، (فیفور [إإنترناشونال] لیمتد.) ، و  (فیفور [إنترناشونال] إنك.)   بإسم :)- 730(

     سانت غالین (سویسرا), , , ,   9014،  37ریخنشتراسھ وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 مستحضرات صیدالنیة وبیطریة ومستحضرات العنایة بالصحة. 5خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو ال)- 512(
  

  كلمة (فیلفورو) بحروف عربیة كما بالشكل الموضح اعاله . وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
الة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرس

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  لینوفو مختلفون لنكون افضل العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267421 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لینوفو (سنغافورة) بتي. إل تي دي.    بإسم :)- 730(

     سنغافورة, , , ,   556741،  نیو تیك بارك 01-02لورونغ تشوان ،  151وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات البیع بالتجزئة عبر اإلنترنت یتم تقدیمھا عبر شبكات الكمبیوتر  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لكمبیوتر، إلكترونیات استھالكیة، أجھزة العالمیة فیما یتعلق بأجھزة الكمبیوتر، خوادم الكمبیوتر، برمجیات الكمبیوتر، ملحقات ا

إتصاالت، ھواتف نّقالة، أجھزة إلكترونیة رقمیة ومحمولة ونقالة، إكسسوارات وملحقات وحقائب لحمل ھذه األجھزة وعرض 
مبیوتر، ھذه المنتجات؛ خدمات البیع بالتجزئة فیما یتعلق بأجھزة الكمبیوتر، خوادم الكمبیوتر، برمجیات الكمبیوتر، ملحقات الك

إلكترونیات استھالكیة، أجھزة إتصاالت، ھواتف نّقالة، أجھزة إلكترونیة رقمیة ومحمولة نقالة، إكسسوارات وملحقات وحقائب 
لحمل ھذه األجھزة وعرض ھذه المنتجات؛ خدمات استرجاع البیانات المحوسبة للنصوص الرقمیة والبیانات والصور وملفات 

 الصوت والفیدیو.
  

  عبارة ( لینوفو مختلفون لنكون افضل ) بحروف عربیة كما ھو موضح بالشكل اعاله . : وصف العالمة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  RISE FIT TECHNOLOGYالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267423 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  23/11/2016  87/247,248:  بیانات األولویة         
  سكتشرز یو.اس.ایھ.، انك اا، فیرجینیا كوربوریشن  بإسم :)- 730(

     ة األمریكیة, , , ,  ، الوالیات المتحد90266مانھاتن بیتش بولیفارد، مانھاتن بیتش، كالیفورنیا  228وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 لباس القدم. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  " باللغة االنجلیزیة كما ھو مبین في نموذج الطلب. RISE FIT TECHNOLOGYكتبت عبارة "  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن ی

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات )- 740(
  ROYAL SMILE SPECIALISTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267427 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دینیش كینیا  بإسم :)- 730(

، مھاراشترا، 400019ادینواال روود، كریشنا كونج، ماتونجا سي آر، مومباي  552، 3، فلور 10بلوك نمبر وعنوانة :       
     الھند., , , ,  

  
 

  

 
 
 

فرش االسنان، أواني ومعدات التنظیف والعنایة باالسنان واللسان  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ة، نكاشات االسنان ،حماالت فرش ونكاشات االسنان من معادن غیر نفیسة، خیوط تنظیف االسنان، أواني توالیت.واللث

  
) كتبت بشكل ممیز باللون االسود  كما ROYAL SMILE SPECIALISTSعبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :

  بالشكل المرفق.  
   االشتراطات :

  
ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ألفا للملكیة الفكریة:  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
  ROYAL SMILE SPECIALISTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/01/2017بتاریخ :    267429 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دینیش كینیا  بإسم :)- 730(

، مھاراشترا، 400019ادینواال روود، كریشنا كونج، ماتونجا سي آر، مومباي  552، 3، فلور 10بلوك نمبر وعنوانة :       
     الھند., , , ,  

  
 

  

 
 
 

ن، منظفات االسنان متنضمنة معجون االسنان، مسحوق تنظیف االسنا 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 غسول الفم، كریم لالسنان ، منتجات ومستحضرات العنایة بصحة الفم.

  
) كتبت بشكل ممیز باللون االسود  كما ROYAL SMILE SPECIALISTSعبارة عن الكلمات الالتینیة ( وصف العالمة :

  بالشكل المرفق.  
   االشتراطات :

  
المات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة الع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  جولدن براند للتجارة العامة ش ذ م م  :  / المالك سجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل الت)- 740(
  CROWN HENNA ROYALكراون حنة رویال  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/02/2017بتاریخ :    267723 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش ذ م م جولدن براند للتجارة العامة   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 13264, صندوق البرید: 042215583ملك جرین كورنر, المرقبات.., ھاتف:  106مكتب رقم وعنوانة :       
ammar@goldenbrand.net  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

تستعمل في غسل وكي مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس, مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط, صابون, عطور, زیوت عطریة, مستحضرات تجمیل, غسول ( لوشن ) 

 للشعر, منظفات أسنان.
  

 CROWNعبارة عن شكل ممیز متناظر مؤلف من شریط علیھ صورة تاج كتب في الشكل العلوي (  وصف العالمة :
HENNA ROYAL توبة بشكل ممیز وكتب في الشكل األدنى ( كراون حنة رویال ) بالعربیة والعالمة باألسود ) بالالتینیة مك

  واألبیض.
  في الوضع العادي لشیوع استخدامھا على الفئة  hennaالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة  االشتراطات :

  
المات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة الع

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ammar@goldenbrand.net
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مطعم رام تشوراسكاریا ذ م م  :  / المالك سجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل الت)- 740(
  FOGO DE BRAZIL CHURRASCARIAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/02/2017بتاریخ :    267758 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم رام تشوراسكاریا ذ م م   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 4488, صندوق البرید: 025547767, فاكس: 0506110596, ھاتف: 4488ص . ب.  -ابو ظبي : وعنوانة       
pga@petrogas.ae  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 تقدیم أغذیة من اللحوم وأطعمة اخرى (مطعم) 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  رة ثور باللون االحمر واالسود صو وصف العالمة :
كل على حدة في الوضع   fogo, Brazil . churrascariaالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات  االشتراطات :

  العادي 
  

جل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المس
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pga@petrogas.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مطعم الرباش  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Rabbash العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/02/2017بتاریخ :    267986 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم الرباش   بإسم :)- 730(

, فاكس: 043904197دبي., ھاتف:  85427دبي ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،  ص. ب :    وعنوانة :       
     , , , دبي,  ccbasheer@gmail.comدبي, ایمیل:  85427لبرید:   , صندوق ا043904197

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

كتوبة بالحروف الالتینیة باللون األبیض و م Rabbashعبارة عن شكل مستطیل أسود اللون مكتوب بداخلھا  وصف العالمة :
  و یخرج منھ بخار.   Rمرسوم على یمینھا رسمة فنجان قھوة باللون األبیض مكتوب علیھ حرف 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ذلك خالل و
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ccbasheer@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  سھممة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/02/2017بتاریخ :    268081 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 047062044, ھاتف: 29الطابق  -برج الفیستیفال وعنوانة :       
Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي. وتتضمن ھذه  12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ركبات الحوامة الم -قارنات وعناصر نقل الحركة للمركبات البریة،  -محركات ومكائن للمركبات البریة،  -الفئة بصفة خاصة: 

 (المزودة بوسائد ھوائیة). 
  

  شعار رأس السھم الخاص بشركة الفطیم باللون األسود كما ھو مرفق . وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  یونیكیم اندستریز ش م ح  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAJESTIC a superior quality productالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/02/2017بتاریخ :    268127 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یونیكیم اندستریز ش م ح   بإسم :)- 730(

     , , , ,  092282653تف ھا - 7423المنطقة الحرة ص ب  -الفجیرة  -االمارات العربیة  المتحدة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المستحضرات الخاصة بتبییض األقمشة وغیرھا من المواد التي   3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
وت الطیارة تستخدم في غسیل المالبس ومستحضرات التنظیف والصقل وإزالة األوساخ والكشط، الصابون المواد العطریة والزی

 ومواد التزیین (الكوزمتیك) ومحالیل الشعر ومعاجین األسنان ومستحضرات التجمیل والعطور والبخور والحنة. 
  

كلمة ماجستیك باللغة االنجلیزیة أول حرف باللون األحمر و باقي الكلمة باللون األزرق و یعلو حرف جي نقاط  وصف العالمة :
  ن األسودالمیاه و أسفل الكلمة جملة باللو

  باعتبارھا ترفع من قیمة المنتج  superior quality productالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   ناس اند اسوشیوتس :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Qasmieh Al-Fawalقاسمیة الفوال :  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/02/2017بتاریخ :    268139 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمد مصطفى حسین قاسمیھ و ایناس یوسف سالم الشرایري   بإسم :)- 730(

     المتحدة, , , ,  االمارات العربیة  -شارع الشیخ زاید  –دبي  -   27623ص ب دبي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات التزوید بالطعام والشراب ، ترتیب االقامة المؤقتة 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باحرف   Qasmieh Al-Fawalالعبارة قاسمیة الفوال مكتوبة باحرف عربیة وفغي االسفل كتبت العبارة  وصف العالمة :
  التینیة  وفي االعلى رسم كریكاتیري لصانع طعام 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  (شركة أقایار للتجارة العامة (ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  المرجاس  AL MARJASالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/02/2017بتاریخ :    268208 :المودعة بالرقم )- 219(

  :  بیانات األولویة         
  (شركة أقایار للتجارة العامة (ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  112197, صندوق البرید: 042260538, فاكس: 042291902دبي / دیرة, ھاتف: وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 األحذیة، خف (صندل) ، أحذیة للریاضیة 25الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
  

  كلمة      AL MARJASالعباره  كلمة  المرجاس  باللغة العربیة، وكتب تحتھا مقابلھا    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  في لمستحضرات التجمیل ذ م م      شركة نج :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Dollالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/02/2017بتاریخ :    268267 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة نجفي لمستحضرات التجمیل ذ م م        بإسم :)- 730(

, pro@najafi.ae, ایمیل: 39025, صندوق البرید: 043416784لالستثمار., ھاتف: ملك الغریر  1محل رقم وعنوانة :       
     , , دبي,  

  
 

  

 
 
 

مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ن, عطور, زیوت عطریة, مستحضرات تجمیل, غسول ( لوشن ) المالبس, مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط, صابو

 للشعر, منظفات أسنان.
  

) مكتوبة بالالتینیة باللون الرمادي ورسم على یمینھا صورة سیدة باللونین األحمر  Dollعبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :
  واألبیض.

   االشتراطات :
  

ا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوب
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pro@najafi.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة نجفي لمستحضرات التجمیل ذ م م       :  / المالك قدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن ت)- 740(
   PRO STYLEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/02/2017بتاریخ :    268269 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
      شركة نجفي لمستحضرات التجمیل ذ م م    بإسم :)- 730(

, pro@najafi.ae, ایمیل: 39025, صندوق البرید: 043416784ملك الغریر لالستثمار., ھاتف:  1محل رقم وعنوانة :       
     , , دبي,  

  
 

  

 
 
 

مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مالبس, مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط, صابون, عطور, زیوت عطریة, مستحضرات تجمیل, غسول ( لوشن ) ال

 للشعر, منظفات أسنان.
  

) مكتوبة بالالتینیة بشكل ممیز على خلفیة بالرمادي والبنفسجي كما  PRO STYLEعبارة عن الكتابة (  وصف العالمة :
  بنفسجي واألبیض.رسم أدنى العبارة رسم ممیز باللون ال

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pro@najafi.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
ة اإلقتصادوزار  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الصقر جلوبال للتجارة العامة  ش.ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DAHAB FOODSدھب العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/02/2017بتاریخ :    268387 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الصقر جلوبال للتجارة العامة  ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 042895440دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  -العویر   -ملك راشد سعید حمد بالغافریة  2محل رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  admin@falconglobalonline.com, ایمیل: 3592, صندوق البرید: 042895441فاكس: 

  
 

  

 
 
 

زیت جوز الھند ،  زیت ذرة ، زیوت صالحة لألكل ، زیت نخیل  ، زیت  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 زیتون  ، زیت دوَّار الشمس .

  
باللون األخضر في سطرین و كلمة " دھب  "  " باألحرف الالتینیة بخط ممیز DAHAB FOODSكلمة "  وصف العالمة :

  باألحرف العربیة بخط ممیز باللون األخضر فوقھا ثالثة أشكال منحنیة باللون الذھبي جمیعھم داخل شكل دائرة خضراء.
   االشتراطات :

  
رسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ماديعبداهللا حسن محمد الح :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  مركز الطیف الطبي Spectrum Medical Centerالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/02/2017بتاریخ :    268436 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  عبداهللا حسن محمد الحمادي  بإسم :)- 730(

فاكس:   0503213580 - 037800778ھ                ص. ب:  ھاتف: شارع خلیف –العنوان: العین  -وعنوانة :       
     , , , العین,    m.naveed569@gmail.comالبرید االلكتروني:                         037661517

  
 

  

 
 
 

خدمات العنایة بصحة وجمال الكائنات خدمات طبیة، خدمات بیطریة،  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 البشریة والحیوان ات، خدمات الزراعة والبستنة والغابات.

  
 Spectrumالعالمھ عباره عن شكل زھره ذات اربع اوراق بمختلفھ االحجام على یمینھا كتب باللغھ االنجلیزیھ  وصف العالمة :

Medical Center  ي بخط اصغر وجمیعھا باللون االبیض واالسود على خلفیھ و كتب في اسفلھا مباشره مركز الطیف الطب
  عدیمھ اللون . 
  باعتبارھا وصفیة    medical, centerالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :

  
سالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إر

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:m.naveed569@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كافتریا وقت الشاي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   tea timeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/02/2017بتاریخ :    268481 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كافتریا وقت الشاي   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 4985, صندوق البرید:   025845777, فاكس:   025845777بني یاس الشامخھ  , ھاتف: وعنوانة :       
ismailkeloth666@gmail.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ویحیط بالدائره من   tea timeن اسفلھا العالمھ عبارة عن شكل دائره باللون االخضر بداخلھا وقت الشاي م وصف العالمة :
باللونین االبیض واالصفر علي اقصي یسار الشكل رسمھ كوب شاي باللون   tea timeالیمین وایسار وقت الشاي یقابلھا 

  االخضر والشكل علي خلفیھ باللون البني 
  ) على حدة في الوضع العادي Tea timeالحمایة للعالمة في شكلھا الممیز وال تشمل العبارة (وقت الشاي  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ismailkeloth666@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
زارة اإلقتصادو  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  یونیك بروبرتیز للوساطة العقاریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  بشكل ممیز Uالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/02/2017بتاریخ :    268512 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  یونیك بروبرتیز للوساطة العقاریة  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 0502460000بردبي., ھاتف:  –برج خلیفة  –ملك ارش افضل جلیلي  308مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  jalili.arash@gmail.com, ایمیل: 191630

  
 

  

 
 
 

 التأمین, الشؤون التمویلیة, الشؤون المالیة والشؤون العقاریة. 36لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك)- 512(
  

  عبارة عن شكل ممیز باللون األسود. وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:jalili.arash@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  دي ش ذ م م     مطعم جي اف سي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    TASHIR PIZZA SINCE 1999بیتزا تاشیر  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/02/2017بتاریخ :    268523 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم جي اف سي دي ش ذ م م       بإسم :)- 730(

, , , arav@mail.ru, ایمیل: 043419777مطر سیف الحج الھاجري, البرشاء., ھاتف: ملك  3محل رقم وعنوانة :       
     دبي,  

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات, وخدمات اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

األحمر رسم في كالھما شمس باللونین األصفر واألبیض أدناھا خط باللون األخضر عبارة عن مستطیلین باللون  وصف العالمة :
) بالالتینیة باللون األصفر, كما كتب في المستطیل األیمن ( بیتزا تاشیر ) بالعربیة باللون  SINCE 1999كتب أدناھما ( 

  ض.) بالالتینیة باللون األبی TASHIR PIZZAاألبیض وكتب في المستطیل الشمال ( 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:arav@mail.ru


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ارة العالمات التجاریةإد  
 
  لویس الجھزة السالمھ و اطفاء الحریق :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LouisSafetyالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/02/2017بتاریخ :    268565 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  لویس الجھزة السالمھ و اطفاء الحریق  بإسم :)- 730(

, فاكس: 025546800), ھاتف: 54ق-13المالك : سعید سھیل علي المنصوري (ام -مصفح الصناعیةوعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  operations@louissafety.com, ایمیل: 9197+, صندوق البرید: 97125548100

  
 

  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات التحالیل واألبحاث الصنـاعیة، خدمـات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتـر.

  
  لویس ألجھزة السالمھ و اطفاء الحریق وصف العالمة :

   شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:operations@louissafety.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

لعالمات التجاریةإدارة ا  
 
  شركة میدفارما للصناعات الدوائیة والكیماویة ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  باللغتین العربیة واالنجلیزیة Medo Creamمیدو كریم العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017بتاریخ :    268573 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة میدفارما للصناعات الدوائیة والكیماویة ذ م م   بإسم :)- 730(

مقابل شارع الشیخ محمد بن  -خلف الشارع الصناعي الخامس  13المنطقة الصناعیة  -الشارقة  -االمارات  وعنوانة :       
, ایمیل: 25235, صندوق البرید: 065440500, فاكس: 065148831فارما, ھاتف: مبني مید 37شارع  -زاید 

hesham.senousi@valeant.com  ,الشارقة , , ,     
  

 
  

 
 
 

مواد الصیدلة والطب البیطري والمواد الصحیة , اغذیة االطفال  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
, اللصق ( اللزق ) الطبیة ومواد التضمید , المواد الخاصة بحشو االسنان والشمع المستخدم في طب االسنان , المواد  والمرضي

 المطھرة , المستحضرة المستخدمة في ابادة الحشائش واالعشاب والحیونات والحشرات الضارة .
  

اسم العالمة المكتوبة باللغتین العربیة واالنجلیزیة العالمة عبارة عن طفل صغیر جالس بمنتصف الشعار بین  وصف العالمة :
االخضر واالصفر واالحمر  -یمین الطفل االسم بالغة العربیة ویساره االسم باالنجلیزیة ویتكون الشعار من من اربع الون 

  واالزرق وخلفیة الشعار بیضاء .
   االشتراطات :

  
ارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلد

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hesham.senousi@valeant.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة میدفارما للصناعات الدوائیة والكیماویة ذ م م  :  / المالك كیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم و)- 740(
عبارة عن مربع بھ خطوط عدیدة تحمل اللون االخضر وتوجد حبة دواء بشكل دائري بیضاء اللون اسفلھا توجد حبة كبسول دوائیة باللونین االالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017بتاریخ :    268577 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  23/07/2007  83039رقم العالمة السابق :  بیانات األولویة         
  شركة میدفارما للصناعات الدوائیة والكیماویة ذ م م   بإسم :)- 730(

مقابل شارع الشیخ محمد بن  -لصناعي الخامس خلف الشارع ا 13المنطقة الصناعیة  -الشارقة  -االمارات  وعنوانة :       
, ایمیل: 25235, صندوق البرید: 065440500, فاكس: 065148831مبني میدفارما, ھاتف:  37شارع  -زاید 

hesham.senousi@valeant.com  ,الشارقة , , ,     
  

 
  

 
 
 

واد الصیدلة والطب البیطري والمواد الصحیة , اغذیة االطفال م 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والمرضي , اللصق ( اللزق ) الطبیة ومواد التضمید , المواد الخاصة بحشو االسنان والشمع المستخدم في طب االسنان , المواد 

 المطھرة , المستحضرة المستخدمة في ابادة الحشائش واالعشاب والحیونات والحشرات الضارة .
  

الشعار عبارة عن مربع بھ خطوط عدیدة تحمل اللون االخضر وتوجد حبة دواء بشكل دائري بیضاء اللون  وصف العالمة :
  اسفلھا توجد حبة كبسول دوائیة باللونین االبیض واالخضر

   االشتراطات :
  

إلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hesham.senousi@valeant.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  .م.مالفطیم ذ :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  /ھوم وركسhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017بتاریخ :    268580 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –ل تاور فیستفا–دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

متنقلة  معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة، مباني 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة، خردوات 
معدنیة صغیرة، مواسیر وأنابیب معدنیة، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة، منتجات مصنوعة من معادن غیر نفیسة غیر 

بصفة أساسیة معادن غیر نفیسة غیر مشغولة أو مشغولة جزئیًا وكذلك  6دن.  وتتضمن الفئة واردة في فئات أخرى، خامات معا
 منتجات بسیطة مصنوعة من ھذه المعادن. 

  
باالنجلیزي   homeworksعبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا عبارة  وصف العالمة :

  مكتوب بشكل ممیز . Hا  باللون األسود حرف مكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھم
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

ارات العربیة المتحدةاإلم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  /ھوموركسhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017بتاریخ :    268583 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –فیستفال تاور –دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     ,  , , , دبيAbdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

آالت وعدد آلیة، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ،  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
تفقیس قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة (عدا ما یدار بالید) ، أجھزة 

 بصفة أساسیة اآلالت والُعدد اآللیة والمحركات والمكائن.  7البیض؛ آالت بیع أوتوماتیة. وتتضمن الفئة 
  

باالنجلیزي   homeworksعبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا عبارة  وصف العالمة :
  مكتوب بشكل ممیز . Hحرف  مكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة میدفارما للصناعات الدوائیة والكیماویة ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  medpharmaالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017یخ : بتار   268585 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة میدفارما للصناعات الدوائیة والكیماویة ذ م م   بإسم :)- 730(

مقابل شارع الشیخ محمد بن  -خلف الشارع الصناعي الخامس  13المنطقة الصناعیة  -الشارقة  -االمارات  وعنوانة :       
, ایمیل: 25235, صندوق البرید: 065440500, فاكس: 065148831مبني میدفارما, ھاتف:  37شارع  -زاید 

hesham.senousi@valeant.com  ,الشارقة , , ,     
  

 
  

 
 
 

مواد الصیدلة والطب البیطري والمواد الصحیة , اغذیة االطفال  5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لزق ) الطبیة ومواد التضمید , المواد الخاصة بحشو االسنان والشمع المستخدم في طب االسنان , المواد والمرضي , اللصق ( ال

 المطھرة , المستحضرة المستخدمة في ابادة الحشائش واالعشاب والحیونات والحشرات الضارة .
  

یعني اول حرف السم   mجلیزیة وھو العالمة عبارة عن جزئین علوي وسفلي العلوي ھو ایحاء لحرفین باالن وصف العالمة :
والنصف السفلي یحوي اسم الشركة باالنجلیزیة مكتوب  Valeantویعني الحرف االول من الشركة االم   Vالشركة والثاني 

  الوان االسود واالخضر والبنفسجي. 3بلحروف الصغري باللون االسود والشعار یحوي 
   االشتراطات :

  
أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hesham.senousi@valeant.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك مات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العال)- 740(
  /ھوموركسhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017بتاریخ :    268586 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –فیستفال تاور –دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –العربیة المتحدة  اإلماراتوعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

ُعدد وأدوات یدویة (تـُدار بالید)، أدوات المائدة (الشُّوك والسكاكین  8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بصفة أساسیة األدوات الیدویة المستخدمة كُعدد في المھن ذات الصلة.  8والمالعق)، أسلحة بیضاء، أدوات حالقة. تتضمن الفئة 

وعة من معادن نفیسة، آالت الحالقة وتتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة: أدوات المائدة (الشوك والسكاكین والمالعق) المصن
 ومقصات الشعر الكھربائیة (بصفتھا ُعدد یدویة). 

  
باالنجلیزي   homeworksعبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا عبارة  وصف العالمة :

  مكتوب بشكل ممیز . Hمكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود حرف 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  /ھوموركسhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/02/2017بتاریخ :    268588 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  سم :بإ)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –فیستفال تاور –دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو  والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط 

د، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النق
أجھزة وأدوات للبحث العلمي في  -الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق. تتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة: 

اآلالت  -، المناقل (أدوات قیاس الزوایا) -أجھزة وأدوات للتحكم بالسفن كأجھزة وأدوات القیاس وإرسال األوامر،  -المختبرات، 
جمیع برامج وبرمجیات الكمبیوتر بغض النظر عن وسائط التسجیل أو وسائل البث، أي  -المكتبیة الخاصة بالبطاقات المخرمة، 

 برمجیات مسجلة على وسائط مغناطیسیة أو محّمـلة من شبكات كمبیوتر بعیدة. 
  

باالنجلیزي   homeworksاللون األسود أسفلھا عبارة عبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة و وصف العالمة :
  مكتوب بشكل ممیز . Hمكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود حرف 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  /ھوم وركسhomeworksریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/02/2017بتاریخ :    268650 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –فیستفال تاور –دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والمنتجات المصنوعة من  18وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ى، جلود الحیوانات الخام أو المدبوغة، الصنادیق والحقائب السفریة ، المظالت والشماسي ھذه المواد غیر الواردة في فئات أخر

بصفة أساسیة الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة ومتاع  18والعصي، السیاط وأطقم الحیوانات والسروج. تتضمن الفئة 
 السفر غیر الواردة في فئات أخرى والسروج. 

  
باالنجلیزي   homeworksة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا عبارة عبار وصف العالمة :

  مكتوب بشكل ممیز  Hمكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود حرف 
   االشتراطات :

  
قتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  م.مالفطیم ذ. :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  /ھوم وركسhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/02/2017بتاریخ :    268651 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –تاور  فیستفال–دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

ني، أسفلت مواد بناء (غیر معدنیة) ، أنابیب قاسیة غیر معدنیة للمبا 19وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بصفة أساسیة مواد بناء غیر  19وزفت وقار، مباني غیر معدنیة قابلة للنقل، نصب (مجسمات) غیر معدنیة. تتضمن الفئة 

الخشب شبھ المشغول (كالعارضات الخشبیة واأللواح الخشبیة الثخینة واأللواح  -معدنیة. وتتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة: 
زجاج المباني (كألواح األرضیات والبالط  -قشور الخشب (طبقات الوقایة الخارجیة)،  -ال)، الخشبیة الرقیقة، على سبیل المث

 صنادیق بریدیة مبنیة من الطوب أو الحجارة.  -حبیبات زجاجیة لتعلیم الطرق،  -الزجاجي، مثال)، 
  

باالنجلیزي   homeworksعبارة  عبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا وصف العالمة :
  مكتوب بشكل ممیز . Hمكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود حرف 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 صدار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  وركس /ھومhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/02/2017بتاریخ :    268652 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –فیستفال تاور –دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152رید: , صندوق الب047062044فاكس: 

  
 

  

 
 
 

الحبال والخیوط والشبكات والخیم والمظالت والمشمع واألشرعة  22وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البالستیك)، مواد نسیج  والغرارات واألكیاس (غیر الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطین

بصفة أساسیة منتجات صناعة الحبال واألشرعة ومواد التبطین والحشو ومواد النسیج من  22من األلیاف الخام. تتضمن الفئة 
ة أو اصطناعیة أو من الحبال والخیوط المصنوعة من ألیاف نسیجیة طبیعی -األلیاف الخام. وتتضمن ھذه الفئة بصفة خاصة: 

 الورق أو البالستیك. 
  

باالنجلیزي   homeworksعبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا عبارة  وصف العالمة :
  مكتوب بشكل ممیز . Hمكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود حرف 

   االشتراطات :
  

ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الفطیم ذ.م.م :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
  /ھوم وركسhomeworksالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/02/2017بتاریخ :    268653 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الفطیم ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, 047062044, ھاتف:  29الطابق –فیستفال تاور –دبي فیستفال سیتي  –إمارة دبي –مارات العربیة المتحدة اإلوعنوانة :       
     , , , دبي,  Abdulla.alsuwaidi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050فاكس: 

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25ة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ)- 512(
  

باالنجلیزي   homeworksعبارة ھوم وركس مكتوبة بشكل ممیز باللغة العربیة واللون األسود أسفلھا عبارة  وصف العالمة :
  مكتوب بشكل ممیز . Hمكتوبة وبشكل ممیز ,ویعلوھما  باللون األسود حرف 

   االشتراطات :
  

ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
    SOLARWINDSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/02/2017بتاریخ :    268689 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  22/08/2016  146،347/87:  بیانات األولویة         
  سوالرویندز وورلدواید ال ال سي    :بإسم )- 730(

  ،    الوالیات المتحدة االمیركیة   , , , ,  78746، اوستن، تكساس 2ساوث موباك اكسبرسواي، بیلدنغ  3711وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

لمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات األجھزة واألدوات العلمیة وا 9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

و إرسال أو والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أ
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط 

التسجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة 
 .   9أجھزة إطفاء الحرائق، في الفئة الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ 

  
: شمسي / وتمثل الجزء األول من SOLAR: كلمة مبتكرة ال معنى لھا تتكون من:      SOLARWINDS وصف العالمة :

  : ریاح / وتمثل الجزء الثاني من اسم الشركة طالبة التسجیل.  WINDSاسم الشركة طالبة التسجیل.     
   االشتراطات :

  
یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   تي ام بي -سابـا وشـركاھـم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    SOLARWINDSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/02/2017بتاریخ :    268690 المودعة بالرقم :)- 219(

  US  22/08/2016  147,347/87:  بیانات األولویة         
  سوالرویندز وورلدواید ال ال سي    بإسم :)- 730(

  ،    الوالیات المتحدة االمیركیة   , , , ,  78746، اوستن، تكساس 2ساوث موباك اكسبرسواي، بیلدنغ  3711وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

ة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا، الخدمات العلمی 42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 .   42خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر، في الفئة 

  
: شمسي / وتمثل الجزء األول من SOLAR: كلمة مبتكرة ال معنى لھا تتكون من:      SOLARWINDS وصف العالمة :

  : ریاح / وتمثل الجزء الثاني من اسم الشركة طالبة التسجیل.   WINDSالتسجیل.      اسم الشركة طالبة
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة حسني للتجار :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BISTROالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/02/2017بتاریخ :    268792 قم :المودعة بالر)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة حسني للتجار  بإسم :)- 730(

, فاكس: 048994444العنوان : دبي ـ مجمع دبي لالستثمار األول ـ مجمع مجموعة شركات حسني., ھاتف: وعنوانة :       
     , , , دبي,  hishamin@hotmail.com, ایمیل: 286, صندوق البرید: 048994445

  
 

  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) غیر كحولي ـ شراب فواكھ (غیر كحولي) ـ  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 عصائر فواكھ ـ مشروبات عصیر فواكھ غیر كحولیة ـ عصائر خضروات (مشروبات) ـ مشروبات غیر كحولیة.

  
" مكتوبة بأحرف التینیة باللون األسود یدنوھا الكلمة "بیسترو" مكتوبة باألحرف العربیة BISTROالكلمة " : وصف العالمة

  باللون األسود على خلفیة بیضاء اللون.
   االشتراطات :

  
رید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شینغ دا تریدینغ ش م ح :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AWTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتطلب ب)- 541(
  26/02/2017بتاریخ :    268828 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شینغ دا تریدینغ ش م ح  بإسم :)- 730(

یمیل: , ا299279, صندوق البرید: 043687184, ھاتف:  05.13.12سوق التنین, محل رقم بي ایھ اي وعنوانة :       
shengda.fzco@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة ( التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات قیاس ا

اإلشراف ) واإلنقاذ والتعلیم, أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة, أجھزة 
جھزة التي تسجیل أو ارسال او نسخ الصوت أو الصور, حامالت بیانات مغناطیسیة, أقراص تسجیل, ماكینات بیع آلیة وآلیات لأل

 تعمل بقطع النقد, آالت تسجیل النقد , آالت حاسبة, معدات وأجھزة حاسوبیة لمعالجة البیانات, أجھزة إخماد النیران.
  

  ) مكتوبة بالالتینیة بشكل فني ممیز باألسود واألبیض.    AWTعبارة عن األحرف (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
تقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن ی

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:shengda.fzco@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بلو بیلز للزھور ذ.م.م :  / المالك التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات )- 740(
  blue bells flowersالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/02/2017بتاریخ :    268832 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بلو بیلز للزھور ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     , , , ,  tamer119@outlook.saالبرید االلكتروني:  0564466695العنوان:  العین   ھاتف:       انة : وعنو      
  

 
  

 
 
 

المنتجات الزراعیة ومنتجات البساتین و الغابات و الغالل غیر الواردة  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لحیوانات الحیة، الفواكھ و الخضروات الطازجة، البذور و النباتات و الزھور الطبیعیة، المواد الغذ ائیة الخاصة في فئات أخرى، ا

 بالحیو انات، الشعیر المنبت.
  

   وصف العالمة :
) ) blueالعالمھ عباره عن شكل زھرة لونھا بنفسجي ولون غصنھا اخضر وكتب على یمینھا من االسفل كلمة االشتراطات :

) كلمة blue bells) باللون البني الغامق , وحیث كتبت الكلمتان بخط ممیز, وكتب اسفل (bellsاللون البنفسجي وكلمة (ب
flowers.باللون الرمادي وجمیعھا على خلفیة عدیمة اللون ((  

  
و إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:tamer119@outlook.sa
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
    مطعم بایتاك ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  BAITHAK RESTAURANT LLCالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/02/2017بتاریخ :    268835 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم بایتاك ذ م م    بإسم :)- 730(

ك / الشیخ طحنون بن زاید آل نھیان., ھاتف: , وحدة, المال 15.5, محل رقم دي تي / ار  2الریف, قطعھ وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  sfservic@eim.ae, ایمیل: 26051, صندوق البرید: 025822221

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات, وخدمات اإلیواء المؤقت. 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) بالالتینیة مكتوبة   BAITHAK RESTAURANT LLCعبارة عن رسم لفنجان قھوة كتب أدناه (  مة :وصف العال
  بشكل ممیز وكتب أدناھا ( مطعم بایتاك ذ م م ) بالعربیة مكتوبة بشكل ممیز والعالمة باأللوان األحمر واألبیض واألسود.

   االشتراطات :
  

وبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكت
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:sfservic@eim.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الصقر جلوبال للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) :  / المالك تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن)- 740(
  FALCON GLOBALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/02/2017بتاریخ :    268869 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  .م.م)الصقر جلوبال للتجارة العامة (ش.ذ  بإسم :)- 730(

, 042895440دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  -العویر   -ملك راشد سعید حمد بالغافریة  2محل رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  admin@falconglobalonline.com, ایمیل: 3592, صندوق البرید: 042895441فاكس: 

  
 

  

 
 
 

 إدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي. 35و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أ)- 512(
  

" باألحرف الالتینیة FALCON GLOBALھي إسم شركة)    كلمة " FALCON GLOBAL(كلمة  وصف العالمة :
    بخط ممیز باللون األحمر في سطرین وباألعلى رسم صقر باللون األحمر داخل كرة أرضیة باللون األزرق.

كل على حدة في الوضع العادي لشیوع  falcon, globalالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات  االشتراطات :
  استخدامھا 

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما من 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:admin@falconglobalonline.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مركز فقیھ الطبي األكادیمي ش م ح     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
     Fakeeh Academic Medical Centreفقیھ  مركز فقیھ الطبي األكادیمي  لعالمة التجاریة : ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/03/2017بتاریخ :    269036 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مركز فقیھ الطبي األكادیمي ش م ح      بإسم :)- 730(

, ایمیل:  043588887واحة دبي للسیلكون ., ھاتف:  2ایھ  -202-203 –اتش كیو وعنوانة :       
experience_lawyer@outlook.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

خدمات طبیة, خدمات بیطریة, خدمات العنایة بصحة وجمال الكائنات  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الزراعة والبستنة والغابات.البشریة والحیوانات, خدمات 

  
عبارة عن الكلمة ( فقیھ ) مكتوبة بالعربیة بشكل فني ممیز باللون األزرق یلیھا نقطة باللون األحمر وكتب  وصف العالمة :

 Fakeeh Academic Medicalأدناھا العبارة       ( مركز فقیھ الطبي األكادیمي ) بالعربیة باللون األسود وكتب أدناھا ( 
Centre    .بالالتینیة باللون األسود (  

  الحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات مركز، الطبي كل على حدة في الوضع العادي االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30خالل وذلك 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:experience_lawyer@outlook.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  خالد علي :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   The shakerریة : العالمة التجا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/03/2017بتاریخ :    269038 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  خالد علي  بإسم :)- 730(

البرید االلكتروني:  -  0559519517ھاتف:  - 16742ص. ب:  -العنوان: االمارات, العین, زاخر  وعنوانة :       
theshakerjuice@gmail.com , , ,  ,العین     

  
 

  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر ) و المیاه الم عدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفو اكھ، شر اب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

  
العالمھ عباره عن حرف (ذ) في اعلى الیمین بخط صغیر واسفلھا تماما كلمھ )شكیر( باللغھ العربیھ بخط اكبر  صف العالمة :و

)  باللغھ االنجلیزیھ بخط اكبر وفي المنتصف shaker) بخط صغیر و اسفلھا كلمھ (theعلى الیمین وعلى اعلى الیسار كلمھ (
 juice) (smoothies)واه و في اسفل العالمھ كتبت ثالث كلمات باللغھ االنجلیزیھ صوره خالط تتطایر منھ قطرات من محت

)milkshakes.جمیعھا باللون االبیض واالسود على خلفیھ عدیمھ اللون   ((  
كل على حدة في الوضع  JUICE, MILKESHAKEالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :

  العادي
  

لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:theshakerjuice@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سكستي جي إس إم  م.د.م.س 3 :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  sixty gsm 3العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/03/2017بتاریخ :    269172 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إس إم  م.د.م.سسكستي جي  3  بإسم :)- 730(

ابراج  -أي  1إم  -1بي اتش  -أرض رقم : جي ال تي  -اتش دي اس بیسنیس سینتر  -: 2105وحدة رقم وعنوانة :       
, 33865, صندوق البرید: 044465581, فاكس: 0505552933االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  -دبي   -بحیرات جمیرا 

     , , دبي,  , hithayath@3sixtygsm.comایمیل: 
  

 
  

 
 
 

 إدارة وتوجیھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي. 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باللون الرمادي المائل ، مع كلمة  3" باألحرف الالتینیة بخط ممیز مع كتابة رقم   sixty gsm 3كلمة "  وصف العالمة :
" باللون األبیض المائل جمیعھم في خلفیة   gsm" عمودیًا  باللوني األسود واألبیض  وأحرف التینیة " sixty التینیة  "

  رمادي جزئیًا.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30 وذلك خالل
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hithayath@3sixtygsm.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سكستي جي إس إم  م.د.م.س 3 :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  TRIOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/03/2017بتاریخ :    269173 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سكستي جي إس إم  م.د.م.س 3  بإسم :)- 730(

ابراج  -أي  1إم  -1بي اتش  -أرض رقم : جي ال تي  -اتش دي اس بیسنیس سینتر  -: 2105وحدة رقم وعنوانة :       
, 33865, صندوق البرید: 044465581, فاكس: 0505552933االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  -دبي   -ت جمیرا بحیرا

     , , , دبي,  hithayath@3sixtygsm.comایمیل: 
  

 
  

 
 
 

والمساحیة وأجھزة وأدوات األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأجھزة وأدوات قیاس الوزن والقیاس واإلشارة والمراقبة 

(اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة 
ل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، آلیة وآلیات لألجھزة التي تعمل بقطع تسجی

 النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجھزة حاسوبیة لمعالجة البیانات، أجھزة إخماد النیران.
  

میز باللون األبیض وباألعلى شكل رقم ثالثة بخط ممیز باللون " باألحرف الالتینیة بخط م  TRIOكلمة " وصف العالمة :
  األبیض جمیعھم في خلفیة سوداء .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 اإلعالن  یوما من تاریخ إصدار ھذا 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hithayath@3sixtygsm.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ذ م م –افاق الخلیج للموارد  الھندسیة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  STRATO7ة : العالمة التجاری لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/03/2017بتاریخ :    269257 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م –افاق الخلیج للموارد  الھندسیة   بإسم :)- 730(

، وحدة شركة ھدف الخلیج القابضة 1011/1102مكتب-سى12ق-16ش -جزیرة ابوظبي، شارع زاید الثانى وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  s.babu@afaqgroup.ae, ایمیل: 45993, صندوق البرید: 0505220818ھاتف: ذ.م.م, 

  
 

  

 
 
 

-خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البریة والبحریة  -استیراد   - 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 صیانة التمدیدات الكھربائیة -لة   بالجم-تجارة معدات االتصال السكنیة 

  
  سلسلة منتجاتنا  7رائع وتعني كلمة -تعني كلمة ستراتو بارد  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:s.babu@afaqgroup.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ساینس الرت :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  INDEXONEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/03/2017بتاریخ :    269259 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ساینس الرت  بإسم :)- 730(

, فاكس: 037221922ملك عب النور اسعد علي الریس, دیرة, بور سعید., ھاتف:  112مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  sarwarm@ansimail.com, ایمیل: 126208, صندوق البرید: 037221924

  
 

  

 
 
 

 التعلیم والتھذیب, التدریب, الترفیھ, األنشطة الریاضیة والثقافیة. 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  لي مكتوبة بشكل ممیز.) مكتوبة بالالتینیة باللونین األسود والبرتقا INDEXONEعبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :
  على حدة في الوضع العادي Indexالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن المقطع  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  المتقدمة للتكنولوجیا والخدمات ذ م م  . :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   PTECHالتجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/03/2017بتاریخ :    269262 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  المتقدمة للتكنولوجیا والخدمات ذ م م  .  بإسم :)- 730(

 , ایمیل:44358, صندوق البرید: 025555480, فاكس: 025555491مصفح الصناعیھ , ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
ptech@eim.ae  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة وأجھزة وأدوات  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التصویر الفوتوغرافي والسینمائي واألجھزة واألدوات البصریة وأدوات الوزن والقیاس واإلشارة وا

والتعلیم ، أجھزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة، أجھزة تسجیل أو إرسال أو 
نسخ الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل، أقراص مدمجة، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط 

سجیل الرقمیة؛ آلیات لألجھزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجیل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البیانات، أجھزة الت
 الكمبیوتر؛ برامج كمبیوتر؛ أجھزة إطفاء الحرائق.

  
حمر . و الشكل من الكلممة باللون اال  I) باللغة االنجلیزیة باللون االسود , حرف PTECHالعالمة عبارة (  وصف العالمة :

  على خلفیة باللون االبیض .
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ptech@eim.ae
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رات العربیة المتحدةاإلما  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  تك باي لتجارة اإللكترونیات ( ش ذ م م )   :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  PCKlinicالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/03/2017بتاریخ :    269285 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تك باي لتجارة اإللكترونیات ( ش ذ م م )    بإسم :)- 730(

, فاكس: 043388821دبي, ھاتف: 27008دبي ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،          ص. ب :    وعنوانة :       
     , , , دبي,  udayan.vasudevan@tecbuy.comدبي, ایمیل:  27008, صندوق البرید:   043388826

  
 

  

 
 
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا،  42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات التحالیل واألبحاث الصناعیة، خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتر.

  
بالحروف الالتینیة و بخط عریض  PCKlinicعبارة عن مستطیل أسود الشكل مكتوب بداخلھ باللون األبیض  وصف العالمة :

  بالحروف الالتینیة باللون األبیض.  PERSONAL CAREو بأسفل الكلمة عبارة 
   االشتراطات :

  
لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:udayan.vasudevan@tecbuy.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة مجموعة أسكوب للتجارة فرع دبي    :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  HDD CAR CAREالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/03/2017بتاریخ :    269333 المودعة بالرقم :)- 219(

  SA  29/04/2016  1437005414:  بیانات األولویة         
  دبي    شركة مجموعة أسكوب للتجارة فرع  بإسم :)- 730(

, ایمیل:  0503923738ملك رضا درویش صالح علي ال رحمة, بردبي, السوق الكبیر., ھاتف:  3مكتب رقم وعنوانة :       
z.elhiouel@skopholding.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

نایة بالسیارات وغسیلھا وتنظیفھا, خدمات تقدیم خدمات متنقلة للع 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 غسیل السیارات, تلمیع المركبات, صیانة المركبات, إنشاء المباني و اإلصالح وخدمات التركیب أو التجمیع.

  
) بالالتینیة باللونین األخضر والرمادي  HDD CAR CAREرسم جناحین باللون األخضر كتب أدناه (  وصف العالمة :

  .مكتوبة بشكل ممیز
  باعتبارھا وصفیة على الخدمة car careالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 الن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلع 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:z.elhiouel@skopholding.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مصنع سیح النشاش لتنقیة وتعبئة المیاه :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  al nashsh water purification & bottlingنشاش لتنقیة وتعبئة المیاه  الالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/03/2017بتاریخ :    269388 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مصنع سیح النشاش لتنقیة وتعبئة المیاه  بإسم :)- 730(

البرید االلكتروني:     0507831832رقم الھاتف:    1مدینة العین الصناعیة  –العنوان: العین وعنوانة :       
mohammed.alsalmani@yahoo.com    ,العین , , ,     

  
 

  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر ) و المیاه الم عدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفو اكھ، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.المشروبات غیر الكحولیة، 

  
 Nashashكلمة "النشاش" بحروف عربیة داخل شكل وعبارة لتنقیة وتعبئة المیاه وبجانبھا ذات الشكل وكلمة  وصف العالمة :

   water purification & bottlingبحروف التینیة وتحتھا عبارة 
    طات :االشترا

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mohammed.alsalmani@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
  ھالة جابر إبراھیم خلف :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Everydayالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/03/2017بتاریخ :    269390 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الة جابر إبراھیم خلفھ  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 00971569433595, ھاتف: 224شقة  -بنایة أرنو أ  - 7شارع  -منطقة الروضة  -البرشاء وعنوانة :       
     , , , دبي,  elfeky.eg@live.com, ایمیل: 24258

  
 

  

 
 
 

خدمات تجمیع تشكیلة من البضائع لصالح الغیر( مستلزمات ومالبس  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 نسائیة، شیلة، ھدایا، عطور) وذلك لتمكین عامة الزبائن من معاینتھا وشراءھا عند الحاجة وال ینطوي ذلك على خدمة النقل

  
  قویم و ساعة بجانبھا رسم لت  Everyday gifts tradingالعالمة التجاریة عبارة عن عبارة  وصف العالمة :

) بمعزل عن العالمة العتبارھا شائعة االستخدام حیث Everydayعدم المطالبة بحق حصري عن استخدام كلمة ( االشتراطات :
  ستكون حمایة العالمة بمجملھا.

  
رید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:elfeky.eg@live.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  محمد على ھالل زاھر الحزامى :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  U - YOU - LOVE LOVE does not have to be perfect but it must be youالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/03/2017بتاریخ :    269430 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمد على ھالل زاھر الحزامى  بإسم :)- 730(

, صندوق 044490990, فاكس: 0509720198, ھاتف:  25برج سیتادیل الطابق  –نطقة برج خلیفة م –دبى  وعنوانة :       
     , , , دبي,  MUSTAFA@HILAL.CC, ایمیل: 214721البرید: 

  
 

  

 
 
 

غسل وكي  مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس , مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط , صابون , عطور وزیوت عطریة , مستحضرات تجمیل , غسول ( لوشن ) 

 للشعر , منظفات أسنان
  

) وأسفلھا  LOVE) وأسفلھا كلمة ( YOUبخط كبیر أعلى العالمة وأسفلھا كلمة ( Uعبارة عن حرف ( ( وصف العالمة :
) وكامل العالمة باللغة الالتینیة  YOU) وأسفلھا كلمة (  does not have to be perfect but it must beكلمة ( 

  وباللون األسود وخلفیة بیضاء 
  كل على حدة في الوضع العادي you, love, perfectالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن  لكلمات  االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  محمد على ھالل زاھر الحزامى :  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
   ME - MY EMOTIONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/03/2017بتاریخ :    269437 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمد على ھالل زاھر الحزامى  بإسم :)- 730(

, صندوق 044490990, فاكس: 0509720198, ھاتف:  25برج سیتادیل الطابق  –منطقة برج خلیفة  –دبى  وانة : وعن      
     , , , دبي,  MUSTAFA@HILAL.CC, ایمیل: 214721البرید: 

  
 

  

 
 
 

أخرى تستعمل في غسل وكي  مستحضرات تبییض األقمشة ومواد 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس , مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط , صابون , عطور وزیوت عطریة , مستحضرات تجمیل , غسول ( لوشن ) 

 للشعر , منظفات أسنان .
  

)  MY EMOTIONباللغة الالتینیة في وسط العالمة وبخط كبیر وأسفلھا كلمة   (   MEعبارة عن كلمة ( ( وصف العالمة :
  اللغة الالتینیة وكامل العالمة باللون األسود وخلفیة بیضاء . ب

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 التجاریة إدارة العالمات
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  رویال ون ایفانتس سیلیوشنز ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Royal One _ Events Solutionsالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/03/2017بتاریخ :    269481 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  رویال ون ایفانتس سیلیوشنز ذ م م   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 73085, صندوق البرید: 025507896, فاكس: 024963200مصفح الصناعیة , ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
mtanosf@royalcatering.ae  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 التعلیم والتھذیب، التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة والثقافیة. 41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

للغة اإلنجلیزیة , ) من اRالعالمة عبارة عن خطوط مقوسة الشكل باللونین البرتقالي واالحمر على شكل حرف ( وصف العالمة :
) باللغة اإلنجلیزیة باللون الرمادي , و Events Solutions) بالغلة اإلنجلیزیة باللون األسود , اسفلھا (Royal Oneیدنوھا (

  الشكل على خلفیة باللون األبیض .
لى حدة في الوضع كل ع Royal, events, solutionsالحمایة  للعالمة في مجملھا والتنازل  عن الكلمات  االشتراطات :

  العادي 
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:mtanosf@royalcatering.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
تصادوزارة اإلق  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  األشرفي لالستثمار ش ذ م م     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   E-BLINGالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/03/2017بتاریخ :    269566 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  لویةبیانات األو         
  األشرفي لالستثمار ش ذ م م      بإسم :)- 730(

,  043411234ملك التنمیة الوطنیة للتطویر واالستثمار العقاري بر دبي برج خلیفة., ھاتف:  1301مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  info@samaalkhaleej.com, ایمیل: 82311, صندوق البرید:  042261028فاكس: 

  
 

  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
نفیسة أو مطلیة بھا, غیر الواردة في فئات أخرى, المجوھرات واألحجار الكریمة, أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت 

 الدقیقة.
  

) مكتوبة بالالتینیة بشكل ممیز ورسم فوق الحرف األخیر جوھرة والعالمة  E-BLINGعبارة عن الكتابة (  المة :وصف الع
  باللونین األصفر واألبیض.

   االشتراطات :
  

، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:info@samaalkhaleej.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  جمایل لالزیاء :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Jلعالمة التجاریة : ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/03/2017بتاریخ :    269570 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  جمایل لالزیاء  بإسم :)- 730(

البرید االلكتروني:  -  5055559480ھاتف:  - 22425ص. ب:  -العنوان: العین   -وعنوانة :       
kr19891@gmail.com  ,العین , , ,     

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم واغطیة الراس 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) باللون الذھبي تداخلت بھ بعض الخطوط المائلھ باللون االسود حیث ان العالمھ Jالعالمھ عباره عن حرف ( وصف العالمة :
  على خلفیھ عدیمھ اللون . 

  على حدة في الوضع العادي Jالحمایة للعالمة في شكلھا المییز والتنازل عن الحرف  :االشتراطات 
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 مات التجاریةإدارة العال
 
  

 
 

mailto:kr19891@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/03/2017بتاریخ :    269571 عة بالرقم :المود)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

الكیماویات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصویر  1وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة غیر معالجة، بالستیك غیر معالج، أسمدة، الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعی

مركبات إخماد النـیران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة، مواد دبـاغة، مواد اللصق 
لمنتجات التي المستخدمة في الصناعة , كذلك المنتجات الكیمیائیة التي تستخدم في الصناعة والعلوم والزراعة، بما في ذلك تلك ا

تؤدي إلى إیجاد منتجات تقع في فئات أخرى , كما تشمل األسمدة العضویة , أمالح للحفظ بخالف تلك المستخدمة في الطعام , 
 إضافات معینة لصناعة المواد الغذائیة .

  
  Living Spaceة عبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلم وصف العالمة :

  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 اریةإدارة العالمات التج
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/03/2017بتاریخ :    269582 : المودعة بالرقم)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.aeل: , ایمی152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

الدھانات والورنیش وطالءات اللك، مواد الوقایة من الصدأ ومواد حفظ  2وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدھانین الخشب من التلف، مواد التلوین، مواد تثبیت األلوان، راتنج طبیعي خام، مع

وفنیي الدیكور وعمال الطباعة والفنانین و الدھانات والملونات والمستحضرات المستخدمة في الوقایة من التآكل , كما تشمل 
ة و ملونات الدھانات والورنیش وطالءات اللك المستخدمة في الصناعة واألشغال الیدویة واألعمال الفنیة و أصباغ لألقمش

 لألطعمة والمشروبات.
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

ت التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالما
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/03/2017بتاریخ :    269586 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –تحدة اإلمارات العربیة الموعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

صیدالنیة وبیطریة ، مستحضرات صحیة لغایات طبیة ،  مستحضرات 5وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مواد وأغذیة حمیة معدة لإلستعمال الطبي أو البیطري وأغذیة للرضع واألطفال ، مكمالت للحمیة الغذائیة لإلنسان والحیوان؛ 

نات الضارة ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان ، مطھرات ، مستحضرات إلبادة الحشرات والحیوا
مبیدات فطریات ومبیدات أعشاب , مواد صیدالنیة ومستحضرات أخرى لالستعمال الطبي , وتشمل كذلك مستحضرات صحیة 

للمحافظة على الصحة الشخصیة ، بخالف مواد التوالیت ,  مزیالت للروائح الكریھة بخالف تلك الخاصة باإلنسان والحیوان , 
لنظام حمیة قیاسي أو لمنح فوائد صحیة , بدائل للوجبات ، أطعمة ومشروبات للحمیة ، معدة مكمالت للحمیة الغذائیة، معدة 

 لالستعمال الطبي أو البیطري ,  سجائر بدون تبغ لغایات طبیة .
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  ة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح مكتوب

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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لعربیة المتحدةاإلمارات ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  مسار  Masarالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017ریخ : بتا   269623 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 485100, صندوق البرید: 044484000المدینة العالمیة لإلنتاج اإلعالمي دبي المبنى المسار , ھاتف: وعنوانة :       
asohrab@albayan.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

قائمة المنتجات / الخدمات / البضائع المطلوب تسجیل العالمة عنھا:  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الورق واألصناف المصنوعة منھ والورق المقوى واألصناف المصنوعة منھ والمطبوعات والجرائد والدوریات والكتب ومواد 

الفوتوغرافیة، األدوات الكتابیة، مواد اللصق الخاصة باألدوات الكتابیة، األدوات الخاصة بالفنانین ( فرش التجلید ، الصور 
التلوین ،أآلالت الكتابة، ولوازم المكاتب " عدا األثاث")، األدوات التي تستخدم في التھذیب والتعلیم "عدا األجھزة"، ورق 

 اللعب، حروف الطباعة ، األكلیشیھات 
  

عبارة عن كلمة  مسار باللغة العربیة باللون االحمر، واسفلھا (للطباعة و النشر) و الى جانبھا شعار ھندسي  لعالمة :وصف ا
 Printing" باللون األحمر واسفلھا (Masarبشكل مثلث كالھما باللون الرمادي، و ایضًا العالمة  مكتوبھ باللغة اإلنجلیزیة  "

and Publishingعار ھندسي بشكل مثلث و ایضًا كالھما باللون الرمادي. ) و الى بجانبھا ش  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 ةإدارة العالمات التجاری
 
  

 
 

mailto:asohrab@albayan.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشریفMOHAMMED BIN RASHID HOLY QURAN PRINTING CENTRE العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269624 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 485100, صندوق البرید: 044484000ر , ھاتف: المدینة العالمیة لإلنتاج اإلعالمي دبي المبنى المساوعنوانة :       
asohrab@albayan.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

قائمة المنتجات / الخدمات / البضائع المطلوب تسجیل العالمة عنھا:  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
رق المقوى واألصناف المصنوعة منھ والمطبوعات والجرائد والدوریات والكتب ومواد الورق واألصناف المصنوعة منھ والو

التجلید ، الصور الفوتوغرافیة، األدوات الكتابیة، مواد اللصق الخاصة باألدوات الكتابیة، األدوات الخاصة بالفنانین ( فرش 
لتي تستخدم في التھذیب والتعلیم "عدا األجھزة"، ورق التلوین ،أآلالت الكتابة، ولوازم المكاتب " عدا األثاث")، األدوات ا

 اللعب، حروف الطباعة ، األكلیشیھات 
  

عبارة عن كلمات مكتوبة باللغة العربیة باللون األسود بشكل فنى و أسفل ھذه العبارة باللغة  وصف العالمة :
اشد مركز محمد بن رMOHAMMED BIN RASHID HOLY QURAN PRINTING CENTREاإلنجلیزیة

  لطباعة المصحف الشریف
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:asohrab@albayan.ae
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تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  اللوجستیھ  توصیل للتوزیع والخدمات Distribution & Logistics    tawsee العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269625 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم   بإسم :)- 730(

ایمیل: , 485100, صندوق البرید: 044484000المدینة العالمیة لإلنتاج اإلعالمي دبي المبنى المسار , ھاتف: وعنوانة :       
asohrab@albayan.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

قائمة المنتجات / الخدمات / البضائع المطلوب تسجیل العالمة عنھا:  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والجرائد والدوریات والكتب ومواد الورق واألصناف المصنوعة منھ والورق المقوى واألصناف المصنوعة منھ والمطبوعات 

التجلید ، الصور الفوتوغرافیة، األدوات الكتابیة، مواد اللصق الخاصة باألدوات الكتابیة، األدوات الخاصة بالفنانین ( فرش 
"، ورق التلوین ،أآلالت الكتابة، ولوازم المكاتب " عدا األثاث")، األدوات التي تستخدم في التھذیب والتعلیم "عدا األجھزة

 اللعب، حروف الطباعة ، األكلیشیھات 
  

عبارة عن سھم باللون البرتقالي وفوقھ دائرة باللون األسود و اسفل العالمة كلمة توصیل مكتوبة باللغة العربیة  وصف العالمة :
)   tawseelألسود (باللون األسود (توصیل) و اسفلھا (للتوزیع و الخدمات اللوجستیة) ومكتوبھ باللغة اإلنجلیزیة باللون ا

  )Distribution & Logisticsواسفلھا عبارة (
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 التجاریةإدارة العالمات 
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Printing   &  Distributionالطباعة والتوزیع    العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269626 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الطباعة و التوزیع –مؤسسة  دبي لإلعالم   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 485100د: , صندوق البری044484000المدینة العالمیة لإلنتاج اإلعالمي دبي المبنى المسار , ھاتف: وعنوانة :       
asohrab@albayan.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

الورق واألصناف المصنوعة منھ والورق المقوى واألصناف  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
توغرافیة، األدوات الكتابیة، مواد اللصق المصنوعة منھ والمطبوعات والجرائد والدوریات والكتب ومواد التجلید ، الصور الفو

الخاصة باألدوات الكتابیة، األدوات الخاصة بالفنانین ( فرش التلوین ،أآلالت الكتابة، ولوازم المكاتب " عدا األثاث")، األدوات 
 التي تستخدم في التھذیب والتعلیم "عدا األجھزة"، ورق اللعب، حروف الطباعة ، األكلیشیھات

  
عبارة عن مربع مفرغ باللون األحمر والطباعة و التوزیع مكتوبة باللغة العربیة باللون األسود و اسفلھا عبارة  ة :وصف العالم

  Printing and Distributionمكتوبة باللغة اإلنجلیزیة   
  ادي طباعة كل على حدة في الوضع الع printingالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

التجاریة إدارة العالمات  
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269628 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا، مواد بناء معدنیة ، مباني متنقلة  6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة ، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة ، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة، مصنوعات حدادة ، خردوات 

وأنابیب معدنیة ، خزائن حفظ الوثائق واألشیاء الثمینة ، منتجات مصنوعة من معادن غیر نفیسة غیر معدنیة صغیرة ، مواسیر 
واردة في فئات أخرى ، خامات معادن , كما تشمل معادن غیر نفیسة غیر مشغولة أو مشغولة جزئیًا وكذلك منتجات بسیطة 

 مصنوعة من ھذه المعادن.
  

  Living Spaceكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة عبارة  لیفینغ سبیس م وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /التجاریة :  العالمة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269629 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

ھاتف:  .,29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

آالت وعدد آلیة ، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ،  7وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة (عدا ما یدار بالید) ، أجھزة تفقیس البیض قارنات 

, آالت بیع أوتوماتیة , الُعدد اآللیة والمحركات والمكائن , أجزاء المحركات والمكائن (من جمیع األنواع)، آالت وأجھزة التنظیف 
 الكھربائیة .

  
  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  مة :وصف العال

  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 
   االشتراطات :

  
لبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة با

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس/العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتطلب ب)- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269630 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –تیفال تاور فیس –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

لشُّوك والسكاكین ُعدد وأدوات یدویة (تـُدار بالید)، أدوات المائدة (ا 8وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والمالعق)، أسلحة بیضاء ، أدوات حالقة , األدوات الیدویة المستخدمة كُعدد في المھن ذات الصلة , كما تشمل أدوات المائدة 

 (الشوك والسكاكین والمالعق) المصنوعة من معادن نفیسة , آالت الحالقة ومقصات الشعر الكھربائیة (بصفتھا ُعدد یدویة)
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

د المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269631 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –ال تاور فیستیف –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

والتجفیف  أجھزة لإلنارة والتدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید 11وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والتھویة وإمداد المیاه واألغراض الصحیة وأجھزة تكییف الھواء و دفایات الفراش وقواریر الماء الساخن وأحواض التدفئة ، 
سواء كانت كھربائیة أو غیر كھربائیة , ومخدات (وسائد) وبطانیات تدفأ كھربائیًا، لیست لغایات طبیة  وغالیات كھربائیة , و 

 ة. أواني طھو كھربائی
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

د أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  .م.م)شركة الفطیم (ذ :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269632 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –یفال سیتي دبي فیست –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

نوعة من ھذه المواد وغیر الورق والورق المقوى والمنتجات المص 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واردة في فئات أخرى , المطبوعات , مواد تجلید الكتب , الصور الفوتوغرافیة , القرطاسیة , مواد اللصق المستعملة  في 

د القرطاسیة أو لغایات منزلیة , ومواد الفنانین , فراشي الدھان أو التلوین , اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث), موا
التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) , مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى), حروف الطباعة , الكلیشیھات 
(الراسمات) , الورق والمنتجات المصنوعة من تلك المادة واللوازم المكتبیة , سكاكین الورق , الناسخات , صفائح وأكیاس 

 وحقائب بالستیكیة للف والتغلیف .
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح

   االشتراطات :
  

إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  )شركة الفطیم (ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269634 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –سیتي  دبي فیستیفال –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

المیكا والمنتجات المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس و 17وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة في فئات أخرى ، مواد بالستیكیة متشكلة بالبثق لإلستعمال في التصنیع ، مواد التغلیف 
والحشو والعزل ، أنابیب مرنة غیر معدنیة , مواد بالستیكیة ومواد عزل كھربائي وحراري وسمعي تستعمل في التصنیع بشكل 

ضبان , مواد مطاطیة لتلبیس اإلطارات , مواد تبطین وحشو من المطاط أو البالستیك , حواجز عائمة مانعة ألواح وقوالب وق
 للتلوث .

  
  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :

  الشكل أعاله .    مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح في 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
ارة اإلقتصادوز  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269637 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     دبي,  , , , Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

األثاث والمرایا واطارات الصور، المنتجات (غیر الواردة في فئات  20وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حوت أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو الخیزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك ال

أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البدیلة لكل ھذه المواد أو من المواد البالستیكیة , واألثاث وقطعھ 
ومنتجات بالستیكیة غیر واردة في فئات أخرى , كما تشمل األثاث المعدني وأثاث المخیمات , فراش النوم ( كالفرشات والفرشات 

ى سبیل المثال)، والمرایا ومرایا األثاث أو مرایا التوالیت ، لوحات أرقام التسجیل غیر المعدنیة ، الزنبركیة والمخدات ، عل
 صنادیق بریدیة غیر معدنیة وغیر مبنیة من الطوب أو الحجارة .

  
  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :

  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269640 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

أدوات وأواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ ، أمشاط وأسفنج  21وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
زجاج غیر مشغول أو زجاج شبھ  ، فراشي ( عدا فراشي التلوین أو الدھان)، مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظیف ، سلك جلي ،

مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) ، أواني زجاجیة وأواني خزف صیني وأواني خزفیة غیر واردة في فئات أخرى , 
األواني واألوعیة واألدوات الیدویة الصغیرة المستخدمة في المنزل والمطبخ وكذلك األواني واألدوات واألوعیة الزجاجیة 

الخزفیة الخاصة بالتوالیت , كما تشمل أواني وأدوات وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطبخ ، نذكر منھا على سبیل واألدوات 
المثال ال الحصر، أواني وأوعیة وأدوات المطبخ والدالء واألوعیة المصنوعة من الحدید أو األلمنیوم أو البالستیك أو غیرھا من 

ة المستعملة في الفرم أو الھرس أو العصر.. ,  أمشاط كھربائیة ، فراشي أسنان كھربائیة ، المواد وكذلك األدوات الیدویة الصغیر
 قواعد أطباق وقواعد أواني الشرب على مائدة الطعام.

  
  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :

  اإلنجلیزیة , كما ھو موضح مكتوبة باللغة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 

mailto:Blooshi@alfuttaim.ae
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متحدةاإلمارات العربیة ال  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269641 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

الحبال والخیوط والشبكات والخیم والمظالت والمشمع واألشرعة  22وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مواد نسیج والغرارات واألكیاس (غیر الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطین والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البالستیك)، 

من األلیاف الخام , صناعة الحبال واألشرعة ومواد التبطین والحشو ومواد النسیج من األلیاف الخام , كما تشمل الحبال والخیوط 
 المصنوعة من ألیاف نسیجیة طبیعیة أو اصطناعیة أو من الورق أو البالستیك .  

  
  Living Spaceوبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  عبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وصف العالمة :

  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ر ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceیس /لیفینغ سبالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269642 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050كس: , فا0508823288

  
 

  

 
 
 

 الغزل والخیوط المستخدمة في النسیج . 23وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  Living Spaceشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة عبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وب وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Space/ لیفینغ سبیسالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269643 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050: , فاكس0508823288

  
 

  

 
 
 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة في فئات أخرى ، أغطیة  24وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
بالتجزئة) واألغطیة النسیجیة لالستعمال المنزلي , كما تشمل بیاضات الِفراش  الفراش والموائد , المنسوجات (التي تباع

 المصنوعة من الورق .
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
اریةإدارة العالمات التج  

 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269644 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  سم :بإ)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصیر ومشمع فرش األرضیات  27وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ومواد أخرى لتغطیة األرضیات القائمة ومطرزات تعلق على الجدران ( من مواد غیر نسیجیة) , و المنتجات المطلوب إضافتھا 

 ـدة سابقًا.كأدوات أثاث لألرضیات والجدران المشّی
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح

   االشتراطات :
  

اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  فطیم (ذ.م.م)شركة ال :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269646 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –بي فیستیفال سیتي د –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

لریاضة الجمنازیة واألدوات الریاضیة اللعب وأدوات اللعب، أدوات ا 28وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
غیر الواردة في فئات أخرى ، زینة لشجرة عید المیالد , أجھزة تسلیة ولعب مخصصة لالستعمال مع شاشة عرض خارجیة , 

 ُعدة الصید , تجھیزات مختلف الریاضات واأللعاب . 
  

  Living Spaceوباللون األسود وأسفلھا كلمة عبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الفطیم (ذ.م.م) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Living Spaceلیفینغ سبیس /العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269647 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الفطیم (ذ.م.م)  بإسم :)- 730(

., ھاتف: 29الطابق  –فیستیفال تاور  –دبي فیستیفال سیتي  –إمارة دبي  –اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانة :       
     , , , دبي,  Jamal.AlBlooshi@alfuttaim.ae, ایمیل: 152, صندوق البرید: 047062050, فاكس: 0508823288

  
 

  

 
 
 

الِغالل والمنتجات الزراعیة ، ومنتجات البساتین والغابات غیر الواردة  31وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
كھ والخضروات الطازجة ، البذور والنباتات والزھور الطبیعیة ، المواد الغذائیة الخاصة في فئات أخرى ، الحیوانات الحیة ، الفوا

بالحیوانات ، الشعیر المنبت (الملت) , منتوجات األرض التي لم تخضع ألي شكل من أشكال اإلعداد لالستھالك والحیوانات الحیة 
مل الخشب الخام ، الحبوب الخام ، البیض المخصب للتفقیس ، والنباتات وكذلك المواد الغذائیة الخاصة بالحیوانات , كما تش

 الرخویات والقشریات الحیة .
  

  Living Spaceعبارة  لیفینغ سبیس مكتوبة باللغة العربیة وبشكل ممیز وباللون األسود وأسفلھا كلمة  وصف العالمة :
  مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة , كما ھو موضح 

   االشتراطات :
  

یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  محمد على ھالل زاھر الحزامى :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ME  MY EMOTIONالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269652 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھالل زاھر الحزامى محمد على  بإسم :)- 730(

, 044490990, فاكس: 044490999, ھاتف:  25برج سیتادیل الطابق  –منطقة برج خلیفة  –دبى       وعنوانة :       
     , , , دبي,  MUSTAFA@HILAL.CC, ایمیل: 214721صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14: وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة )- 512(
نفیسة أو مطلیة بھا ، غیر الواردة في فئات أخرى ، المجوھرات واألحجار الكریمة ، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت 

 الدقیقة . 
  

 MYط كبیر وأسفلھا كلمة                    (  باللغة الالتینیة في وسط العالمة وبخ MEعبارة عن كلمة ( ( وصف العالمة :
EMOTION باللغة الالتینیة وكامل العالمة باللون األسود وخلفیة بیضاء (  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  محمد على ھالل زاھر الحزامى :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
        U - YOU LOVE does not have to be perfect but it must be YOUلعالمة التجاریة : ا لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/03/2017بتاریخ :    269653 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمد على ھالل زاھر الحزامى  بإسم :)- 730(

, 044490990, فاكس: 044490999, ھاتف:  25سیتادیل الطابق  برج –منطقة برج خلیفة  –دبى       وعنوانة :       
     , , , دبي,  MUSTAFA@HILAL.CC, ایمیل: 214721صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

المعادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات المصنوعة من معادن  14وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
أو مطلیة بھا ، غیر الواردة في فئات أخرى ، المجوھرات واألحجار الكریمة ، أدوات قیاس الوقت وأدوات قیاس الوقت  نفیسة

 الدقیقة 
  

) وأسفلھا  LOVE) وأسفلھا كلمة ( YOUبخط كبیر أعلى العالمة وأسفلھا كلمة ( Uعبارة عن حرف ( ( وصف العالمة :
) وكامل العالمة باللغة الالتینیة  YOU) وأسفلھا كلمة (  does not have to be perfect but it must beكلمة ( 

  وباللون األسود وخلفیة بیضاء 
  كل على حدة في الوضع العادي you, love, perfectالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :

  
العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بین النھرین لتجارة االطارات وبطاریات السیارات    :  / المالك التسجیل تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل)- 740(
  BSAIFSTONEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/03/2017بتاریخ :    269831 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ات السیارات   بین النھرین لتجارة االطارات وبطاری  بإسم :)- 730(

, 0569975211ملك محمود جعفر عبد اهللا., ھاتف:  9, خلف شارع النھدة, شبرة رقم دي 8صناعیة رقم وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  ornets@eim.ae, ایمیل: 39196صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

 المركبات وأجھزة النقل البري أو الجوي أو المائي, اطارات المركبات 12وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) مكتوبة بالالتینیة باللون األسود.    BSAIFSTONEعبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  رزاقمحمد امین حسن عبدال :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AL AMIN-االمین العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  15/03/2017بتاریخ :    269841 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمد امین حسن عبدالرزاق  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 35112, صندوق البرید: 0507755882الشارقة / الصناعیة الثالثة / كراج االمین, ھاتف: وعنوانة :       
alamingroup1@yahoo.com  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

اللحوم و األسماك و لحوم الدواجن و الصید , خالصات اللحم , فواكة  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
جیلي) و مربیات و فواكھ مطبوخھ بالسكر , البیض و الحلیب و منتجات الحلیب و خضروات محفوظة و مجففة و مطھوة , ھالم (

 , الزیوت و الدھون الصالحة لألكل و التمور 
  

مربع كبیر باللون االخضر بداخلة مربع صغیر باللون االصفر یحیطھم إطار باللون االصفر وعلیھما قرنین  وصف العالمة :
  باللغة االتینیة AL AMINبة كلمة االمین باللغة العربیة و القرن الیسار بة كلمة  متقابلین باللون الفضي القرن االیمن

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  دوبترا للتجارة العامة ش ذ م م     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ALMEHMAS COFFEEاس  قھوة المحمالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/03/2017بتاریخ :    269896 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دوبترا للتجارة العامة ش ذ م م      بإسم :)- 730(

 , صندوق البرید: 043940550ملك مادیسون ھولدنجز (راكیش كومار) دیرة, ند حصة., ھاتف:  808مكتب وعنوانة :       
     , , , دبي,  salesdupetra@gmail.com, ایمیل: 77374

  
 

  

 
 
 

البن والشاي و الكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والحلویات والحلویات المثلجة, عسل النحل والعسل اإلصطناعي, الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر 

 األسود, الخمیرة ومسحوق الخبیز, الملح و الخردل, الخل, الصلصات ( التوابل ), البھارات, الثلج.
  

عبارة عن رسم لثالث حبات قھوة كتب أعالھا ( قھوة المحماس ) بالعربیة مكتوبة بشكل ممیز و كتب بمحاذاتھا  وصف العالمة :
  ) بالالتینیة مكتوبة بشكل ممیز والعالمة باللون الذھبي على خلفیة باللون األسود. ALMEHMAS COFFEEرة ( العبا

  الحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة قھوة على حدة في الوضع العادي العتبارھا وصفیة على الفئة  االشتراطات :
  

توبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مك
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:salesdupetra@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة دار األصالھ للدعایة و االعالن ش.ذ.م.م :  / المالك ن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة ع)- 740(
  مجلة سیدات االعمالالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/03/2017بتاریخ :    269912 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ایة و االعالن ش.ذ.م.مشركة دار األصالھ للدع  بإسم :)- 730(

, 046062600الممزر, ھاتف: -دیرة  -ملك الشیخ محمد بن راشد ال مكتوم لألعمال الخیریة  8مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , ,  fowazabaji@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

ورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر الورق وال 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واردة في فئات أخرى ؛ المطبوعات ؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة ؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة  في 

كتبیة (عدا األثاث)؛ مواد القرطاسیة أو لغایات منزلیة ؛ ومواد الفنانین ؛ فراشي الدھان أو التلوین ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم الم
التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) ؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة ؛ الكلیشیھات 

 (الراسمات). 
  

  مجلة دوریھ اجتماعیھ اقتصادیھ ثقافیة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ایھ ار سي للعطور و مستحضرات التجمیل ش.ذ.م.م :  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
  Al-Nuaim D’loveالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/03/2017بتاریخ :    269981 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ستحضرات التجمیل ش.ذ.م.مایھ ار سي للعطور و م  بإسم :)- 730(

اإلمارات العربیة المتحدة, ھاتف:    -دبي   -البطین  -دیره  -ملك عبدالرحمن الفھیم  14محل رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  hashim.batliwala@gmail.com, ایمیل: 92760, صندوق البرید: 042258282

  
 

  

 
 
 

مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زیوت  3ع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السل)- 512(
 عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول [لوشن] للشعر، منظفات أسنان.

  
"  D’love" باألحرف الالتینیة بخط ممیزمع تسطیر باللون األسود و تحتھا كلمة "   Al-Nuaimكلمة " وصف العالمة :

  ینیة بخط ممیز باللون األسود.باألحرف الالت
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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المتحدة اإلمارات العربیة  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة الخلیج للطباعة والتغلیف ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  : الخلیج للطباعة والتغلیف GPP Gulf Printing & Packagingالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  19/03/2017بتاریخ :    270001 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الخلیج للطباعة والتغلیف ذ م م  بإسم :)- 730(

, , , amgad.angt@gmail.com, ایمیل: 026322445, فاكس: 026322445ابوظبي كیزاد أ , ھاتف: وعنوانة :       
     ابوظبي,  

  
 

  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واردة في فئات أخرى ؛ المطبوعات ؛ مواد تجلید الكتب؛ الصور الفوتوغرافیة ؛ القرطاسیة؛ مواد اللصق المستعملة  في 

؛ ومواد الفنانین ؛ فراشي الدھان أو التلوین ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث)؛ مواد القرطاسیة أو لغایات منزلیة 
التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) ؛ مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة ؛ الكلیشیھات 

 (الراسمات).
  

) G P Pیة من حیث الشكل واللون واللغة (حسب الصورة):    العالمة عبارة عن (وصف العالمة التجار – وصف العالمة :
) باللغة االنجلیزیة اسفلھا . (الخلیج Gulf Printing & Packagingباللغة االنجلیزیة باللون الرمادي الغامق یدنوھا (

لي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح واالحمر للطباعة والتغلیف) وعلى یسار الشكل شكل مكعب مكون من مربعات بااللوان البرتقا
  , و الشكل على خلفیة باللون االبیض .  

  الحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات الخلیج، الطباعة ، التغلیف كل على حدة في الوضع العادي االشتراطات :
  

لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:amgad.angt@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مطعم سفن ھوت بوت ذ م م  :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  7رقم العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/03/2017بتاریخ :    270028 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم سفن ھوت بوت ذ م م   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 44242, صندوق البرید: 024430771ھاتف: ,  1-18ش -64أبوظبي ، شارع الدفاع ق وعنوانة :       
joanna@alarefuae.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 مطعم  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ویشبھ شكل النار ألنھ یوحي على سخونة الطعام ولونھ أحمر 7على شكل رقم  وصف العالمة :
   اطات :االشتر

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:joanna@alarefuae.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
  بكسلى واى للتجارة العامة ش ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Sarina’s Pet Clothesالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  20/03/2017بتاریخ :    270037 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  بكسلى واى للتجارة العامة ش ذ م م   بإسم :)- 730(

, 042566629رأس الخور., ھاتف:  –ملك داینمامود لتجارة التحف الفنیة  613-963أرض  7مستودع وعنوانة :       
     , , , دبي,  osseiran1@yahoo.com, ایمیل: 78501صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس, لإلستخدام البشري أو إلستخدام  25لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك )- 512(
 الحیوانات األلیفة.

  
) بالالتینیة  Sarina’s Pet Clothesعبارة عن اطار مستطیل فیھ صورة ألدنى قدم حیوان وكتب أدناھا (  وصف العالمة :

  ردي واألبیضوالعالمة باألخضر والو
  باعتبارھا وصفیة  clothesالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعال 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:osseiran1@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  محمصة وحلویات یا مال الشام  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CHOCO LALIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/03/2017بتاریخ :    270106 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  محمصة وحلویات یا مال الشام   بإسم :)- 730(

     , , , دبي,  8423ملك عبد الحكیم وجیھ األسود, صندوق البرید:  - 2162األرض رقم  -ند الحمر  -دبي وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

البن , الشاي , الكاكاو , السكر , األرز , التابیوكا والساجو , وما یقوم  30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
مقام البن , الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب , الخبز , البسكویت والكعك والفطائر والحلویات و المثلجات , عسل 

( الدبس ) , الخمیرة ومسحوق الخمیرة , الملح , الخردل , الفلفل  والخل و الصلصة , البھارات , التوابل ,  النحل والعسل األسود
 الثلج.

  
  باللون األبیض CHOCO LALIدائرة بیضاء بخلفیة بنیة اللون  یتوسطھا كلمة شوكو اللي  و كلمة  وصف العالمة :

  على حدة في الوضع العادي لشیوع استخدامھا chocoل عن الكلمة الحمایة للعالمة في مجملھا والتناز االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  العامة للمنتجات البترولیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SPEED MASTER PETROLEUMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/03/2017بتاریخ :    270159 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  العامة للمنتجات البترولیة  بإسم :)- 730(

, فاكس:  065754717المنطقة الحرة بالحمریة., ھاتف:  02اي,  3و  02, 01جیھ,  2قطعة أرض رقم وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  admin@generalpetroleum.ae, ایمیل: 53046, صندوق البرید: 065754718

  
 

  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة, مزلقات, مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الغبار, وقود( بمافي ذلك وقود المحركات ) ومواد إضاءة, شموع وفتائل لإلضاءة  .

  
سم ممیز مؤلف من دائرة یحیط بھا خط دائري ورسم فیھا قطرة زیت مرسومة بشكل ممز وكتب عبارة عن ر وصف العالمة :

) بالالتینیة مكتوبة بشكل ممیز والعالمة باألزرق واألصفر  SPEED MASTER PETROLEUMأدنى الدائرة العبارة   ( 
  واألخضر.  

  على حدة في الوضع العادي  petroleumالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  العامة للمنتجات البترولیة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  OLEXالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/03/2017بتاریخ :    270160 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ویةبیانات األول         
  العامة للمنتجات البترولیة  بإسم :)- 730(

, فاكس:  065754717المنطقة الحرة بالحمریة., ھاتف:  02اي,  3و  02, 01جیھ,  2قطعة أرض رقم وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  admin@generalpetroleum.ae, ایمیل: 53046, صندوق البرید: 065754718

  
 

  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة, مزلقات, مركبات امتصاص وترطیب وتثبیت  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 الغبار, وقود( بمافي ذلك وقود المحركات ) ومواد إضاءة, شموع وفتائل لإلضاءة  .

  
دائرة مؤلفة من قوسین یتوسطھا نجمة كتب فیھا ) مكتوبة بالالتینیة ورسم أھالھا  OLEXعبارة عن الكلمة (  وصف العالمة :

 )OLEX                    .بالالتینیة والعالمة باألسود والرمادي (  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 ما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یو 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:admin@generalpetroleum.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  فرع دبي -أوفیس إنسبیریشنس للدیكور و تجارة األثاث ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Steelcaseالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/03/2017بتاریخ :    270204 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فرع دبي -أوفیس إنسبیریشنس للدیكور و تجارة األثاث ذ م م   بإسم :)- 730(

, 043697845, فاكس:       043697844العربیة المتحدة, ھاتف:  االمارات    37449د بي     ص. ب:    وعنوانة :       
     , , , دبي,  shafeeq.v@office-inspirations.com, ایمیل: 37449صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

ل النشاط المكتبي.   الدعایة واإلعالن وإدارة وتوجیھ األعمال وتفعي 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  35في الفئة  

  
  مكتوبة بطریقة مبتكرة وباللغة الالتینیة وباللون السود. Steelcaseھي عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

سجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید الم
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  أحمد حبیب حسن أحمد الھاشمي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ABKO LUBEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتلب بط)- 541(
  23/03/2017بتاریخ :    270241 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أحمد حبیب حسن أحمد الھاشمي   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 40319البرید: , صندوق 065421003, فاكس: 0506313004الشارقة , ھاتف:  -المنطقة الصناعة وعنوانة :       
almehdar@emirates.net.ae  ,الشارقة , , ,     

  
 

  

 
 
 

زیوت محركات  -زیوت محركات السیارات العاملة على البنزین 4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
لمخصصة للسیارات والشاحنات واإلستخدامات الصناعیة الشحوم ا -زیوت فرامل السیارات  -السیارات العاملة على الدیزل 

 األخرى
  

   ABKO LUBEعبارة عن شكل بیضوي وبداخلھ أحرف مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة لكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
لة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:almehdar@emirates.net.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بران فودز لیمتد ش م ح :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SAGARMATHAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  23/03/2017بتاریخ :    270266 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بران فودز لیمتد ش م ح  بإسم :)- 730(

, فاكس: 0557274869اتف: / عجمان / االمارات العربیة المتحدة , ھ 30- 1المنطقة الحرة بعجمان بيوعنوانة :       
     , , , عجمان,  hrmd@pranuae.com, ایمیل: 21031, صندوق البرید: 067445986

  
 

  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة؛ األرز؛ التابیوكا   30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
حضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجة؛ عسل النحل والعسل والساغو؛ الدقیق والمست

 األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج.
  

ي العلوي اطرافة بلون ازرق العالمة فى خلفیة مربعة بلون ابیض وبداخلھا شكل بیضاوي مفتوح من الجز وصف العالمة :
یظھر من الجزء العلوي المفتوح شكل متموج ممتد من داخل الشكل الي خارجة من االعلي یشبة الجبال اطرافة سمیكة بلون 

" وكتب تحتھا باللغة النیبالیة SAGARMATHAازرق كتب في سط العالمة بخط عریض بلون ارزق فاتح سماوي كلمة  "
  زرق                  بلون ا SAGARMATHAكلمة 

  باعتبارھا اسم موقع جغرافي  sagarmathaالحمایة للعالمة بشكلھا الممیز وال تشمل الكلمة   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hrmd@pranuae.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مؤسسة لیوا لتنقیة میاه الشرب  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  water of happinessماي السعادة مة التجاریة : العال لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/03/2017بتاریخ :    270279 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة لیوا لتنقیة میاه الشرب   بإسم :)- 730(

: , ایمیل  9113, صندوق البرید: 025501990, فاكس:  025501331مصفح , ھاتف: وعنوانة :       
liwawateruae@yahoo.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

البیرة (شراب الشعیر) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 ات أخرى لعمل المشروبات.المشروبات غیر الكحولیة، مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ، شراب ومستحضر

  
العالمھ عباره عن شكل اموشن مبتسم ویؤشر بأصبعھ عالمھ الجوده او السعاده اعلي الشكل ماي السعادة  وصف العالمة :

      water of happinessویدنوه 
  باعتبارھا وصفیة على المنتجات waterالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمة ماي  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:liwawateruae@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
اریةإدارة العالمات التج  

 
  إنتیغریتد كومودیتیز م د م س     :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Slim Trimالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/03/2017بتاریخ :    270297 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  إنتیغریتد كومودیتیز م د م س      :بإسم )- 730(

, ایمیل: 0568095563, دي ام سي سي  , ھاتف: 3جویالري اند جمبلكس  3او  -01-3314وحدة رقم وعنوانة :       
nisreen.izzdeen@gmail.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

اه بنكھات مختلفة, البیرة ( شراب الشعیر ) والمیاه المعدنیة می 32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
والغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة, مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ, شراب ومستحضرات أخرى 

 لعمل المشروبات.
  

  ممیز, والعالمة باللونین األسود واألبیض.) بالالتینیة مكتوبة بشكل  Slim Trimعبارة عن دائرة كتب فیھا (  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:nisreen.izzdeen@gmail.com
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رات العربیة المتحدةاإلما  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ھیئة تنظیم االتصاالت :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  COVERAGEتغطیة العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266841 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیئة تنظیم االتصاالت  بإسم :)- 730(

     دبي ،   االمارات العربیة المتحدة, , , ,   116688ص.ب  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

مج عمل ومبادیئ توجیھیة استشارات في مجال االتصاالت لوضع برا 38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 للتنمیة المستدامة في قطاع االتصاالت.

  
رسم موجات السلكیة وتحتھا ایقونة االتجاھات على شبھ خریطة الدولة وتحتھا كلمة )تغطیة) بحروف عربیة  وصف العالمة :

  ) بحروف التینیة COVERAGEو(
   االشتراطات :

  
با إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ھیئة تنظیم االتصاالت :  / المالك تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن )- 740(
   ARABIC DIGITAL CONTENTالمحتوى العربي االلكتروني العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266843 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  تصاالتھیئة تنظیم اال  بإسم :)- 730(

     دبي ،   االمارات العربیة المتحدة, , , ,   116688ص.ب  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

استشارات في مجال االتصاالت لوضع برامج عمل ومبادیئ توجیھیة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 للتنمیة المستدامة في قطاع االتصاالت.

  
 ARABIC DIGITAL CONTENTعبارة "المحتوىالعربي االلكتروني" بحروف عربیة وتحتھا  العالمة : وصف

  بحروف التینیة وفوقھا حرف (ع) بتغطیة أرابسك على شكل بوابة
   االشتراطات :

  
ة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسال

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ھیئة تنظیم االتصاالت :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  اللجنة الوطنیة  اإلمارات العربیة المتحدة WSISالقمة العالمیة حول مجتمع المعلومات  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266845 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیئة تنظیم االتصاالت  بإسم :)- 730(

     دبي ،   االمارات العربیة المتحدة, , , ,   116688ص.ب   وعنوانة :      
  

 
  

 
 
 

استشارات في مجال االتصاالت لوضع برامج عمل ومبادیئ توجیھیة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 للتنمیة المستدامة في قطاع االتصاالت.

  
وطبق االتصال البثي وتحتھا عبارة (القمة العالمیة حول مجتمع االمارات) تحتھا عبارة اللجنة  WSISالحروف  وصف العالمة :

  الوطنیة االمارات العربیة المتحدة بحروف عربیة والتینیة
  الحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات اإلمارات العربیة المتحدة باعتبارھا اسم جغرافي االشتراطات :

  
لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ھیئة تنظیم االتصاالت :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  UAEPediaموسوعة اإلمارات  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266846 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ئة تنظیم االتصاالتھی  بإسم :)- 730(

     دبي ،   االمارات العربیة المتحدة, , , ,   116688ص.ب  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

استشارات في مجال االتصاالت لوضع برامج عمل ومبادیئ توجیھیة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 تصاالت.للتنمیة المستدامة في قطاع اال

  
اشكال مختلفة ضمن دائرة باللون االحمر وتحتھا عبارة "موسوعة االمارات" بحروف عربیة  وصف العالمة :

  " بحروف التینیةUAEPediaو"
  الحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمة اإلمارات على حدة في الوضع العادي باعتبارھا اسم جغرافي االشتراطات :

  
عتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إ

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ھیئة تنظیم االتصاالت :  / المالك لن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیلتع)- 740(
  إمارات العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  22/01/2017بتاریخ :    266847 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھیئة تنظیم االتصاالت  بإسم :)- 730(

     دبي ،   االمارات العربیة المتحدة, , , ,   116688ص.ب  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

استشارات في مجال االتصاالت لوضع برامج عمل ومبادیئ توجیھیة  38وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 للتنمیة المستدامة في قطاع االتصاالت.

  
  ائرة حمراء بجانبھا كلمة (امارات) بشكل ممیزد وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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مارات العربیة المتحدةاإل  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مطعم أم حسن ذ.م.م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Restaurant -أم حسن العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/03/2017: بتاریخ    270361 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم أم حسن ذ.م.م  بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 0502929667بنایة أساس , ھاتف:  - 0طابق رقم  - 1معرض رقم  -شارع الخان  -الخان وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  38309

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات  43الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو )- 512(
  

شكل بیضاوي بداخلھ كلمة أم حسن باللغة العربیة مع شریط في الجزء األسفل من الشكل البیضاوي یتضمن  وصف العالمة :
كل تاج بداخلھا ثالث باللغة اإلنجلیزیة وتعني "مطعم" ، وفي أعلى الشكل البیضاوي قبعة طھاة على ش Restaurantكلمة 

  خطوط طولیة مستقیمة 
  كل على حدة في الوضع العادي restaurantالحمایة للعالمة في شكلھا الممیز والتنازل عن الكلمات ام ، حسن ،  االشتراطات :

  
البرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة ب

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  عدات الریاضیة بن حایز لتجارة المالبس والم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Bauer hockey lncالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/03/2017بتاریخ :    270415 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بن حایز لتجارة المالبس والمعدات الریاضیة   بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 024435790, فاكس:  024434965لمكتوم     , ھاتف: شارع الشیخ راشد بن سعید اوعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  aham30662@gmail.com, ایمیل:   34842

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  Bauer hockey lncعن كلمة العالمھ عبارة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:aham30662@gmail.com
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تحدةاإلمارات العربیة الم  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سویتشجر العمال المیكانیكیة والكھربائیة ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SGEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/03/2017بتاریخ :    270439 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سویتشجر العمال المیكانیكیة والكھربائیة ذ م م   بإسم :)- 730(

, 026338782, فاكس: 026338781ابوظبي .االمارات العربیة المتحدة, ھاتف:  14مصفح  م 20قطعة رقم وعنوانة :       
     ي,  , , , ابوظبenquiry@sesge.ae, ایمیل: 54323صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

 المقاوالت المیكانیكیة ,المقاوالت الكھربائیة 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باللغة االنجلیزیة   S G Eالعالمة عبارة عن خط على شكل بیضاوي داخلھ خط متعرج وخط مستقیم داخلھما  وصف العالمة :
  بائیة خلفھا شكل شحنة كھر

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:enquiry@sesge.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
دوزارة اإلقتصا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سما االمارات لتصنیع اللوحات الكھربائیة ذ م م .  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  SESالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/03/2017بتاریخ :    270445 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یانات األولویةب         
  سما االمارات لتصنیع اللوحات الكھربائیة ذ م م .   بإسم :)- 730(

, 06338781البنایة التجاریة بنایة أ  شارع الكترا ابوظبي االمارات العربیة المتحدة., ھاتف:  2004شقة رقم وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  services@swgrelmech.com, ایمیل: 54323, صندوق البرید: 026338782فاكس: 

  
 

  

 
 
 

 تجمیع المفاتیح الكھربائیة واللوحات الكھربائیة 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ) باللغة االنجلیزیة خلفھا  خطوط ومربعات عشوائیةS E Sالعالمة عبارة عن (    وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
ریةإدارة العالمات التجا  

 
  مركز سلطان العلماء الطبي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  DentiCareالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  28/03/2017بتاریخ :    270446 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سلطان العلماء الطبي مركز   بإسم :)- 730(

, فاكس:  042848699ملك شركة عقار لالستثمارات العقاریة ش م ك , مردف., ھاتف:  1مكتب رقم وعنوانة :       
     , , , دبي,  amr@samc.ae, ایمیل:  77612, صندوق البرید: 042848998

  
 

  

 
 
 

خدمات طبیة, خدمات بیطریة, خدمات العنایة بصحة وجمال الكائنات  44لفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة با)- 512(
 البشریة والحیوانات, خدمات الزراعة والبستنة والغابات.

  
  ) بالالتینیة مكتوبة بشكل ممیز ورسم أدناھا والعالمة باللون األسود.    DentiCareعبارة عن الكتابة (  وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:amr@samc.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  المذاق الرائع للحلویات   :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   DRAGEE BEANSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  29/03/2017بتاریخ :    270483 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الرائع للحلویات  المذاق   بإسم :)- 730(

, 0501156661ملك حكومة الشارقة, بلدیة الذید, ھاتف:  13المنطقة الوسطى, الذید, سوق المسیال, محل رقم وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  omer_klnc@hotmail.com, ایمیل: 13237, صندوق البرید:  DRAGEE BEANSفاكس: 

  
 

  

 
 
 

البن والشاي و الكاكاو والسكر واألرز والتابیوكا والساغو والبن  30مییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت)- 512(
اإلصطناعي, الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات والحلویات المثلجة, عسل النحل والعسل 

 ردل, الخل, الصلصات ( التوابل ), البھارات, الثلج, الشوكواله.األسود, الخمیرة ومسحوق الخبیز, الملح و الخ
  

) مكتوبة بالالتینیة بشكل ممیز كما رسم فوق الكلمة األولى خط  DRAGEE BEANSعبارة عن الكتابة (  وصف العالمة :
  أفقي صغیر والعالمة باللون األسود.

   االشتراطات :
  

كتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ م
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:omer_klnc@hotmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  (اشتل (ش. ذ.م .م :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة )- 740(
  ZOROIDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/03/2017بتاریخ :    270650 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  (اشتل (ش. ذ.م .م  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 89599, صندوق البرید: 042735471, فاكس: 042736481دبي / دیرة  المرر, ھاتف: وعنوانة :       
savio@ashtelgroup.com  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

مستقبالت سمعیة وبصریة , سماعات ھواتف , أجھزة لألقمار صناعیة  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
علمیة ,  حاسب االلي ، ادوات حاسب االلي ، طابعات تستخدم مع أجھزة الحاسوب ، لوحات    مفاتیح , أقمار صناعیة للغایات   ال

ألجھزة  حاسوب ، ذاكرات حاسوب ، برامج مسجلة لتشغیل الحاسوب ، أجھزة ملحق   بالحاسوب ، برامج   حاسوب مسجلة ، 
جلة)، برامج العاب حاسوب ، أجھزة الحاسب االلي برامج حاسوب (برمجیات قابلة للتنزیل )، برمجیات حاسوبیة    (مس

ولوازمھ،(غیر الواردة ضمن فئات اخري ) ،   مستلزمات الحاسب االلي  ومعالجة البیانات ، برامج العاب حاسوب ، تلفیزون ، 
رافیة    رادیو ، أجھزة   رادیوللمركبات ، مستقبالت سمعیة  وبصریة ، في سي دي ، دي في دي ، االت تصویر ( فوتو غ

 والكتروستاتیة ، وحراریة ) االت  فاكس ، كامرات فیدیو ، كامیرات تصویر سینمائى ، الھاتف المتحرك،  وادوات الھاتف متحرك
  

وحرف   Oخصوصا حرف    Zكتب المسمى      بالحروف الالتینیة، باللون األسود ,على نحومتمیز   zoroid وصف العالمة :
  مثلث بارزة فوقھ باللون األسود،    iتبا بارزین، وقد  كتب حرف في بدایة المسمى    حیث ك

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 ت التجاریةإدارة العالما
 
  

 
 

mailto:savio@ashtelgroup.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   رویال براند كوربوریشن ش ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  MAKANالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/03/2017بتاریخ :    270664 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مقھى سول فومي  بإسم :)- 730(

     , , , ,  33420دبي االمارات العربیة المتحدة, صندوق البرید:  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 بالطعام والشراب ، ترتیب اإلقامة المؤقتةخدمات التزوید  43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

مكتوبة باللون االزرق بطریقة ممیزة باحرف التینیة و فوقھا رسمة   MAKANتتكون العالمة من كلمة          وصف العالمة :
  على شكل جسرین متالصقي علیھما زخارف بالوان االزرق و االصفر و االبیض و االخضر . و كما یظھر بالشكل

   طات :االشترا
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ات التجاریةإدارة العالم  
 
  كافیتیریا باب دجلة   :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  eat routeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/04/2017بتاریخ :    270690 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فیتیریا باب دجلة  كا  بإسم :)- 730(

, فاكس: 065257320الشارقة, ھاتف:  32920الشارقة ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،   ص. ب :    وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  4u.shabeer@gmail.comالشارقة, ایمیل:  32920, صندوق البرید:   065257320

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت. 43السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز )- 512(
  

مكتوبة بالحروف الالتینیة باللون البرتقالي و أسفلھا كلمة  eatعبارة عن مربع بني اللون مكتوب بداخلھ كلمة  وصف العالمة :
route .بالحروف الالتینیة باللون األبیض على شكل طریق  

  كل على حدة في الوضع العادي eat, routeالحمایة للعالمة في شكلھا الممیز وال تشمل الكلمات  شتراطات :اال
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 عالن یوما من تاریخ إصدار ھذا اإل 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:u.shabeer@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الشركة المتحدة للحدید والصلب ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  UIS United Iron & Steelالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/04/2017بتاریخ :    270717 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الشركة المتحدة للحدید والصلب ذ م م  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 93104, صندوق البرید: 025509932, فاكس: 0563335083, ھاتف:  3ابوظبي مصفح ایكادوعنوانة :       
mohamed@uisc.ae  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 رقائق حدیدیة مجلفنھ علي الساخن  الواح حدیدیھ مجلفنھ علي الساخن 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

ضافھ الي اسم الشركة باللغھ عباره عن ثالثة حروف باللون االبیض مع خلفیھ زرقاء اختصار السم الشركة باال وصف العالمة :
  االنجلیزیھ باللون االسود مع وجود خط باللون االزرق تحت اسم الشركة 

  كل على حدة في الوضع العادي Iron, Steelالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :
  

لتجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات ا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:med@uisc.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  شركة حسني للتجار :  المالك/  تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  نیفرست مشروب طاقة - NEVEREST ENERGY DRINKSSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/04/2017بتاریخ :    270725 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة حسني للتجار  بإسم :)- 730(

, فاكس: 048994444بي ـ مجمع دبي لالستثمار األول ـ مجمع مجموعة شركات حسني., ھاتف: العنوان : دوعنوانة :       
     , , , دبي,  hishamin@hotmail.com, ایمیل: 286, صندوق البرید: 048994445

  
 

  

 
 
 

طاقة) ـ البیرة (شراب الشعیر) غیر مشروبات غیر كحولیھ (مشروب  32وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 كحولي ـ شراب فواكھ (غیر كحولي) ـ عصائر فواكھ ـ مشروبات عصیر فواكھ غیر كحولیة ـ عصائر خضروات (مشروبات).

  
 ENERGY" مكتوبة بحروف التینیة كبیرة بشكل ممیز، یدنوھا العبارة "NEVERESTالكلمة " وصف العالمة :

DRINKSست" مكتوبة بحروف عربیة ویدنوھا العبارة "مشروب طاقة " مكتوبة بحروف عریبة ." وأسفلھا كلمة "نیفر  
على حدة باعتبارھا وصفیة على  Energy drinksالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات مشروب طاقة  االشتراطات :

  المنتجات
  

التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hishamin@hotmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بلووم االمارات للعقارات ذ م م . :  المالك / تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  :   بلووم  تاورز  Bloom Towersالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  03/04/2017بتاریخ :    270753 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بلووم االمارات للعقارات ذ م م .  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 026431144, فاكس: 026431144معسكر ال نھیان, ھاتف:  -ابوظبي وانة : وعن      
aalqudah@bloomholding.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

الشؤون العقاریة ,استثمار وتطویر المشروعات العقاریة وتأسیسھا  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 دارتھا   وا
  

) باللغة Bloomالعالمة عبارة عن (بللوم) باللغة العربیة باللون االحمر یدنوھا (تاورز) وعلى یسار الشكل (  وصف العالمة :
  ) باللغة االنجلیزیة باللون االسود , و الشكل على خلفیة باللون االبیض Towersاالنجلیزیة باللون االحمر یدنواه (

   االشتراطات :
  

لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:aalqudah@bloomholding.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الذھب االسود لتجارة الفحم والحطب ش ذ م م    :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  فحم التاج الذھبي   GOLDEN CROWN COALالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/04/2017بتاریخ :    270911 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  یانات األولویةب         
  الذھب االسود لتجارة الفحم والحطب ش ذ م م     بإسم :)- 730(

ملك عقارات حكومة دبي, ھاتف:  3دولة االمارات العربیة المتحدة إمارة دبي القصیص الصناعیة مستودع رقم وعنوانة :       
, , esmaeilkarim1971@gmail.com: , ایمیل        86531, صندوق البرید: 042675474, فاكس:    0509361363

     , دبي,  
  

 
  

 
 
 

 التبغ وأدوات المدخنین وأعواد الثقاب 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

االسود ومن  العالمة التجاریة عبارة عن شكل مستطیل بداخلھ خطوط بني على برتقالي من اعاله قوس باللون وصف العالمة :
اسفلھ شكل تاج باللون االسود والذھبي بداخلھ شكل شعلھ ومن اسفل الشعلة كلمة فحم التاج الذھبي ومن اسفلھا باللغة الالتینیة 

  بشكل ممیز . GOLDEN CROWN COALكلمة 
  الحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل كلمة  فحم العتبارھا وصفیة على المنتجات االشتراطات :

  
ي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:esmaeilkarim1971@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الذھب االسود لتجارة الفحم والحطب ش ذ م م    :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  فحم أولمبیك المشعل   Olpmic Mashaal Coalالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/04/2017بتاریخ :    270912 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الذھب االسود لتجارة الفحم والحطب ش ذ م م     بإسم :)- 730(

ملك عقارات حكومة دبي, ھاتف:  3دولة االمارات العربیة المتحدة امارة دبي القصیص الصناعیة مستودع رقم وعنوانة :       
, , esmaeilkarim1971@gmail.com, ایمیل:         86531, صندوق البرید: 042675474, فاكس:    0509361363

     , دبي,  
  

 
  

 
 
 

 التبغ وأدوات المدخنین وأعواد الثقاب 34وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

االبیض ومن اسفلھا باللغة العالمة التجاریة عبارة عن مستطیل اسود بداخلھ كلمة فحم أولمبیك المشعل باللون  وصف العالمة :
بشكل ممیز باللون االبیض وفي وسط الكلمة شكل شعلة محاطة بأوراق غصن باللون   Olpmic Mashaal Coalالالتینیة 

  االخضر ومن االسفل شكل نار باللون االحمر .
  العادي الحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات فحم، مشعل على على حدة في الوضع االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:esmaeilkarim1971@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
  مطعم كوالم ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Since caterers & Restaurant llc    KOLAMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  05/04/2017بتاریخ :    271022 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  األولویةبیانات          
  مطعم كوالم ذ م م  بإسم :)- 730(

ملك  8+7+6+5+4+3دولة االمارات العربیة المتحدة إمارة الشارقة الیرموك خلف شارع القاسمیة محل رقم وعنوانة :       
, ایمیل: 269245, صندوق البرید: 0555175845مھیر عبداهللا مبارك المحیان, ھاتف: 

kolamrestaurantshj@gmail.com  ,الشارقة , , ,     
  

 
  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت       43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

البرواز عدد العالمة التجاریة عیارة عن برواز دائري مموج باللون البرتقالي واالسود ویوجد بھ من اعلى       وصف العالمة :
 Since 1994اشجار باللون االحمر واالخضر وبداخلھ دائرة باللون االبیض على الرمادي وبداخل الدائرة من االعلى كلمة  8

  Restaurant llcباللغة الالتینیة بشكل ممیز باللون االخضر ومن تحتھا كلمة  KOLAMباللون البرتقالي ومن اسفلھا كلمة  
 &caterers سود ومن اسفل العالمة جھة الیمین شكل جوز الھند .باللون اال  

  )   في الوضع العاديrestaurant, caterers, llc، 1994الحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل ( االشتراطات :
  

المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:kolamrestaurantshj@gmail.co


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الطبیة ش ذ م م   ھوس بینورم لتعھدات تجھیز المنشآت  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   HOSPINORM MEDICAL EQUIPMENT TURNKEY PROJECTSالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/04/2017بتاریخ :    271039 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھوس بینورم لتعھدات تجھیز المنشآت الطبیة ش ذ م م     بإسم :)- 730(

, ایمیل:  3264, صندوق البرید:  045014014ملك الخلیج لالدویة , البرشاء., ھاتف:  502مكتب رقم وعنوانة :       
ghali_shaaban@gulfdrug.co.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 ھ األعمال وتفعیل النشاط المكتبي.الدعایة واالعالن وإدارة وتوجی 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 HOSPINORM MEDICAL EQUIPMENT TURNKEY PROJECTSعبارة عن الكتابة (  وصف العالمة :
) مكتوبة بالالتینیة بشكل ممیز كما رسم على جھة الشمال شكل ممیز مؤلف من مربعین ومستطیل, والعالمة بالرمادي و 

  واألخضر الفاتح والداكن. 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:ghali_shaaban@gulfdrug.co.ae


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد
جاریةإدارة العالمات الت  

 
  كلود ھوست للتكنولوجیا  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Cloud hostالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  06/04/2017بتاریخ :    271074 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ھوست للتكنولوجیا  كلود  بإسم :)- 730(

, 25372, صندوق البرید: 043532281, فاكس: 044425343بزنس باي         , ھاتف:  –بردبي  -دبيوعنوانة :       
     , , , دبي,  hr@rvsgroup.aeایمیل: 

  
 

  

 
 
 

قنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا، الخدمات العلمیة والت 42وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 خدمات التحالیل واألبحاث الصنـاعیة، خدمـات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج الكمبیوتـر.   

  
) باللغة chالعالمة عبارة شكل سحابة بااللوان البرتقالي واالزرق واالحمر واالخضر والبنفسجي داخلھا ( وصف العالمة :

) باللغة Technology) باللغة االنجلیزیة باللون االسود اسفلھا  یدنوھا (Cloud hostیض یدنوھا (االنجلیزیة باللون االب
) باللغة االنجلیزیة باللون الرمادي , و الشكل على  خلفیة  U Operate/ v manageاالنجلیزیة باللون الرمادي یدنوھا ( 

  باللون االبیض .
 ,Technology) لشیوع استخدامھا والكلمات cloudلممیز وال تشمل المقطع (الحمایة للعالمة في شكلھا ا االشتراطات :

operate باعتبارھا وصفیة على الخدمات  
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ا اإلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذ 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:hr@rvsgroup.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  المبزرة للتجارة العامة ش ذ م م  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   RICCI TALIANOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  09/04/2017بتاریخ :    271158 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  المبزرة للتجارة العامة ش ذ م م   بإسم :)- 730(

,  0555138742ملك أحمد حسن محمد بن الشیخ المزروعي, دیرة, بور سعید., ھاتف:  10مكتب رقم اس اف وعنوانة :       
     , , , دبي,  kamalnajjar8@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) بالالتینیة مكتوبة بشكل ممیز والعالمة باللون  RICCI TALIANOعبارة عن صورة تاج كتب أدناه (  وصف العالمة :
  صفر على خلفیة باللون األحمر.األ

  كل على حدة في الوضع العادي Ricci, Talianoالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30ل وذلك خال

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:kamalnajjar8@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  أحمد حبیب حسن أحمد الھاشمي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Benelli LUBRICANTS -بینیلي لوبریكانتس  العالمة التجاریة :  ناتلتسجیل بیابطلب )- 541(
  11/04/2017بتاریخ :    271315 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  أحمد حبیب حسن أحمد الھاشمي   بإسم :)- 730(

, صندوق البرید: 065421003, فاكس: 0506313004الشارقة , ھاتف:  -المنطقة الصناعیة الخامسة وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  almehdar@emirates.net.ae, ایمیل: 40319

  
 

  

 
 
 

زیوت محركات  -زیوت محركات السیارات العاملة على البنزین  4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الشحوم المخصصة للسیارات والشاحنات واإلستخدمات الصناعیة  -فرامل السیارات  زیوت -السیارات العاملة على الدیزل 

 األخرى 
  

بأحرف التینیة بشكل ممیز و العبارة (بینیلي  Benelli LUBRICANTSتتكون من العبارة المكتوبة   وصف العالمة :
صورة أسد بجناحي نسر باللون األحمر بشكل لوبریكانتس) المكتوبة بأحرف عربیة بطریقة ممیزة وفي األعلى  للعبارتین رسم 

  ممیز 
  في الوضع العادي باعتبارھا وصفیة على المنتجات Lubricantsالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمة  االشتراطات :

  
بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
شركة الشخص الواحد ذ.م.م –ذ.م.م  –الیتي مملوكة لسند ابوظبي سیرینیتي ھوسبیت           :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  مشواري  MESHWARIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/04/2017بتاریخ :    271328 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  شركة الشخص الواحد ذ.م.م –ذ.م.م  –سند ابوظبي سیرینیتي ھوسبیتالیتي مملوكة ل            بإسم :)- 730(

، الطابق االرضي، المبنى ب، ملتقى 2معرض رقم                                                                         وعنوانة :       
البرید األلكتروني  022057777ھاتف: 30969اعمال ابوظبي، ایكاد، ابوظبي، االمارات العربیة المتحدة, صندوق البرید: 

:zaid.fraihat@sanadad.ae  ,ابوظبي , , ,     
  

 
  

 
 
 

                                                                                                                                                                                       43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
                                                                                                                                                         -خدمات تموین بالمواد الغذائیة

                                                                                                                                                                                                     -خدمات الضیافة
  -مطعم

  
 written"مشواري"  It is a hexagonal shape in yellow and orange with the word وصف العالمة :

inside in white color and underneath in English is written "MESHWARI" in orange and 
yellow  

   االشتراطات :
  

كتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ م
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  بي ایھ باري م د م س :  / المالك عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة )- 740(
  GEOHONEY PURE CURE EXQUISITEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/04/2017بتاریخ :    271369 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بي ایھ باري م د م س  بإسم :)- 730(

, 413985, صندوق البرید: 00971562413670دبي  شارع الشیخ زاید  البرج األزرق بلو تاور, ھاتف: :  وعنوانة      
     , , , دبي,  babarrydmcc@gmail.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 جمیع أنواع العسل المحلى والمستورد 30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) بااللوان PURE CURE EXQUISITE) واسفلھا عبارة (GEOHONEYرسم نحلة وتحتھا كلمة ( مة :وصف العال
  كما بالشكل 

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 دار ھذا اإلعالن یوما من تاریخ إص 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:babarrydmcc@gmail.com


 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ام كیھ ایھ جروب ( م م ح ) :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  مشھور    MASHHORالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  12/04/2017بتاریخ :    271372 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ام كیھ ایھ جروب ( م م ح )  بإسم :)- 730(

, صندوق     0556126161دلة االمارات العربیة المتحدة :  المنطقة الحره لمطار الشارقة الدولي  , ھاتف: وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  mkagroup1976@gmail.com, ایمیل: 123030ید: البر

  
 

  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة األرز التابیوكا         30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ب؛ الخبز والفطائر والحلویات؛ الحلویات المثلجـــــة؛ عسل النحل والساغو؛ الدقیــــــــق والمستحضرات المصنوعة من الحبو

 والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج .
  

اج بشكل مزخرف العالمة التجاریة عبارة عن مستطیل باللون االسود واالبیض بشكل ممیز بداخلھ شكل ت       وصف العالمة :
باللغة الالتینیة بشكل ممیز ومن تحتھا كلمة مشھور  MASHHORبشكل ممیز من جھة االعلى واالسفل و بداخلھا  كلمة 

  باللغة العربیة .
   االشتراطات :

  
د المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبری

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  فابلوس فوودز إلدارة المطاعم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  AUTHENTIC Lqmah w Yqmah EMIRATI SOUL FOODالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/04/2017بتاریخ :    271491 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فابلوس فوودز إلدارة المطاعم  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 29711, صندوق البرید: 026788442, فاكس: 026775555شارع النجدة, ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
pr@theqrholding.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت.   43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

)  باللغة lqmah w yqmah) باللغة االنجلیزیة یدنوھا (AUTHENTIC( العالمة عبارة شكل  داخلھا وصف العالمة :
  ) باللغة االنجلیزیة  emirati soul foodاالنجلیزیة اسفلھا (

كل على حدة في  emirati, food, authentic, lqmahالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :
  الوضع العادي 

  
راض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعت

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pr@theqrholding.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  فابلوس فوودز إلدارة المطاعم :  / المالك إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن)- 740(
   CATERالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/04/2017بتاریخ :    271495 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطاعمفابلوس فوودز إلدارة ال  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 29711, صندوق البرید: 026788442, فاكس: 026775555شارع النجدة, ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
pr@theqrholding.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 یواء المؤقت. خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإل 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

من الكلمة شكل ھندسي صغیر  T) باللغة االنجلیزیة بشكل ممیز ویعلو حرف CATERالعالمة عبارة شكل ( وصف العالمة :
  باللغة االنجلیزیة  COواسفل الكلمة خط غریض وفي منتصف الخط 

  العادي في الوضع caterالحمایة للعالمة في شكلھا الممیز والتنازل عن المقطع  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pr@theqrholding.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
  فابلوس فوودز إلدارة المطاعم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    piece of cake bakeryالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  13/04/2017بتاریخ :    271496 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فابلوس فوودز إلدارة المطاعم  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 29711, صندوق البرید: 026788442, فاكس: 026775555شارع النجدة, ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
pr@theqrholding.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت.  43:  وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة)- 512(
  

  ) باللغة االنجلیزیة piece of cake bakeryالعالمة عبارة شكل  دائرة مزخرفة بشكل ممیز  داخلھا ( وصف العالمة :
  الوضع العادي  كل على حدة في piece of cake, bakeryالحمایة للعالمة في مجملھا والتنازل عن الكلمات  االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:pr@theqrholding.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
  انتر فودس  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   I SUSHIالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/04/2017بتاریخ :    271590 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  فودس انتر   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 125959ملك عبد اهللا جان علي الرضا, السوق الكبیر., صندوق البرید:  104مكتب رقم وعنوانة :       
aseel@interfoodssuplly.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 ، وخدمات اإلیو اء المؤقت.خدمات توفیر األطعمة و المشروبات 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

) مكتوبة بالالتینیة بشكل فني ممیز حیث كتب الحرف األول على شكل عیدان  I SUSHIعبارة عن الكتابة (  وصف العالمة :
  صینیة أعالھا رسم على شكل دائرة ممیزة تعبر عن السوشي والعالمة باألحمر واألسود واألخضر.

  لشیوع استخدامھا على الفئة  SUSHIلھا الممیز وال تشمل الكلمة الحمایة للعالمة في شك االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:aseel@interfoodssuplly.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كافتیریا الكوخ العربي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  برجر بلس  Burger Plusالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/04/2017بتاریخ :    271593 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كافتیریا الكوخ العربي   بإسم :)- 730(

     , , , ,  69205العین   ص ب :  -االمارات العربیھ المتحدة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 عمة والمشروبات  واإلقامة المؤقتة .خدمات توفیر األط 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

باللغھ االنجلیزیة وبینھم خط  BURGER PLUSشكل البرجر باللون االصفر وداخل قطعھ البرجر كلمة  وصف العالمة :
  مموج باللون االخضر .

  على حدة لشیوع استخدامھا   Burgerالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل كلمة   االشتراطات :
  

دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ماجد عبدالرزاق محمد عبداهللا الھولي :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  CRAVE FUSION CUISINEالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  16/04/2017بتاریخ :    271604 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ماجد عبدالرزاق محمد عبداهللا الھولي  سم :بإ)- 730(

,   0505000080دولة االمارات العربیة المتحدة امارة الشارقة مویلح خلف شارع المدینة الجامعیة, ھاتف: وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  Anas.sanam@yahoo.com, ایمیل:         84040صندوق البرید: 

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت       43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 FUSIONباللون االسود باللغة الالتینیة بخط ممیز ومن تحتھا كلمة  CRAVEالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
CUISINE باللون االسود باللغة الالتینیة بخط ممیز  
  على حدة في الوضع العادي Crave, fusion, cuisinالحمایة للعالمة في شكلھا الممیز والتنازل عن الكلمات   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 خ إصدار ھذا اإلعالن یوما من تاری 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Anas.sanam@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  سلطان العلماء للتجارة العامة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  palmeeraبالمیرا  اریة : العالمة التج لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/04/2017بتاریخ :    271656 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  سلطان العلماء للتجارة العامة   بإسم :)- 730(

 , فاكس:  042848699ملك مؤسسة دبي العقاریة, بردبي, القوز الصناعیة., ھاتف:  02مستودع رقم أس وعنوانة :       
     , , , دبي,  amr@samc.ae, ایمیل:  77612, صندوق البرید: 042848998

  
 

  

 
 
 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصید, خالصات اللحم, فواكھ  29وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر, البیض والحلیب ومنتجات وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطھوة, ھالم ( جیلي ) وم

 الحلیب, الزیوت والدھون المعدة لألكل.
  

) بالالتینیة والعالمة  palmeeraعبارة عن الكلمة ( بالمیرا ) مكتوبة بالعربیة بخط فني ممیز وكتب أدناھا (  وصف العالمة :
  باللون األسود.
   االشتراطات :

  
ي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض عل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:amr@samc.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سمیر كنعان:  / المالك العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل تعلن إدارة)- 740(
  GTMالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  14/10/2015بتاریخ :    241776 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الخلیج والشرق األوسط لتجارة المكائن  بإسم :)- 730(

، الشارقة ،  68561ملك أحمد عبدالرحمن ، ص ب  1، شارع الملیحة ، محل رقم  17المنطقة الصناعیة رقم ة : وعنوان      
     االمارات العربیة المتحدة, , , ,  

  
 

  

 
 
 

نیة ، مباني متنقلة معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا ، مواد بناء معد 6وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
معدنیة ، مواد معدنیة لخطوط السكك الحدیدیة ، حبال وأسالك غیر كھربائیة من معادن غیر نفیسة ، مصنوعات حدادة ، خردوات 

معدنیة صغیرة ، مواسیر وأنابیب معدنیة ، خزائن حفظ النقود والوثائق واألشیاء الثمینة ، منتجات مصنوعة من معادن غیر 
 دة في فئات أخرى ، خامات معادن مسامیر عادیة ، األقفال المعدنیة .نفیسة غیر وار

  
   GTMاألحرف  الالتینیة   وصف العالمة :

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما من  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  كیك الطیبیین ذ م م :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
    Cake AL Taybeenكیك الطیبین   العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  24/04/2017بتاریخ :    272048 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كیك الطیبیین ذ م م  بإسم :)- 730(

 دولة االمارات العربیة المتحدة إمارة ام القیوین شارع االتحاد ملك الشیخ عبدالعزیز الماجد, ھاتف:وعنوانة :       
     , , , أم القیوین,  Marwan.alkubaisi@outlook.com, ایمیل: 0507575756

  
 

  

 
 
 

القھوة والشاي والكاكاو والقھوة االصطناعیة ؛  األرز ؛ التابیوكا        30وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
من الحبوب ؛ الخبز والفطائر والحلویات ؛ الحلویات المثلجة ؛ عسل النحل  و الساغو؛ الدقیــق والمستحضرات المصنوعة

 والعسل األسود؛ الخمیرة ومسحوق الخبیز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البھارات؛ الثلج
  

باللون البني الداكن وعلیھ  العالمة التجاریة عبارة عن دائرة باللون البني وعلى یمین ویسار الدائرة شریط      وصف العالمة :
 Cakeنقط بیج وبداخل الدائرة صورة كیك بشكل ممیز باللون البني الداكن والبني الفاتح واللون االسود ویتوسط الكیك كلمة 

AL Taybeen  باللغة الالتینیة باللون االسود بشكل ممیز ومن اعالھا حبة توت باللون االسود ومن اسفل الدائرة كلمة كیك
  ین باللغة العربیة بشكل ممیز باللون االبیض .الطیب

  في الوضع العادي  Cakeالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمة  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  یوما 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Marwan.alkubaisi@outlook.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  First Abu Dhabi Bankبنك أبوظبي األول   FAB :  العالمة التجاریة لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272086 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع   بإسم :)- 730(

     ., , , ,  بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدةوعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أقراص تسجیل ، أقراص مدمجة ، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ات لألجھزة وسائط التسجیل الرقمیة ، معدات معالجة البیانات ، أجھزة الكمبیوتر ، برامج كمبیوتر ، ماكینات الصراف اآللي ، آلی

التي تعمل بقطع النقد ، بطاقات مغناطیسیة مشفرة ، مشفِّرات مغناطیسیة ، صور مجسمة ، بطاقات الدارات المتكاملة (بطاقات 
ذكیة) ، آالت عد وفرز النقود ، آالت تسجیل النقد ، حامالت بیانات مغناطیسیة ، آالت حاسبة ، كواشف قطع النقد المقلدة 

 (المزیفة) ، عدادات.
  

باللغة  FABالعالمة عبارة عن كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أزرق ممیز تحتھم األحرف  وصف العالمة :
باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد  First Abu Dhabi Bankاإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات 

  للون األحمر.باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة با
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
إلقتصادوزارة ا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  First Abu Dhabi Bankبنك أبوظبي األول   FAB العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272087 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع   بإسم :)- 730(

     بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

رق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر الو 16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
واردة في فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجلید الكتب ، الصور الفوتوغرافیة ، القرطاسیة ، مواد اللصق المستعملة في 

ازم المكتبیة (عدا األثاث) ، مواد القرطاسیة أو لغایات منزلیة ، ومواد الفنانین ، فراشي الدھان أو التلوین ، اآلالت الكاتبة واللو
التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) ، مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى) ، حروف الطباعة ، الكلیشیھات 

 (الراسمات).
  

باللغة  FABالعالمة عبارة عن كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أزرق ممیز تحتھم األحرف  وصف العالمة :
باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد  First Abu Dhabi Bankاإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات 

  باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  First Abu Dhabi Bankبنك أبوظبي األول   FAB    العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272089 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع   بإسم :)- 730(

     بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  بنایة وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

خدمات الدعایة واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجیھ األعمال ، تفعیل  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
یر الحسابات ، تحلیل أسعار التكلفة ، تدقیق الحسابات ، لصق اإلعالنات ، مسك الدفاتر ، النشاط المكتبي ، محاسبة ، إعداد تقار

تقییم األعمال ، استشارات األعمال المھنیة ، المعلومات واألخبار عن األعمال ، التحریات عن األعمال ، إستشارات في إدارة 
ة األعمال ، أبحاث األعمال ، تقدیم المعلومات التجاریة والنصح وتنظیم األعمال ، المساعدة في إدارة األعمال ، استشارات إدار

للمستھلكین (مؤسسة إرشاد المستھلكین) ، عرض السلع على وسائل االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة ، تجمیع المعلومات في 
صادیة ، تحریر الفواتیر ، التسویق ، قواعد بیانات الكمبیوتر ، تحلیل أسعار التكلفة ، اإلعالن بالبرید المباشر ، التنبؤات االقت

أبحاث التسویق ، دراسات التسویق ، الدعایة واإلعالن الخارجي ، خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في األعمال) ، إعداد 
یر كشوف الرواتب ، خدمات مقارنة األسعار ، توظیف ، تأجیر آالت البیع ، خدمات السكرتاریة ، خدمات الكفاالت ، إعداد تقار

 الحسابات ، إعداد الضرائب ، خدمات التسویق عبر الھاتف.
  

باللغة  FABالعالمة عبارة عن كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أزرق ممیز تحتھم األحرف  وصف العالمة :
یمینھم الرقم واحد باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى  First Abu Dhabi Bankاإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات 

  باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 العالمات التجاریةإدارة 
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  First Abu Dhabi Bankبنك أبوظبي األول   FAB  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272091 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع   بإسم :)- 730(

     بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الشؤون والخدمات المصرفیة ، الخدمات المصرفیة باالنترنت ،  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
الخدمات المصرفیة بالھاتف ، الخدمات المصرفیة بالھاتف المتحرك ، األعمال المصرفیة ، الخدمات المصرفیة المنزلیة ، 

األعمال المالیة ، استثمار رؤوس األموال ، التحقق من الشیكات ، المقاصة المالیة  معلومات األعمال المصرفیة ، خدمات تصفیة
، غرف المقاصة المالیة ، االستشارات المالیة ،  مكاتب االئتمان ، خدمات بطاقات االئتمان ، إصدار بطاقات االئتمان ، خدمات 

لتأمین واألعمال المصرفیة والعقارات) ، الصرافة ، المعلومات بطاقات الدین ، حفظ األشیاء الثمینة كودیعة ، التقییم المالي (ا
ان المالیة ، اإلدارة المالیة ، الكفاالت المالیة ، الخدمات التمویلیة ، استثمار األموال ، تحویل األموال الكترونیًا ، الضمانات ، ضم

ة ، إصدار الشیكات السیاحیة ، تمویل الشراء سندات التأمین الصحي ، تمویل البیع بالتقسیط ، إصدار بطاقات شراء ذات قیم
واإلیجار ، القروض بضمان ، إبرام سندات التأمین على الحیاة ، القروض المالیة ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفیر ، 

 الصكوك الشرعیة.
  

باللغة  FABھم األحرف العالمة عبارة عن كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أزرق ممیز تحت وصف العالمة :
باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد  First Abu Dhabi Bankاإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات 

  باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
ات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالم

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك لتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجی)- 740(
   First Abu Dhabi Bank Grow Strongerبنك أبوظبي األول   FAB  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272096 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
   بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع  بإسم :)- 730(

     بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

أقراص تسجیل ، أقراص مدمجة ، أقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
میة ، معدات معالجة البیانات ، أجھزة الكمبیوتر ، برامج كمبیوتر ، ماكینات الصراف اآللي ، آلیات لألجھزة وسائط التسجیل الرق

التي تعمل بقطع النقد ، بطاقات مغناطیسیة مشفرة ، مشفِّرات مغناطیسیة ، صور مجسمة ، بطاقات الدارات المتكاملة (بطاقات 
النقد ، حامالت بیانات مغناطیسیة ، آالت حاسبة ، كواشف قطع النقد المقلدة ذكیة) ، آالت عد وفرز النقود ، آالت تسجیل 

 (المزیفة) ، عدادات.
  

باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق على یمینھما خط عامودي  Strongerتحتھا  Growالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات  FABممیز تحتھم األحرف  رفیع ثم كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أزرق

First Abu Dhabi Bank  باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة
  باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
رة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدا

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك یل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وك)- 740(
   First Abu Dhabi Bank Grow Strongerبنك أبوظبي األول   FAB  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272100 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  طني ش.م.ع بنك أبوظبي الو  بإسم :)- 730(

     بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر  16وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجلید الكتب ، الصور الفوتوغرافیة ، القرطاسیة ، مواد اللصق المستعملة في  واردة في

القرطاسیة أو لغایات منزلیة ، ومواد الفنانین ، فراشي الدھان أو التلوین ، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث) ، مواد 
، مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى) ، حروف الطباعة ، الكلیشیھات  التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة)

 (الراسمات).
  

باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق على یمینھما خط عامودي  Strongerتحتھا  Growالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات  FABأزرق ممیز تحتھم األحرف رفیع ثم كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط 

First Abu Dhabi Bank  باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة
  باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 



 

  31/05/2017تاریخ اإلصدار :                                                        176العدد  - نشرة العالمات التجاریة       
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك م وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقد)- 740(
   First Abu Dhabi Bank Grow Strongerبنك أبوظبي األول   FAB  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272101 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  الوطني ش.م.ع  بنك أبوظبي  بإسم :)- 730(

     بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات الدعایة واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجیھ األعمال ، تفعیل 35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
النشاط المكتبي ، محاسبة ، إعداد تقاریر الحسابات ، تحلیل أسعار التكلفة ، تدقیق الحسابات ، لصق اإلعالنات ، مسك الدفاتر ، 

تقییم األعمال ، استشارات األعمال المھنیة ، المعلومات واألخبار عن األعمال ، التحریات عن األعمال ، إستشارات في إدارة 
اعدة في إدارة األعمال ، استشارات إدارة األعمال ، أبحاث األعمال ، تقدیم المعلومات التجاریة والنصح وتنظیم األعمال ، المس

للمستھلكین (مؤسسة إرشاد المستھلكین) ، عرض السلع على وسائل االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة ، تجمیع المعلومات في 
عالن بالبرید المباشر ، التنبؤات االقتصادیة ، تحریر الفواتیر ، التسویق ، قواعد بیانات الكمبیوتر ، تحلیل أسعار التكلفة ، اإل

أبحاث التسویق ، دراسات التسویق ، الدعایة واإلعالن الخارجي ، خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في األعمال) ، إعداد 
كرتاریة ، خدمات الكفاالت ، إعداد تقاریر كشوف الرواتب ، خدمات مقارنة األسعار ، توظیف ، تأجیر آالت البیع ، خدمات الس

 الحسابات ، إعداد الضرائب ، خدمات التسویق عبر الھاتف.
  

باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق على یمینھما خط عامودي  Strongerتحتھا  Growالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق ثم كلمات  FABرق ممیز تحتھم األحرف رفیع ثم كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أز

First Abu Dhabi Bank  باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة
  باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
دارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   التمیمي ومشـاركوه:  / المالك وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم )- 740(
   First Abu Dhabi Bank Grow Strongerبنك أبوظبي األول   FAB  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  25/04/2017بتاریخ :    272103 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لوطني ش.م.ع بنك أبوظبي ا  بإسم :)- 730(

     بنایة بنك أبوظبي الوطني ، شارع خلیفة ، أبوظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة., , , ,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الشؤون والخدمات المصرفیة ، الخدمات المصرفیة باالنترنت ،  36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المصرفیة بالھاتف ، الخدمات المصرفیة بالھاتف المتحرك ، األعمال المصرفیة ، الخدمات المصرفیة المنزلیة ، الخدمات 

معلومات األعمال المصرفیة ، خدمات تصفیة األعمال المالیة ، استثمار رؤوس األموال ، التحقق من الشیكات ، المقاصة المالیة 
لیة ،  مكاتب االئتمان ، خدمات بطاقات االئتمان ، إصدار بطاقات االئتمان ، خدمات ، غرف المقاصة المالیة ، االستشارات الما

بطاقات الدین ، حفظ األشیاء الثمینة كودیعة ، التقییم المالي (التأمین واألعمال المصرفیة والعقارات) ، الصرافة ، المعلومات 
ویلیة ، استثمار األموال ، تحویل األموال الكترونیًا ، الضمانات ، ضمان المالیة ، اإلدارة المالیة ، الكفاالت المالیة ، الخدمات التم

سندات التأمین الصحي ، تمویل البیع بالتقسیط ، إصدار بطاقات شراء ذات قیمة ، إصدار الشیكات السیاحیة ، تمویل الشراء 
خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفیر ،  واإلیجار ، القروض بضمان ، إبرام سندات التأمین على الحیاة ، القروض المالیة ،

 الصكوك الشرعیة.
  

باللغة اإلنجلیزیة باللون األزرق على یمینھما خط عامودي  Strongerتحتھا  Growالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
ة باللون األزرق ثم كلمات باللغة اإلنجلیزی FABرفیع ثم كلمات بنك أبوظبي األول باللغة العربیة بخط أزرق ممیز تحتھم األحرف 

First Abu Dhabi Bank  باللغة اإلنجلیزیة بخط أزرق ممیز وعلى یمینھم الرقم واحد باللغة اإلنجلیزیة بخط وطریقة ممیزة
  باللون األحمر.
   االشتراطات :

  
أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  البیطري عیادة االسترالي  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   A V Hالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/04/2017بتاریخ :    272168 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  عیادة االسترالي البیطري   بإسم :)- 730(

, ایمیل:   144809: , صندوق البرید 025562990ابو ظبي مدینھ خلیفھ أ     , ھاتف: وعنوانة :       
info@australianvel.com  ,ابوظبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

 عیادة بیطریة  44وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

   A V Hشكل دائره بداخلھا صوره ظالل لكلب وقط وببغاءیدنو الشكل حروف  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
دیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من ل

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:info@australianvel.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مطعم قصر السالم :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
        The        PICKLES      RESTAURANTالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/04/2017بتاریخ :    272196 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مطعم قصر السالم  إسم :ب)- 730(

ملك ناصر حمید عبداهللا الشیبھ,  14دولة االمارات العربیة المتحدة إمارة الشارقة النھدة شارع النھدة محل رقم وعنوانة :       
     , , , ,  shilpaajin@yahoo.comایمیل: 

  
 

  

 
 
 

 خدمات توفیر األطعمة والمشروبات، اإلیواء المؤقت       43 وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :)- 512(
  

باللغة الالتینیة  Theالعالمة التجاریة في مجملھا عبار عن شكل شریحة لیمون باللون االصفر بداخلھا كلمة       وصف العالمة :
 PICKLESداخل الفلفل كلمة باللون االخضر بشكل ممیز ومن اسفل اللیمون شكل فلفل باللون االحمر واالخضر ومكتوب ب

باللغة الالتینیة  RESTAURANTباللغة الالتینیة باللون االبیص بشكل ممیز ومن تحتھا خط ابیض ، ومن اسفل الفلفل كلمة 
  باللون االحمر بشكل ممیز .

  العادي كل على حدة في الوضع Pickles, Restaurantالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل الكلمات  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:shilpaajin@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

مات التجاریةإدارة العال  
 
  فزاع للخیاطة الرجالیة واالقمشة والمالبس الجاھزة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  V.I.P Hand madeالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  27/04/2017بتاریخ :    272267 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  انات األولویةبی         
  فزاع للخیاطة الرجالیة واالقمشة والمالبس الجاھزة  بإسم :)- 730(

, ایمیل: 10759, صندوق البرید: 025831155بني یاس , ھاتف:  -ابوظبي وعنوانة :       
Abdulla.al.sayed@hotmail.com  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

 المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس. 25ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدما)- 512(
  

 Hand) باللغة االنجلیزیة بشكل ممیز یدنوھا (V I Pالعالمة عبارة عن دائرة بیضاویة الشكل داخلھا ( وصف العالمة :
made . باللغة االنجلیزیة (  

  بمعزل عن العالمة و  باألوضاع األخرى.)   V.I.Pعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام األحرف (  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Abdulla.al.sayed@hotmail.com
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دةاإلمارات العربیة المتح  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   اكسیوم مارك انتلكتشوال بروبرتي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  FRAGRANCE WORLDالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/04/2017بتاریخ :    272422 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. فراجرانس ورلد للتجارة ش.ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     ، دبي، االمارات العربیة المتحدة, , , دبي,  6629ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

ى تستعمل فى غسل وكى مستحضرات تبییض األقمشة ومواد أخر 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلى وقشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

 للشعر، منظفات اسنان.
  

" بأحرف التینیة ممیزة باللون األسود، ویدنوھا شكل ھندسي یشبھ زجاجة Fragrance Worldالعالمة " وصف العالمة :
  ود كما ھو موضح بالشكل.العطر باللون األس

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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دةاإلمارات العربیة المتح  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  فیول فلیمز م م ح    :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ZiP z!pالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  30/04/2017بتاریخ :    272424 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  ولویةبیانات األ         
  فیول فلیمز م م ح     بإسم :)- 730(

, صندوق           0521970059دولة االمارات العربیة المتحدة ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة الشارقة, ھاتف: وعنوانة :       
     , , , الشارقة,  shafinrak@gmail.com, ایمیل:         54101البرید: 

  
 

  

 
 
 

زیوت وشحوم صناعیة، مزلقات، مركبات امتصاص وترطیب        4وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 وتثبیت الغبار، وقود (بما في ذلك وقود المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة

  
باللون االسود بشكل ممیز من اعلى ومن اسفل  باللغة الالتینیة ZiPالعالمة التجاریة عبارة عن كلمة       وصف العالمة :

خط احمر اللون ومن اعلى العالمة جھة الیمین مستطیل اصفر اللون بداخلھ  Pخط احمر اللون ومن اسفل الحرف  iالحرف 
  باللغة الالتینیة باللون االسود بشكل ممیز . Z ! Pحرف  

   االشتراطات :
  

مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:shafinrak@gmail.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  الھیئة االتحادیة للموارد البشریة الحكومیة :  / المالك ة عن تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاری)- 740(
  Imtiyazatامتیازات  العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/05/2017بتاریخ :    272427 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  لموارد البشریة الحكومیةالھیئة االتحادیة ل  بإسم :)- 730(

االیمیل   042319085دبي، االمارات العربیة المتحدة  ھاتف  5002شارع بور سعید، دیرة، ص.ب وعنوانة :       
AAlobaidly@fahr.gov.ae  , , , ,     

  
 

  

 
 
 

 مكافآت لموظفي الحكومة االتحایة. برنامج للخصومات وال 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  بینھما خط  IMTIYAZATكلمة (امتیازات) بحروف عربیة بشكل ممیز والنقاط باللون االحمر وتحتھا كلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:AAlobaidly@fahr.gov.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  االیطالیة ألدوات التجمیل   :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   ADORA    IBRالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  01/05/2017بتاریخ :    272470 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  االیطالیة ألدوات التجمیل    بإسم :)- 730(

ملك زكي احمد  8+7رع جمال عبدالناصر محل رقم دولة االمارات العربیة المتحدة إمارة الشارقة المجاز خلف شاوعنوانة :       
, , , italian_beauty_rb@yahoo.com, ایمیل:         8864, صندوق البرید:   0507631544صالح العنیس, ھاتف: 

     الشارقة,  
  

 
  

 
 
 

ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  مستحضرات تبییض األقمشة 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
المالبس، مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزیوت عطریة، مستحضرات تجمیل، غسول (لوشن) 

 للشعر، منظفات أسنان
  

باللغة الالتینیة باللون االسود بشكل ممیز ومن تحتھا احرف  ADORAالعالمة التجاریة عبارة عن كلة       وصف العالمة :
IBR باللغة الالتینیة باللون االسود بشكل ممیز  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:italian_beauty_rb@yahoo.com
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إلمارات العربیة المتحدةا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  دبي -دائرة التنمیة االقتصادیة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   Be Right know your consumer Rightsكن على حق و اعرف حقوقك كمستھلك    العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/05/2017بتاریخ :    272472 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دبي -دائرة التنمیة االقتصادیة   بإسم :)- 730(

, ایمیل: 13223, صندوق البرید: 044455554دبي دائرة التنمیة االقتصادیة, ھاتف: وعنوانة :       
mashhoor.alshamsi@dubaided.gov.ae  ,دبي , , ,     

  
 

  

 
 
 

الخدمات الخاصة بالدعایة واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفصیل   35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 النشاط المكتبي 

  
كن على حق واعرف حقوقك كمستھلك " وفي  شكل دائري یحتوي على معلومات خاصة بالمستھلك وعبارة " وصف العالمة :

  الوسط توجد مجموعة من المعلومات على شكل عربة تسوق
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 إلعالن یوما من تاریخ إصدار ھذا ا 30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:si@dubaided.gov.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مجلس دبي للتصمیم واألزیاء :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
مجلس  دبي للتصمیم و األزیاء  Dubai Fashion Week   Dubai Design & Fashion Councilالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  02/05/2017بتاریخ :    272512 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجلس دبي للتصمیم واألزیاء  بإسم :)- 730(

, , , دبي,  info@ddfc.ae, ایمیل: 333300برید: , صندوق ال97143628726منطقة دبي للتصمیم, ھاتف: +وعنوانة :       
     
  

 
  

 
 
 

خدمات تصمیم بخالف المستخدمة لغایات الدعایة و االعالن، تنظیم  41وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
 فیھ، إنتاج أفالم بخالف أفالم الدعایة واإلعالن.المعارض لألغراض الثقافیة أو التعلیمیة ، تنظیم عروض األزیاء لغایات التر

  
  Typographic brandmark وصف العالمة :

) بمعزل عن العالمة   وباألوضاع األخرى العتبارھا Dubaiعدم المطالبة بحق حصري عند استخدام كلمة ( دبي  االشتراطات :
  اسم موقع جغرافي

  
با إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتو

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:info@ddfc.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ذ م م -فیوال كومیونیكشنز لالتصاالت التسویقیة  :  / المالك تقدم وكیل التسجیلتعلن إدارة العالمات التجاریة عن )- 740(
  Viola Communicationsالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2017بتاریخ :    272681 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م -لالتصاالت التسویقیة فیوال كومیونیكشنز   بإسم :)- 730(

المالك المؤسسة العلیا للمناطق االقتصادیة  -مستودع  1401مخزن ب -مصفح جنوب  29ق  - 3مصفح ایكاد وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  admin@viola.ae, ایمیل: 43241, صندوق البرید: 026449444المتخصصة , ھاتف: 

  
 

  

 
 
 

انتاج االفالم السینمائیة  تعھدات الحفالت والمناسبات الترفیھیة  انتاج  41لك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ)- 512(
 البرامج والمسلسالت التلفزیونیة  

  
) والرمادي  PANTONE 2603 Cاللون : بنفسجي (   Viola Communicationsكلمة  وصف العالمة :

)PANTONE 877 Cاالنجلیزیة    )  اللغة :  
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:admin@viola.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
رة اإلقتصادوزا  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ذ م م -فیوال كومیونیكشنز لالتصاالت التسویقیة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Viola Communicationsالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  04/05/2017خ : بتاری   272683 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م -فیوال كومیونیكشنز لالتصاالت التسویقیة   بإسم :)- 730(

المالك المؤسسة العلیا للمناطق االقتصادیة  -مستودع  1401مخزن ب -مصفح جنوب  29ق  - 3مصفح ایكاد وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  admin@viola.ae, ایمیل: 43241, صندوق البرید: 026449444المتخصصة , ھاتف: 

  
 

  

 
 
 

تصمیم وانتاج االعالنات   االعالن الخارجي   تثبیت اللوحات على  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة المتعلقة بالدعایة اإلعالن  دعایة واعالن   الطرق الداخلیة والخارجیة   خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البریة والبحری

 استشارات في مجال العالقات العامة   استشارات ودراسات تسویقیة   اعالنات صحفیة   تنظیم وادارة الفعالیات     
  

) والرمادي  PANTONE 2603 Cاللون : بنفسجي (   Viola Communicationsكلمة  وصف العالمة :
)PANTONE 877 Cة : االنجلیزیة )  اللغ  

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:admin@viola.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
ة اإلقتصادوزار  

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مؤسسة  حصان طروادة للمقاوالت العامة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  شكل  جوھرةالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/05/2017بتاریخ :    272795 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مؤسسة  حصان طروادة للمقاوالت العامة  بإسم :)- 730(

  , , , ابوظبي,  wa7dani@yahoo.com, ایمیل: 36336, صندوق البرید: 0504423909ابوظبي, ھاتف: وعنوانة :       
   

  
 

  

 
 
 

 مقاوالت عامة 37وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  شكل  جوھرة  بداخلھ رسم حصان وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 جاریةإدارة العالمات الت
 
  

 
 

mailto:wa7dani@yahoo.com
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مجموعة برید االمارات :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Empostامبوست العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/05/2017بتاریخ :    273067 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجموعة برید االمارات  بإسم :)- 730(

     , , , ,  Taghrid.alhammadi@epg.gov.aeدبي، االمارات العربیة المتحدة   99999ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 النقـل وتغلیف وتخزین السـلع وتنظیم الرحالت والسفر. 39: وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة )- 512(
  

مكتوب بشكل ممیز والجمیع باللون   Eبحروف التینیة وحرف  Empostكلمة امبوست بحروف عربیة و وصف العالمة :
  االحمر

   االشتراطات :
  

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزا
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Taghrid.alhammadi@epg.gov.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  عة برید االماراتمجمو :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  EMIRATES POSTبرید االمارات العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/05/2017بتاریخ :    273068 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجموعة برید االمارات  بإسم :)- 730(

     , , , ,  Taghrid.alhammadi@epg.gov.aeلمتحدة  دبي، االمارات العربیة ا 99999ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 النقـل وتغلیف وتخزین السـلع وتنظیم الرحالت والسفر. 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  EMIRATES POSTعربیة وشعار برید االمارات یتضمن صقر محلق وعبارة برید االمارات باللغة ال وصف العالمة :
  باللغة االنجلیزیة 

  باعتبارھا موقع جغرافي  EMIRATESالحمایة للعالمة في مجملھا وال تشمل كلمة  االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Taghrid.alhammadi@epg.gov.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  مجموعة برید االمارات :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
   EMIRATES POST GROUPمجموعة برید االمارات التجاریة : العالمة  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  11/05/2017بتاریخ :    273069 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  مجموعة برید االمارات  بإسم :)- 730(

     , , ,   ,Taghrid.alhammadi@epg.gov.aeدبي، االمارات العربیة المتحدة   99999ص.ب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 النقـل وتغلیف وتخزین السـلع وتنظیم الرحالت والسفر. 39وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  ورسم صقر محلق   EMIRATES POST GROUPمجموعة برید االمارات  وصف العالمة :
  باعتبارھا موقع جغرافي  EMIRATESشمل كلمة الحمایة للعالمة في مجملھا وال ت االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:Taghrid.alhammadi@epg.gov.ae
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لمتحدةاإلمارات العربیة ا  
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
  ذ م م -فیوال كومیونیكشنز لالتصاالت التسویقیة  :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Viola Outdoorالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  17/05/2017اریخ : بت   273428 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ذ م م -فیوال كومیونیكشنز لالتصاالت التسویقیة   بإسم :)- 730(

المالك المؤسسة العلیا للمناطق االقتصادیة  -مستودع  1401مخزن ب -مصفح جنوب  29ق  - 3مصفح ایكاد وعنوانة :       
     , , , ابوظبي,  admin@viola.ae, ایمیل: 43241: , صندوق البرید026449444المتخصصة , ھاتف: 

  
 

  

 
 
 

تصمیم وانتاج االعالنات  االعالن الخارجي  تثبیت اللوحات على  35وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ة للدعایة واالعالن والتصویر  دعایة واعالن  الطرق الداخلیة والخارجیة  خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البریة والبحری

 استشارات في مجال العالقات العامة  استشارات ودراسات تسویقیة  اعالنات صحفیة  تنظیم وادارة الفعالیات   
  

  باللون الرمادي باللغة االنجلیزیة Outdoorباللغة االنجلیزیة  باللون االخضر و تحتھا كلمة  Violaكلمة  وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 

mailto:admin@viola.ae
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

ة العالمات التجاریةإدار  
 
   مكتب فرحات وشركاه:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  Tiger Cookiesالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  21/05/2017بتاریخ :    273618 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  كوفي شوب تایقر  إسم :ب)- 730(

     , , , ,  info@farahatco.comشارع المطار, ایمیل:  -دولة قطروعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 خدمات توفیر االطعمة والمشروبات، واالیواء المؤقت 43وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

شكل قطعة كعك كبیرة الشكل باللون البني الغامق (كوكیز) وداخلھا دائرة باللون االزرق العالمة عبارة عن  وصف العالمة :
الفاتح واالزرق الغامق وخطین باللون االحمر واالبیض وداخلھا رسمة على شكل نمر باللونین البرتقالي واالبیض ویجمل بیده 

  التینیة.مكتوبة باللغة ال  Tiger Cookiesقطعة (كوكیز) واسفل الرسمة كلمة 
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
اإلقتصاد وزارة  

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سماس للملكیة الفكریة :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  رسم العالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  07/08/2008بتاریخ :    117687 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  ش. الجزیرة للعطور ذ.م.م  بإسم :)- 730(

     الدوحھ، قطر  187السد، رویال بالزا، ص.ب. وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 ) 3العطور،الزیوت العطریة ، كولونیا بالفئة ( 3وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

  وسطھا رسم زخرفي ویعلوھا تاج ومستندة علي قاعدة ممیزة الشكلرسم دائرة بشكل ممیز ب وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 لتجاریةإدارة العالمات ا
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت براد لي لالستشارات :  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  ZICOالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  26/01/2014بتاریخ :    204996 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  زیكو بیفردجز ال ال سي  بإسم :)- 730(

     الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  90245بارك بالیس، ال سیغوندو، كالیفورنیا  2221وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 : المشروبات وتحدیدًا ماء جوز الھند وعصائر الفواكھ.32الفئة  32لفئة : وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة با)- 512(
  

  " مكتوبة بأحرف التینیة عادیةZICOالعالمة مكونة من الكلمة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
بالبرید المسجل ،  فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة

 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 
 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   كالید اند كو ال ال بي:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  LUNA & NOVAالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  08/09/2016بتاریخ :    259820 المودعة بالرقم :)- 219(

  :  بیانات األولویة         
  دي اكس بي انترتینمنتس (مساھمةعامة)  بإسم :)- 730(

     بي، اإلمارات العربیة المتحدة, , , ,  د 123311ملك إعمار العقاریة، برج خلیفة،ص.ب:  01-201مكتب وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس؛ األحذیة عالیة الساق؛ المالبس  25وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
اف؛ أخفاف حمام؛ صنادل؛ احذیھ ریاضیة؛ الجاھزة؛ أحذیة عالیة الساق ذات أربطة؛ األحذیة؛ كعوب لألحذیة أو الجوارب؛ أخف

أحذیة شاطئ؛ أحذیة عالیة الساق للتزلج؛ أحذیة عالیة الساق لكرة القدم؛ أحذیة كرة القدم؛ أحذیة صاالت الجمنازیوم؛ أحذیة 
منادیل  للسباق؛ أحذیة عالیة الساق للتسلق؛ أحذیة عالیة الساق للریاضة؛ جوارب؛ المالبس المحبوكة؛ أثواب ضیقة؛ قبعات؛

مخرمة [منادیل للرقبة]؛ كابات؛ بیریھات (قبعات مستدیرة مسطحة)؛ أوشحة؛ قفازات؛ قفافیز؛ أحزمة (باعتبارھا أصناف من 
شیرت)؛ قمصان البولو؛ القمصان الریاضیة؛ بنطلونات؛ بنطلونات الجینز؛ -المالبس)؛ القمصان: قمصان نصف كم (تي

رة الریاضیة؛ مالبس السباحة؛ سراویل استحمام؛ مالبس استحمام؛ مایوه بیكیني؛ البنطلونات القصیرة؛ البنطلونات القصی
مالبس تحتیة؛ مالبس داخلیة؛ مباذل استحمام؛ مالبس التدریب؛ أصناف المالبس الخارجیة؛ معاطف؛ جاكیتات؛ جاكیتات 

مالبس الشاطئ؛ بذالت؛ صدارات مقلنسة؛ جاكیتات تزلق؛ جاكیتات ومعاطف مقاومة للماء وعوامل الطقس؛ مالبس التزلج؛ 
وجاكیتات صوف مفتوحة من األمام؛ المالبس المحبوكة؛ طماقات (أغطیة للساق)؛ ربطات عنق؛ بیجامات؛ صدریات؛ أربطة 

رأس وأربطة رسغ؛ مالبس داخلیة؛ بنطلونات؛ تنانیر؛ لفاعات؛ قمصان؛ بلوزات؛ فساتین؛ عباءات؛ مباذل؛ مالبس نوم؛ أرواب؛ 
؛ مرایل لألطفال؛ جوارب طویلة؛ أغطیة لألذن؛ ربطات عنق؛ بذالت رسمیة؛ صدارات؛ تنانیر قصیرة؛ شاالت؛ قمصان خفیفة

 بلیزرات؛ اردیة سروالیة؛ أقنعة نوم؛ أحزمة نقود (مالبس)؛ مرایل؛ منادیل مالبس.
  

  " باألحرف الالتینیة.LUNA & NOVAكتبت عبارة " وصف العالمة :
   االشتراطات :

  
یة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، فعلي من لد
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   سیدر وایت برادلي لالستشارات:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  صورةالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  18/09/2016بتاریخ :    259976 المودعة بالرقم :)- 219(

  JM  03/06/2016  70370:  بیانات األولویة         
  أبل انك.  :بإسم )- 730(

     ، الوالیات المتحدة األمریكیة, , , ,  95014انفینیت لوب، كوبرتینو، كالیفورنیا  1وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

الحواسیب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسیب  9وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
ولة بالید؛ الحواسیب اللوحیة؛ األجھزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكیة والالسلكیة؛  الھواتف؛ الھواتف النقالة؛ المحم

الھواتف الذكیة؛  أجھزة االتصاالت الالسلكیة لنقل الصوت والبیانات والصور والمحتویات الصوتیة ومحتویات الفیدیو وذات 
شبكات؛ األجھزة الرقمیة االلكترونیة المحمولة بالید التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن الوسائط المتعددة؛ أجھزة اتصال  ال

اجل ارسال واستالم وتخزین المكالمات الھاتفیة والبرید االلكتروني وغیرھا من البیانات الرقمیة؛ األجھزة الرقمیة االلكترونیة 
رسال واستالم وتخزین المكالمات الھاتفیة والبرید االلكتروني وغیرھا القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت من اجل ا

من البیانات الرقمیة؛ الساعات الذكیة؛ أجھزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛  االساور الموصولة [أدوات قیاس]؛ قارئات الكتب 
یل او تشغیل او التحكم باألجھزة المتنقلة االلكترونیة؛ البرمجیات الحاسوبیة؛ البرمجیات الحاسوبیة من اجل اعداد او تشك

والھواتف النقالة واألجھزة القابلة للبس والحواسیب واألجھزة الطرفیة الملحقة بالحواسیب وعلب الدخول وأجھزة التلفزیون 
دیو ومشغالت الصوت والفیدیو؛ برمجیات تطویر التطبیقات؛ برمجیات العاب الحاسوب؛ المحتویات الصوتیة ومحتویات الفی

والمحتویات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزیل؛ األجھزة الطرفیة الماحقة بالحواسیب؛ األجھزة الطرفیة 
للحواسیب والھواتف النقالة  واألجھزة االلكترونیة النقالة واألجھزة االلكترونیة القابلة للبس والساعات الذكیة والنظارات الذكیة  

وسماعات الرأس  وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفیدیو؛ األجھزة الطرفیة المحلقة بالحواسیب  وسماعات االذن
القابلة للبس؛  األجھزة الطرفیة القابلة للبس الستخدامھا مع الحواسیب والھواتف النقالة؛ األجھزة االلكترونیة النقالة والساعات 

وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفیدیو؛ أجھزة قیاس التسارع؛ أجھزة  الذكیة والنظارات الذكیة وأجھزة التلفزیون
قیاس االرتفاع؛ أجھزة قیاس المسافة؛ أجھزة تسجیل المسافة؛ عدادات الخطى؛  أجھزة قیاس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات 

واسیب والھواتف الذكیة مراقبة وشاشات عرض وأجھزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسیة الستخدامھا مع الح
واألجھزة االلكترونیة النقالة واألجھزة االلكترونیة القابلة للبس والساعات الذكیة والنظارات الذكیة وأجھزة التلفزیون ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفیدیو؛ النظارات الذكیة؛ النظارات الثالثیة االبعاد؛  النظارات؛ النظارات الشمسیة؛ عدسات النظارات؛ 
زجاج البصریات؛ المنتجات البصریة؛ األجھزة واألدوات البصریة؛ الكامیرات؛ فالشات للكامیرا؛ شاشات عرض للحواسیب  

والھواتف النقالة  واألجھزة االلكترونیة النقالة واألجھزة االلكترونیة القابلة للبس والساعات الذكیة والنظارات الذكیة وأجھزة 
صوت والفیدیو؛ لوحات المفاتیح وفأرات الحاسوب ومساند فأرات الحاسوب والطابعات التلفزیون ومشغالت ومسجالت ال

ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة ؛ أجھزة تسجیل ونسخ الصوت؛ مسجالت ومشغالت الصوت والفیدیو الرقمیة؛ 
جھزة التسجیل والتعرف على مكبرات الصوت؛ اجھزة تضخیم واستقبال الصوت؛ األجھزة الصوتیة الخاصة بالمركبات؛ أ
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الصوت؛ سماعات األذن؛ السماعات الرأسیة؛ المیكروفونات؛ أجھزة التلفزیون؛ أجھزة االستقبال وشاشات التلفزیون؛ علب 
الدخول؛ أجھزة الرادیو؛ أجھزة إرسال واستقبال الرادیو؛ األجھزة الخاصة باألنظمة العالمیة لتحدید المواقع؛ األدوات المالحیة؛ 

زة التحكم عن بعد للتحكم بالحواسیب والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونیة النقالة واألجھزة االلكترونیة القابلة للبس أجھ
والساعات الذكیة والنظارات الذكیة ومشغالت ومسجالت الصوت والفیدیو وأجھزة التلفزیون ومكبرات الصوت ومضخمات 

وأنظمة الترفیھ المنزلیة؛  األجھزة القابلة للبس للتحكم بالحواسیب والھواتف النقالة الصوت وأنظمة العرض السینمائیة المنزلیة 
واألجھزة االلكترونیة النقالة واألجھزة االلكترونیة القابلة للبس والساعات الذكیة والنظارات الذكیة ومشغالت ومسجالت الصوت 

ظمة العرض السینمائیة المنزلیة وأنظمة الترفیھ المنزلیة؛ والفیدیو وأجھزة التلفزیون ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت وأن
اجھزة تخزین البیانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاریات؛ أجھزة شحن البطاریات؛ أجھزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل 

مع كافة المنتجات التي  وأجھزة الشحن ومساند وصل األجھزة ومحطات االرساء والمھایئات الكھربائیة واإللكترونیة الستخدامھا
سبق ذكرھا؛ األجھزة البنیة للحواسیب واألجھزة الطرفیة المحلقة بالحواسیب والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونیة الرقمیة 

المتنقلة واألجھزة االلكترونیة القابلة للبس والساعات الذكیة والنظارات الذكیة وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 
و؛ االغطیة الرقیقة الواقیة المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطیة الخارجیة والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة والفیدی

التعلیق للحواسیب والھواتف النقالة واألجھزة االلكترونیة الرقمیة النقالة واالجھزة االلكترونیة القابلة للبس والساعات الذكیة 
ذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفیدیو؛ قضبان التصویر والنظارات الذكیة وسماعات اال

الذاتي؛ أجھزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونیة؛ األطواق اإللكترونیة لتدریب الحیوانات؛ المفكرات االلكترونیة؛ األجھزة 
لتي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المعدة لفحص البرید المختوم؛ آالت تسجیل النقد؛ اآللیات لألجھزة ا

المالبس؛ آالت التصویت؛ الملصقات اإللكترونیة المعدة للبضائع؛ آالت اختیار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجھزة وأدوات قیاس 
رات المتكاملة؛ مضخمات الوزن؛ المقاییس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونیة؛ أجھزة القیاس؛ الرقاقات [الشرائح السیلیكونیة]؛ الدا

الصوت؛  الشاشات الفلوریة؛ أجھزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصیل الضوء [األلیاف البصریة]؛ المنشآت الكھربائیة 
للتحكم عن بعد بالعملیات الصناعیة؛ مانعات الصواعق؛ أجھزة التحلیل الكھربائي؛ طفایات الحرائق؛ األجھزة اإلشعاعیة 

اعیة؛ أجھزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ النظارات الشمسیة؛ الصور الكرتونیة المتحركة؛ أجھزة فحص لألغراض الصن
البیض؛ صفارات للكالب؛ مغناطیسات للزینة؛ األسوار المكھربة؛ معّوقات السیارات القابلة للنقل المتحكم بھا عن بعد؛ الجوارب 

 التي تحّمى كھربائًیا. 
  

ممیز لمجموعتین متطابقتین من الدوائر المتداخلة وغیر المكتملة باأللوان الزھري واالحمر واالصفر  رسم وصف العالمة :
  واالخضر واالزرق على خلفیة مستطیلة سوداء. 

   االشتراطات :
  

د المسجل ، فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبری
 یوما من تاریخ إصدار ھذا اإلعالن  30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
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 اإلمارات العربیة المتحدة
 وزارة اإلقتصاد

 إدارة العالمات التجاریة
 
   الرقیم للملكیة الفكریة .:  / المالك تعلن إدارة العالمات التجاریة عن تقدم وكیل التسجیل)- 740(
  The Upper Houseالعالمة التجاریة :  لتسجیل بیاناتبطلب )- 541(
  31/10/2016بتاریخ :    262339 المودعة بالرقم :)- 219(

  AE  16/06/2004  61622:  بیانات األولویة         
  بیور جولد للتطویر العقاري.  بإسم :)- 730(

     اإلمارات العربیة المتحدة, دبي., , , دبي,  وعنوانة :       
  

 
  

 
 
 

 التأمین, الشؤون التمویلیة , الشؤون المالیة والشؤون العقاریة . 36وذلك لتمییز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : )- 512(
  

 ) , حیث كتبت الكلمات باللون األسود وبشكل أفقيThe Upper Houseعبارة عن الكلمات الالتینیة التالیة : ( وصف العالمة :
  وبخط عریض, وكامل العالمة كتبت على خلفیة بیضاء كما ھو موضح في الشكل, ومجمل العالمة ممیز ومبتكر .ومبتكر .

   االشتراطات :
  

فعلي من لدیة إعتراض علي ذلك أن یتقدم بھ مكتوبا إلدارة العالمات التجاریة في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرید المسجل ، 
 ن تاریخ إصدار ھذا اإلعالن یوما م 30وذلك خالل 

 
 
 
 

 إدارة العالمات التجاریة
 
  

 
 
  
  


