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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 
 CAMORCAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/09/2015 :بتاريخ 241043 المودعة بالرقم :
 وية : بيانات األول 

 روبا اند كومباني ليمتد  بإسم :
مترو تاور ، وعنوانة : 

منه ساراني ، -هو 1

 700 –كولكاتا 

، ويست بنغال ،  071
الهند., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس محبوكة تحديداً جوارب طويلة ، صدارات ، 

، مالبس داخلية ، مشدات للصدر ،  سراويل داخلية
سراويل تحتية قصيرة ، مالبس نسائية داخلية ، 
قمصان داخلية ، مالبس النوم ، ثياب داخلية 

للرجال والنساء واألطفال ، مالبس للرجال والنساء 
واألطفال تحديداً قمصان وسراويل قصيرة 

)شورت( وسروايل البرمودا القصيرة والبنطلونات 
اهزة تحديداً جاكيتات وسراويل والمالبس الج

شيرت( وقمصان وقمصان -وقمصان نصف كم )تي
رياضة وتنانير وسراويل غير رسمية وسراويل 
رياضة وكنزات فضفاضة وفساتين ، جوارب ، 

 جوارب طويلة ، ربطات عنق.

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

CAMORCAM .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اسبايدر الستشارات االعمال 
 قمرطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/09/2017 :بتاريخ 280187 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كارول ابراهيم عطاهللا  بإسم :
شارع  -الطابق األول  -بناية جعفر وعنوانة : 

لبنان ، ص.ب   - بيروت -بدارو  -اسكندر عمون 

جل الديب  280-60
لبنان ، هاتف  -

00961817103

00 - 

00961817104

،فاكس    00

00961138835

0 . 
, , , بيروت,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة و المشروبات، و خدمات 

 اإليواء المؤقت.

 
العالمة عبارة عن كلمة مكتوبة  : وصف العالمة

باللغة العربية باللون الذهبي الداكن و يوجد فوق 
الكلمة شكل دائري باللون الذهبي و بداخله توجد 
اشكال مختلفة مرسومة بشكل خاص و يوجد في 

وسط الدائرة شكل الزهرة باللون الذهبي و االبيض 
و االسود و توجد ايضا ألوان اخرى بداخل الدائرة 

هيا اللون األزرق و اللون الرمادي الغامق التي  و

توجد من جهة اليسار و اللون البني و بني فاتح من 
 جهة اليمين و جميعها على خلفية بيضاء.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 إس إتش جي فينجرز ليمتد   
 AAOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GNUORRO ORAMSE 

 28/07/2019 :بتاريخ 314580 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس إتش جي فينجرز ليمتد   بإسم :

جبل علي, وعنوانة : 
المنطقة الحرة., هاتف: 

044531645 ,
صندوق البريد: 

, ايميل:  120817
tussus@sassah
tos.ahulahi.soh ,

, , دبي,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
خدمات توفير األطعمة والمشروبات, وخدمات 

 اإليواء المؤقت.

 
 AAOAعبارة عن الكتابة )  وصف العالمة :

GNUORRO ORAMSE  بالالتينية مكتوبة )
 بشكل فني مميز باللون األخضر.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DSRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/08/2019 :بتاريخ 314886 المودعة بالرقم :

 ES  27/05/2019  392435بيانات األولوية :  
 فيغاد، انك.  بإسم :

 1506وعنوانة : 

تي اتش  228دبليو 
تورانس كالفورنيا 

،  ,الواليات 90501
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التبغ الخالي من الدخان؛ سجائر اللف؛ السجائر 
الملفوفة باليد؛ السجائر ذات الفالتر؛ بدائل التبغ 
لغير الغايات الطبية؛ تبغ المدخنين؛ التبغ المنّكه؛ 

توي التبغ غير المعبأ؛ تبغ السجائر؛ التبغ الذي يح
على المنثول؛ التبغ الذي يحتوي على المنثول 

للغليون؛ ورق التبغ؛ التبغ؛ تبغ المضغ؛ السيجار؛ 
السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير الغايات 
الطبية؛ السجائر؛ السيجار الرفيع؛ اعشاب للتدخين؛ 

السعوط؛ التبغ المقطع؛ مخلفات التبغ؛ المباصق 
ليون؛ غليون التبغ اآلسيوي للمدخنين؛ أكياس تبغ الغ

الطويل؛ األرجيلة؛ علب السيجار ليست من معادن 
ثمينة؛ مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛ 

أنابيب السجائر؛ مقصات السجائر؛ منافض السجائر 
ليست من معادن ثمينة؛ غاليين التبغ اإللكترونية؛ 

منظفات غاليين التبغ؛ أكياس األرجيلة اإللكترونية؛ 

السجائر ليست من معادن ثمينة؛ علب  علب
السيجار؛ أغطية السيجار؛ حافظات السيجار ضد 
الرطوبة؛ أغطية غاليين التبغ اآلسيوية الطويلة؛ 
مرطبات السيجار؛ تبغ الغاليين الذي يحتوي على 
المنثول؛ أدوات إطفاء الغاليين؛ أنابيب الترذيذ 
للسجائر بدون دخان؛ أطراف من الكهرمان 

لمباسم السيجار والسجائر؛ أكياس تبغ؛ األصفر 
فالتر سجائر؛ وغاليين التبغ؛ قطاعات سيجار؛ 
علب سيجار؛ علب السجائر؛ حماالت السيجار؛ 

آالت الجيب للف السجائر؛ مباسم السجائر؛ مباسم 
حماالت السجائر؛ أدوات تنظيف غاليين التبغ؛ 
مناصب غاليين التبغ؛ أوعية التبغ؛ علب حفظ 

لب السعوط؛ منافض السجائر؛ مباصق السجائر؛ ع
لمدخني التبغ؛ علب حفظ السيجار من الرطوبة؛ 
المبخرات الفموية للمدخنين؛ أعواد الثقاب اآلمنة؛ 

أعواد الثقاب الفسفورية الصفراء؛ علب الثقاب غير 
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المعدنية؛ أعواد ثقاب البارافين؛ أعواد ثقاب 
السلفور؛ حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛ 

عواد الثقاب؛ حامالت أعواد الثقاب؛ علب أ
الثقاب؛ والعات السيجار؛ والعات السجائر؛ 

أغطية والعات السجائر؛ والعات السجائر عدا عن 
المستخدمة للسيارات؛ علب الغاز السائل المستخدم 
لوالعات السجائر؛ والعات للمدخنين؛ علب الغاز 

لوالعات السيجار؛ حجارة الصوان؛ الفتائل 
صة لوالعات السجائر؛ حماالت الغاز المخص

المستخدمة لوالعات السجائر؛ الغاز الستخدامات 
التدخين؛ الفالتر؛ فلتر السجائر؛ فالتر السجائر؛ 
دفاتر أوراق السجائر؛ ورق ماص لغاليين التبغ؛ 

ورق السجائر؛ حزم الخيوط لفلترة السجائر؛ 
النكهات عدا عن الزيوت العطرية من اجل التبغ؛ 

هات عدا عن الزيوت العطرية لالستخدام في النك
السجائر االلكترونية؛ السجائر اإللكترونية 

المستخدمة كبدائل للسجائر التقليدية؛ علب السجائر 

اإللكترونية؛ السيجار اإللكتروني؛ سائل النيكوتين 
للسجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ المحاليل 

 اإللكترونية.  السائلة لالستعمال في السجائر 

 
 باحرف التينية DSRVكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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وذج إعالن النشرنم   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 VRGMRDEO طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VABAR 

 15/10/2019 :بتاريخ 318828 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 تحف ذ.م.م.مخزن الجابر لل  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي ،  1940
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
رات واألحجار الواردة في فئات أخرى، المجوه

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
الدقيقة، ساعات منبهة، خرز لصناعة المجوهرات، 
أساور ]مجوهرات[، دبابيس للزينة ]مجوهرات[، 
مشابك ربطات العنق، ساعات حائط، قطع نقدية، 
زمامات )مرابط( أكمام، أقراط، مجوهرات من 

]حلي صغيرة أو  الكهرمان األصفر، حلقات للمفاتيح
سالسل صغيرة[، قالئد ]مجوهرات[، آللئ 

]مجوهرات[، دبابيس ]مجوهرات[، دبابيس ربطات 
 العنق، نصب من معادن نفيسة.

 

العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
VRGMRDEO   بخط وطريقة مميزة باللون

باللون األصفر   VABARاألحمر تحتها كلمة 
داخل مستطيل باللون  والكلمات باللغة اإلنجليزية

 األسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 VRGMRDEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VABAR 

 15/10/2019 :بتاريخ 318829 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مخزن الجابر للتحف ذ.م.م.  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي ،  1940
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

الحليب ومنتجات مطبوخة بالسكر، البيض و
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، فواكه 

 مغطاة بالسكر، تمور، هالم )جلي( الفواكه.

 
العالمة عبارة عن كلمة    وصف العالمة :
VRGMRDEO   بخط وطريقة مميزة باللون

باللون األصفر   VABARاألحمر تحتها كلمة 
 والكلمات باللغة اإلنجليزية داخل مستطيل باللون

 األسود.
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 VRGMRDEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VABAR 

 15/10/2019 :بتاريخ 318830 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مخزن الجابر للتحف ذ.م.م.  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي ،  1940
ات العربية اإلمار

المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات )غير 

الكحولية(، أماكن اإلقامة المؤقتة، الفنادق، الفنادق 
الصغيرة )الموتيالت(، المقاهي، خدمات المطاعم، 

دق، تأجير غرف خدمات حجز وحجوزات الفنا
االجتماعات، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة، مطاعم 

 الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
VRGMRDEO   بخط وطريقة مميزة باللون

باللون األصفر   VABARاألحمر تحتها كلمة 

اللون والكلمات باللغة اإلنجليزية داخل مستطيل ب
 األسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 اكتشف دبيطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/10/2019 :بتاريخ 318831 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مخزن الجابر للتحف ذ.م.م.  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

، دبي ،  1940
ت العربية اإلمارا

المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 
األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، المعالجة اإلدارية 
لطلبات الشراء، وكاالت الدعاية واإلعالن، الدعاية 

ب البريدي، إدارة أعمال فناني واإلعالن بالطل
التمثيل، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات 
الخاصة بآخرين، وكاالت األنباء التجارية، تقديم 
المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة 
إرشاد المستهلكين[، عرض السلع، اإلعالن بالبريد 

المباشر، نشر مواد الدعاية واإلعالن، توزيع 
لعينات، خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن، ا

تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، تنظيم 
المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، 
الدعاية واإلعالن الخارجي، عرض السلع على 
وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات 

ألعمال الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات ل

األخرى[، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، تحديث مواد 
 الدعاية واإلعالن.

 
العالمة عبارة عن كلمات اكتشف  وصف العالمة :

دبي باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون 
 األحمر داخل مستطيل باللون األسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لعالمات التجاريةسبيشاليزد لخدمات ا 
 RMVRAM RDEMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BROUAMREG E NEBABG   

 21/11/2019 :بتاريخ 321073 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 عبد الوافي كيزهاكي بوراييل.  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

،دبي ،  98472
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تقديم الطعام و الشراب و خدمات السكن 

 المؤقت ..

 
 RMVRAM RDEM"   وصف العالمة :

BROUAMREG E NEBABG    بحروف  "
التينية  بشكل مميز   أعالها و أسفلها رسم زخرفي 

ل باللون بشكل مميز يحيط بها رسم خط مستطي
الذهبي و الجميع على خلفية مستطيل مظلل باللون 

 األحمر.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مجموعة اكورد لالعمال دي دبليو سي ش.ذ.م.م  
 ABSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/12/2019 :بتاريخ 323077 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مجموعة اكورد لالعمال دي دبليو سي ش.ذ.م.م  سم :بإ

دي دبليو وعنوانة : 

دبي,  - 4سي مبني أي 
, , دبي,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات استشارية تقنية في مجال تطوير البرمجيات 

بوت والخدمات المرتبطة بالتقنيات الرقمية والرو
 وبرمجياتها وتوزيع البرمجيات لشركات ذات صلة

 
 Oono usc soh.usi وصف العالمة :
hruca hurt 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ما من تاريخ إصدار يو 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ستانلي للتجارة ش ذ م م   
 VAOGRMEUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/01/2020 :بتاريخ 324429 المودعة بالرقم :
 ت األولوية : بيانا 

 ستانلي للتجارة ش ذ م م   بإسم :

نايف  -ديرةوعنوانة : 

, هاتف:  8محل رقم  -

0565076107 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 21516
shussah@aharuh

as.sah.ua  ,دبي , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قات، مركبات زيوت وشحوم صناعية، مزل

امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )بما في 
ذلك وقود المحركات(، مواد إضاءة، شموع وفتائل 

 لإلضاءة.   

 
العالمة عبارة عن شكل مربع  وصف العالمة :

باحرف التينية   VAOGRMEUبداخله كلمه 
بشكل مميز وعلى يساره  شكل مستطيل بداخله 

 لون االسودبرسم مميز متناسق بال Vحرف ال 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارية تعلن إدارة العالمات التج
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  BEOGROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/02/2020 :بتاريخ 325326 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ووكر كيمي ايه جي  بإسم :
 –هانس وعنوانة : 

، 4بالتز  -سيدل 

يونخ، م 81737
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: منتجات كيميائية مستندة على مركبات 1الفئة 
السيليكون العضوي لإلستعمال في تصنيع منتجات 
 العناية بالجسم في صناعة مستحضرات التجميل. 

 
بة باحرف مكتو BEOGROالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

 مطعم وادي المدينه  
 MUENNRMAVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRRV 

 09/02/2020 :بتاريخ 325383 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطعم وادي المدينه  بإسم :

 --/الشارقة 15صناعية رقم -الشارقةوعنوانة : 

ملك مجموعة  4محل رقم -خلف شارع المليحة 

النايلي العقارية, هاتف: 

065353596 ,
فاكس: 

065353596 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 71976
hussoorhi.asn

@nhual.soh , , ,
الشارقة,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ألطعمة والمشروبات، اإليواء خدمات توفير ا

 المؤقت.

 
 MUENNRMAVAكلمة  وصف العالمة :

DRRV  باللون االحر الداكن داخل مستطيل
 بجانبها رسم رجل يحمل طبق بشكل مميز   

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اس كيه جلوبال برانز ليمتد    
 BOAMN GNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/02/2020 :بتاريخ 325567 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اس كيه جلوبال برانز ليمتد    بإسم :
 وعنوانة : 

  112229د بي      ص. ب:    
 المنطقة الحرة جبل علي

االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

0526755422 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 112229
suhasusunaars

01@nhul.soh ,
, , دبي,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاعم, التموين بالطعام والشراب, خدمات توفير 
األطعمة و المشروبات، المقاهي الكافتيريات فى 

  43الفئة 

 
عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

BOAMN GNAO مة والعالمة وتتوسطهم نج
بشكل مميز باللون األبيض على خلفية مستطيلة 
الشكل باللون األسود كما هو موضح بالشكل 

 المرفق.
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ك خالل المسجل ، وذل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اس كيه جلوبال برانز ليمتد    
 BOAMN GNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/02/2020 :بتاريخ 325568 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اس كيه جلوبال برانز ليمتد    بإسم :
 وعنوانة : 

  112229د بي      ص. ب:    
 المنطقة الحرة جبل علي

االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

0526755422 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 112229
suhasusunaars

01@nhul.soh ,
, , دبي,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

  34التبغ وأدوات المدخنين والثقاب فى الفئة 

 
عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

BOAMN GNAO  وتتوسطهم نجمة والعالمة
بشكل مميز باللون األبيض على خلفية مستطيلة 
الشكل باللون األسود كما هو موضح بالشكل 

 مرفق.ال
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Oac Rsaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/02/2020 :بتاريخ 325997 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة قرمزيكول لمستحضرات التجميل الصناعة المساهمة  بإسم :

يا جوكالب زوعنوانة : 
ماه / سيمت سليمان 
ديميرل بي ال في. 
مول اوف اسطنبول 

إي  /  7اوفيس ان او: 

باشاكشهر /  123
إسطنبول، تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى 3الفئة 
البس؛ مستحضرات تستعمل في غسل وكي الم

تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل؛ غسول 

 )لوشن( للشعر؛ منظفات أسنان. 

 
مكتوبة  Oac Rsaالعبارة  وصف العالمة :

بأحرف التينية في سطرين على خلفية هندسية 
 دائرية والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GNEOOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DROEGN  

 25/02/2020 :بتاريخ 326274 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 فيدلر  بإسم :

رو دي  17وعنوانة : 

 75002باليسترو، 
باريس، فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع

: الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة 18الفئة 
المقلدة، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ 

الصناديق والحقائب السفرية؛ المظالت والشماسي 
وعصي المشي؛ السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج. 

 
 GNEOOA DROEGNالعبارة  وصف العالمة :
 التينية. مكتوبة بأحرف

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GNEOOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DROEGN  

 25/02/2020 :بتاريخ 326275 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 فيدلر  بإسم :

رو دي  17وعنوانة : 

 75002باليسترو، 
سا, , , ,  باريس، فرن

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.  25الفئة 

 
 GNEOOA DROEGNالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات رة العالمات التجارية مكتوبا إلدا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي(راوز اند كومباني انتر 
 AGN AGN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOELA 

 02/03/2020 :بتاريخ 326752 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أمازون تكنولوجيز، إنك.  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
الواليات المتحدة 

ية. األمريك

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات استيفاء الطلبات، توفير معلومات عن 
المنتجات بغرض المساعدة في اختيار السلع 

االستهالكية العامة لتلبية حاجات المستهلك، توفير 
المعلومات للمستهلك واألخبار المتعلقة بالرياضة 

يه والمال واألعمال والسياسة والحكومات والترف
والصحة واللياقة البدنية والطقس والعلوم 

والتكنولوجيا والسفر والفنون واألدب وأسلوب 
الحياة والنمو الشخصي والمركبات البرية والنقل 
والمواصالت والتعليم ونمو األطفال والعقارات 
والموضة والتصميم والطعام والطبخ والطبخ 

لمنزلي والموسيقى والسينما والتاريخ والديكور ا
والطب والقانون، توفير المعلومات واالخبار 

والتعليقات في مجال السياسة والشؤون الحكومية 
والمعلومات للمستهلك تتعلق بمجموعة واسعة من 

المنتجات، توفير المعلومات واألخبار المتعلقة 
باألعمال وبالتحديد المعلومات واألخبار حول 

الحالية ومشاريع التطوير االقتصادي  األحداث
والتشريعي والتنظيمي كونها تتعلق باألعمال وتؤثر 

عليها، توفير المعلومات للمستهلك عبر الطلبات 
اآللية التي تعمل عبر التحكم بالصوت وبالتحديد 

توفير مصدر آلي للمستهلك على الخط مباشرة 
)اإلنترنت( للبحث وتحديد المكان وتقييم وتوفير 
اإلتجاهات لشراء واستهالك واستخدام مجموعة 

واسعة من بضائع وخدمات ومعلومات للمستهلكين 
عبر شبكات اإلتصاالت العالمية، خدمات معالجة 

البيانات، إنشاء فهارس للمعلومات ومواقع ومصادر 
أخرى تتوفر على شبكات اإلتصاالت العالمية 
وغيرها من الشبكات اإللكترونية وشبكات 

 ت لآلخرين.االتصاال

 
 AGN العالمة هي العبارة  وصف العالمة :
AGN AOELA   .مكتوبة باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
 AGN AGN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOELA 

 02/03/2020 :بتاريخ 326753 قم :المودعة بالر
 بيانات األولوية :  

 أمازون تكنولوجيز، إنك.  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
الواليات المتحدة 

األمريكية. 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إيه إيه إس( التي  خدمات المنصات كخدمة )بي

تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع 
برامج التعرف الصوتي واألوامر الصوتية وبرامج 
تحويل المحادثة الى نصوص وتطبيقات البرامج 
المدعمة بالصوت الدارة المعلومات الشخصية، 
خدمات المنصات كخدمة )بي إيه إيه إس( التي 

ا مع تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامه
برامج المساعدة الشخصية، خدمات المنصات 

كخدمة )بي إيه إيه إس( التي تضم منصات برامج 
الحاسوب الستخدامها مع برامج التشغيل اآللي 

للمنزل وبرامج تكامل االجهزة المنزلية، خدمات 
المنصات كخدمة )بي إيه إيه إس( التي تضم 

منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع برامج 
االت لنقل الصوت والمحتويات السمعيّة االتص

والفيديو والبيانات، خدمات المنصات كخدمة )بي 
إيه إيه إس( التي تضم منصات برامج الحاسوب 
المستخدمة في التحّكم بأجهزة المساعدة الشخصية 
وأجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم 

الصوتي، خدمات المنصات كخدمة )بي إيه إيه 
إس( التي تضم منصات برامج الحاسوب الدارة 
المعلومات الشخصية، خدمات المنصات كخدمة 

)بي إيه إيه إس( التي تضم منصات برامج 

الحاسوب للوصول والتصفح والبحث على الخط 
مباشرة عن قواعد البيانات والصوت والفيديو 
ومحتوى الوسائط المتعددة واأللعاب وتطبيقات 

يقات البرامج، خدمات البرامج وأسواق تطب
المنصات كخدمة )بي إيه إيه إس( التي تضم 

منصات برامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع 
والبحث وتخزين ومشاركة المعلومات حول 

مواضيع ذات االهتمام المشترك، برامج الحاسوب 
على الخط مباشرة غير القابلة للتنزيل المستخدمة 

الطلب لتشكيلة في توفير خدمات البيع بالتجزئة و
واسعة من  بضائع المستهلكين، خدمات المنصات 

كخدمة )بي إيه إيه إس( التي تضم برامج الحاسوب 
المستخدمة لمراقبة واإلتصال باألجهزة اإللكترونيّة 

التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )آي او تي(، 
خدمات المنصات كخدمة )بي إيه إيه إس( التي 

لإلتصال وتشغيل وتحليل تضم برامج الحاسوب 
ومراقبة وإدارة األجهزة اإللكترونيّة اإلستهالكيّة 
المرتبطة بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية وأجهزة 
التحكم بحرارة المنزل ووحدات االضاءة من خالل 
شبكات السلكية، خدمات المنصات كخدمة )بي إيه 

إيه إس( التي تضم برامج الحاسوب لآلخرين 
تطوير البرامج إلدارة وإتصال لإلستخدام في 

وتشغيل األجهزة اإللكترونيّة التابعة للشبكة 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

المعلوماتية لألشياء )آي او تي(، خدمات 
المنصات كخدمة )بي إيه إيه إس( التي تضم 
برامج الحاسوب المستخدمة كواجهة برمجة 

التطبيقات )إيه بي آي(، تصميم وتطوير وصيانة 
ن في مجال اللغة برامج الحاسوب الخاصة باآلخري

الطبيعية والكالم واللغة والتعرف الصوتي باستثناء 
ما بعد انتاج الصورة وتسجيالت الصوت، خدمات 

الدعم الفني واالستشارات لتطوير التطبيقات، 
خدمات مزود خدمات التطبيقات )إيه إس بي( التي 

تضم برامج التحكم وتكامل وتشغيل وتوصيل 
ي تعمل بالتحكم وادارة أجهزة المعلومات الت

الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية االستهالكية 
الذكية المتصلة سحابيا والتي تعمل بالتحكم الصوتي 

وأجهزة المساعد الشخصي االلكترونية، توفير 
خدمات البحث المحوسب المخصصة وبالتحديد 
البحث واسترجاع المعلومات بناء على الطلب 

نترنت، خدمات المحدد من المستخدم على اال
الحاسوب وبالتحديد توفير ادارة االجهزة عن بعد 
عبر شبكات الحاسوب والشبكات الالسلكية أو عبر 
االنترنت، توفير خدمات محركات البحث على  

االنترنت، خدمات النصح و المشورة والمعلومات 
المتعلقة ببرامج االوامر الصوتية والتعرف الصوتي 

ص وتطبيقات البرامج وتحويل المحادثة الى نصو
المدعمة بالصوت والتشغيل اآللي المنزلي وبرامج 

تشغيل األجهزة اإللكترونيّة التابعة للشبكة 
المعلوماتية لألشياء )آي او تي(، توفير المعلومات 

واالخبار والتعليقات في مجال العلوم والتكنولوجيا 
وديكور المنزل والطقس والرسوم البيانية والتصميم 

والمنتجات وتصميم االزياء، توفير خدمات  الداخلي
محركات البحث على  االنترنت، خدمات المنصات 
كخدمة )بي إيه إيه إس( التي تضم برامج الحاسوب 
لالستخدام كواجهة برمجة تطبيقات )إيه بي آي(، 
خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة 

بجميع ما ذكر، ما عدا )باستثناء( كاميرات 
تصوير الفوتوغرافي االحترافي والسينماتوغرافية ال

بما فيها اكسسوارات كاميرات التصوير 
الفوتوغرافي االحترافي والسينماتوغرافية 

 وبرامجها.

 
 AGN العالمة هي العبارة  وصف العالمة :
AGN AOELA   .مكتوبة باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( راوز 
 AGN AGN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOELA 

 02/03/2020 :بتاريخ 326755 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أمازون تكنولوجيز، إنك.  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
ت المتحدة الواليا

األمريكية. 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات حجوزات الفنادق، خدمات حجوزات 
المطاعم، خدمات وكالء السفر وبالتحديد عمل 

الحجوزات والحجوزات المسبقة لإلقامة المؤقتة، 
 خدمات الساقي وبالتحديد توفير المعلومات حول
المشروبات، توفير المعلومات والنصح واألخبار 
والتقييم والتعليقات فيما يتعلق باألكل والفنادق 

 وأماكن اإلقامة المؤقتة للمسافرين

 
 AGN العالمة هي العبارة  وصف العالمة :
AGN AOELA   .مكتوبة باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي(راوز اند  
 AGN AGN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOELA 

 02/03/2020 :بتاريخ 326757 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أمازون تكنولوجيز، إنك.  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
تحدة الواليات الم
األمريكية. 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االستقبال واإلرشاد الشخصية لآلخرين 
والمتضمنة عمل ترتيبات الطلبات والحجوزات 

الخاصة وتوفير معلومات متعلقة بالمستهلك لتلبية 
فير حاجات الفرد، خدمات التواصل االجتماعي، تو

المعلومات واألخبار والتعليقات في مجال القانون 
والموضة وأنماط الحياة البشرية المتنوعة والنمو 

الشخصي، الخدمات القانونية، خدمات األمن لحماية 
الممتلكات واألفراد، توفير قواعد بيانات الحاسوب 
على الخط مباشرة )اإلنترنت( وقواعد بيانات قابلة 

ة )اإلنترنت( في مجال للبحث على الخط مباشر
التواصل االجتماعي، توفير موقع تواصل إجتماعي 

ألغراض الترفيه، توفير خدمات التواصل 
االجتماعي ألغراض التعليقات والمقارنة والتعاون 
واإلستشارة والنصح والمناقشة والبحث ومشاركة 
المعلومات والفهرسة وموقع المعلومات والترفيه، 

توفير قاعدة بيانات قابلة  خدمات التسوق الشخصية،

للبحث تتضمن الصوت والفيديو والمحتوى 
السمعبصري المتاح عبر اإلنترنت وشبكات 

االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت عن بعد 
الالسلكية في مجال التواصل االجتماعي على الخط 

 مباشرة )اإلنترنت(.

 
 AGN العالمة هي العبارة  وصف العالمة :
AGN AOELA وبة باألحرف الالتينية.  مكت 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه  للملكية الفكرية 
 VcAhasoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2020 :بتاريخ 327274 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي آند دي إيطاليا إس.بي.إيه.   بإسم :
فيا وعنوانة : 

نسيسكو كاراتشيولو فرا

نابولي  80122، 11
)إن إيه(، إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أسماك محفوظة، مجففة، مطبوخة، مجمدة، بلح 

البحر، قشريات؛ أسماك معلبة، بلح البحر، 
قشريات، خضر مخللة محفوظة في ماء مملح، 

الخل، أطعمة معلبة جاهزة، التي تتكون زيت، 
أساسا من اللحم، األسماك، الخضر، الطماطم، 
حبوب البقول أو البطاطس وتحتوي أيضا على 
الباستا واألرز؛ فواكه في مشروب )سيروب(، 

وأطعمة معلبة، خضر مطبوخة ومخللة محفوظة 
 في الزيت والخل.

 
نية  تتكون العالمة من الكلمة الالتي وصف العالمة :

"VcAhaso   منطوقها العربي " داميكو" كتبت "
بحروف التينية صغيرة باللون األبيض ما عدا 

حيث كتبا بشكل كبير. والعالمة  Aو  Vالحرفين 
ككل داخل رسمة مميزة بيضوية الشكل باللون 

الرمادي الداكن من الداخل وباللون الرمادي الفاتح 
 من الخارج.

 

 االشتراطات : 
 

ية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك :وكيل 

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Oruhasaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/03/2020 :بتاريخ 327331 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 براندز جروب ال ال سي 2جيه   بإسم :

 275وعنوانة : 
ماديسون افنيو، 

نيويورك، نيويورك 

، الواليات 10016
حدة األمريكية, , , المت
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مالءات فراش؛ أكياس وسادات؛ 24الفئة 
بياضات فراش؛ بطانيات صوف؛ بطانيات حرير؛ 
ستائر فراش صغيرة؛ أغطية فراش؛ ألحفة؛ أغطية 

 مراتب؛ أغطية ألحفة؛ ألحفة مبطنة؛ ألحفة من
النسيج؛ داليات فراش؛ مفارش فراش فوقية؛ 

مناشف من النسيج؛ مناشف حمام؛ مناشف حمام؛ 
مناشف شاطئ؛ مناشف ]نسيج[؛ مناشف لليد؛ 

مناشف للوجه؛ مناشف مطبخ من النسيج؛ أقمشة 
منسوجة لالستخدام في تصنيع أكياس الوسادات؛ 
سلع منسوجة لتصنيع أغطية الوسادات؛ أقمشة؛ 

ام النسيجي؛ مفارش طاولة؛ أنسجة أقمشة لالستخد
أثاث؛ أقمشة زينة داخلية؛ أقمشة منسوجة 

لالستخدام في عمل المالبس؛ ستائر؛ معلقات؛ 
معلقات جدارية من النسيج؛ مناديل يد من النسيج؛ 
أقمشة منسوجة للوسادات؛ مفارش مطبخ وطاولة؛ 

مفارش طاولة من النسيج؛ حصر أرضيات من 
ن الكتان )نسيج(؛ حصر الفينيل؛ حصر طاوالت م

 أرضيات من النسيج؛ مناديل من النسيج. 

 
مكتوبة بأحرف  Oruhasaالكلمة  وصف العالمة :

 التينية وبشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
-Liloكومود -زايلوطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRCRV  

 15/03/2020 :بتاريخ 327437 مودعة بالرقم :ال

 بيانات األولوية :  
 اورسافارم ارزنيميتل جي ام بي اتش  بإسم :

وعنوانة : 

، 35اندستريستراسي 

ساربروكن،  66129
ألمانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

نية وطبية وبيطرية؛ : مستحضرات صيدال5الفئة 
مستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية 
حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري، أغذية 

للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان؛ مطهرات، 
لضارة؛ مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات ا

مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب؛ مستحضرات 
للعيون؛ مستحضرات رذاذ األنف؛ رذاذ األنف 

 لمعالجة الحساسية.   

 

كومود( مكتوبة -العبارة )زايلو وصف العالمة :
 Lilo-MRCRVبأحرف التينية يعلوها العبارة  

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OE NECOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEOEGNE  

 16/03/2020 :بتاريخ 327490 المودعة بالرقم :

 MU  21/01/2020  00764/2020بيانات األولوية :  
 ريتشمونت انترناشيونال اس ايه  بإسم :

روت دي وعنوانة : 

 1752، 10بيشيه 
 -سور  -فيالرس 

غالين، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مجوهرات؛ أزرار أكمام المعدنية 14الفئة 
ومشابك ربطات، ربطة العنق، خواتم 

)مجوهرات(، أساور )مجوهرات(، أقراط 
)مجوهرات(، قالئد )مجوهرات(، دبابيس مزخرفة 

حلقات المفاتيح من معادن ثمينة،  )المجوهرات(،
أدوات قياس الزمن والوقت؛ الساعات، 

الكرونومترات )أجهزة قياس الوقت الدقيقة(، 
ساعات كبيرة، علب الساعات، اقراص الساعات 
)صناعة ساعات الحائط وساعات اليد(؛ أجزاء 

الحركة في ساعات الحائط وساعات اليد؛ ساعات 
ر الساعات، صناديق المنبه؛ أربطة الساعات، أساو

 من المعادن الثمينة. 

 
 OE NECOGالعبارة  وصف العالمة :
MEOEGNE .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 AMOUGRD RCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRDRNU  

 16/03/2020 :ريخبتا 327533 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الكون إنك.  بإسم :

 –رو لويس وعنوانة : 

 –، سي اتش 6ديافري 

فرايبورج،  1701
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : عدسات داخل العين. 10الفئة 

 
 AMOUGRD RCالعبارة  وصف العالمة :

DRDRNU .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية لن إدارة العالمات التجارية تع

 وكيل التسجيل / المالك :

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
   AGNORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/03/2020 :بتاريخ 327736 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 طة جرين إل إل سيالمح  بإسم :

ليتل  251وعنوانة : 
فولز درايف، 

ويلمنجتون دي إي 

، الواليات 19808
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آليات األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية، اآلالت 

بة، أجهزة إطفاء الراصدة للنقود، اآلالت الحاس
الحريق، أجهزة االنذار، أجهزة انذار الحريق، 

صفارات أجهزة االنذار، البوصالت للقياس، أجهزة 
 وأدوات القياس    

 
 AGNORالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :

 مكتوبة باألحرف الالتينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيتي ام  -سابـا وشـركاهـم  
 VROMR OAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

2 VRGORGABOE 

 30/03/2020 :بتاريخ 328203 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دوركو كو.، ال تي دي.  بإسم :
-)غوليموعنوانة : 

 350دونغ(، 
رو،  -كيونغاشون

-غو، يونغين -شيون
دو،  -سي، كيونجي

 ,كوريا الجنوبية, , , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 8وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عدد وأدوات يدوية )تُدار باليد)، أدوات المائدة 
(الشُّوك والسكاكين والمالعق(، أسلحة بيضاء، 

 . 8أدوات حالقة، في الفئة 

 
شكل مميز لشفرات حالقه باللون  وصف العالمة :

 VROMR OAME Cاالزرق و يدنوها عبارة 
VRGORGABOE على ثالث اسطر باللونين
 االبيض و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2020 :بتاريخ 328204 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ، ال تي دي.دوركو كو.  بإسم :

-)غوليموعنوانة : 

 350دونغ(، 
رو،  -كيونغاشون

-غو، يونغين -شيون
دو،  -سي، كيونجي

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 8وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عدد وأدوات يدوية )تُدار باليد)، أدوات المائدة 

ق(، أسلحة بيضاء، (الشُّوك والسكاكين والمالع

 . 8أدوات حالقة، في الفئة 

 
شكل مميز لشفرات حالقه باللون  وصف العالمة :

 االزرق على خلفية باللون االبيض و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

سالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OuaFass n DRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EC 

 30/03/2020 :بتاريخ 328205 لمودعة بالرقم :ا
 بيانات األولوية :  

 هنكوك تكنولوجي غروب كو.، أل تي دي.  بإسم :

، 133وعنوانة : 
-رو )يوكسام-تيهران

غو، -دونغ(، غانغام
سيؤول ,كوريا 
الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إطارات سيارات؛ إطارات للدراجات الهوائية؛ 
أغلفة لإلطارات الهوائية )إطارات(؛ األنابيب 
الداخلية )رقع مطاطية الصقة لإلصالح(؛ 

اإلطارات الداخلية للدراجات الهوائية، الدراجات ؛ 
أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية؛ شباك األمتعة 

إصالح للمركبات؛ إطارات هوائية )إطارات(؛ عدد 
اإلطارات الداخلية؛ اإلطارات المعدنية لعجالت 
المركبات؛ أغطية لمقاعد الدراجات الهوائية أو 

الدراجات النارية؛ أحزمة األمان لمقاعد السيارات؛ 
قطع مكابح المركبات؛ ممتصات صدمات ألنظمة 
تعليق المركبات؛ حامالت الزالجات للسيارات؛ 

طارات؛ مسامير كبيرة لإلطارات؛ مسامير لإل
إطارات لعجالت المركبات؛ اإلطارات، الصلب، 
لعجالت المركبات؛ القطع السطحية إلعادة تلبيس 
اإلطارات؛ األسطح الخارجية للمركبات )األحزمة 

الدّوارة(؛ األسطح الخارجية للمركبات 
)الجرارات(؛ اإلطارات المفرغة من الداخل 

( 24 12للدراجات الهوائية، الدراجات ، في الفئة 
صمامات إلطارات المركبات ]اإلطارات[.  في 

0016  

 
 OuaFass n DRN ECعبارة  وصف العالمة :

كتبت بطريقة مميزة و باللون االسود و على قاعدة 
 بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزاالفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
-OAORGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CRGMRA 

 01/04/2020 :بتاريخ 328267 المودعة بالرقم :

 DO  07/10/2019  194588290بيانات األولوية :  

 شانيل  بإسم :

، افنيو 135وعنوانة : 
تشارلز ديجول، 

 –نيويللي  92200
ساين، فرنسا,  -سيور 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3ة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ

: أحمر الشفاه؛ مستحضر للمعان الشفاه؛ 3الفئة 
فرشاة للشفاه؛ منتجات العناية بالشفاه؛ أقالم شفاه؛ 

منتجات للعناية باألظافر؛ طالء اللك لألظافر؛ طالء 
أظافر؛ منتج مزيل لطالء األظافر؛ قلم لتزيين 

الحواجب؛ ظالل للعيون؛ ماسكارا؛ كحل؛ رموش 
حيق ماكياج؛ احمر خدود؛ زائفة؛ أظافر زائفة؛ مسا

مستحضرات تنظيف؛ صابون؛ عطور؛ زيوت 
أساسية؛ عطور للمنزل؛ مزيالت روائح لالستخدام 
الشخصي؛ حليب كمادة تجميلية؛ كريمات استحمام؛ 
شامبوهات؛ غسول استحمام؛ أمالح مغاطس )ليست 
لألغراض الطبية( ؛ مستحضرات للعناية بالشعر؛ 

مرطبات للشعر؛  طالء اللك للشعر؛ جل للشعر؛
صابون للحالقة؛ مواد هالمية وصابون؛ مستحلبات 

لما بعد الحالقة؛ زيوت للجسم؛ غسول للجسم؛ 
كريمات؛ مستحلبات للجسم؛ كريمات تجميلية، 

غسول، منتجات ومساحيق للعناية بالبشرة والوجه 
والجسم ؛ أقنعة تجميلية؛ كل هذه المنتجات من 

 أصل فرنسي أو صنعت في فرنسا. 

 
 OAORG-CRGMRAالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 AsrisoF RCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Daiahi 

 03/05/2020 :بتاريخ 329370 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الكون إنك.  بإسم :

 –رو لويس وعنوانة : 

 –، سي اتش 6ديافري 

فرايبورج،  1701
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة وأدوات طب وجراحة العيون؛ 10الفئة 
 عدسات داخل العين. 

 
 AsrisoF RC Daiahiالكلمة  وصف العالمة :

 وبة بأحرف التينية وبشكل مميز.مكت

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 VAROREGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRNAOT 

 07/05/2020 :بتاريخ 329498 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الكون إنك.  بإسم :

 –رو لويس وعنوانة : 

 –، سي اتش 6ديافري 

فرايبورج،  1701
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : عدسات الصقة. 9الفئة 

 
 VAROREG NRNAOTالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية في سطرين حيث جاء رسم 
 Oالحرف  حلقي يحيط بالرقم واحط ومنقطع عند

 والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة العالمات التجارية تعلن إدار
 وكيل التسجيل / المالك :

 فولت لوب للتجارة العامة ذ.م.م  
 MBBطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/07/2020 :بتاريخ 331877 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فولت لوب للتجارة العامة ذ.م.م  بإسم :
النهدة  -بي دوعنوانة : 

شارع الطوار, ايميل:  -
uhtaar@iualhla

 a.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات 

امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )بما في 
ائل ذلك وقود المحركات(، مواد إضاءة، شموع وفت

 لإلضاءة.

 
عبارة عن ثالث احرف التينية  وصف العالمة :

 بشكل مميز داخل صندوق احمر بيضوي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ROA DRRVGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/07/2020 :بتاريخ 332641 المودعة بالرقم :
 األولوية :  بيانات 

 اورا فوودز ليمتد  بإسم :

اولد  818وعنوانة : 
تي اروها روود، 

، 3471ماتاماتا 
نيوزيالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: عسل النحل؛ عسل مانوكا؛ عسل عشبي؛ 30الفئة 
/ أو  سلع في هذه الفئة مصنوعة من العسل و

منتجات العسل، مستحضرات مصنوعة من العسل 
و / أو الفواكه؛ خل؛ خل حمض التفاح؛ خل 

الشرب؛ حلوى المصاص؛ حلويات غير طبية؛ 
أقراص مص غير طبية؛ هالم ملكي؛ عكبر؛ عكبر 
لإلستهالك البشري؛ سم النحل لإلستهالك البشري؛ 
أطعمة تحتوي مستخلصات ورق الزيتون، ثمار 

أو زيت الزيتون، تحديدا، ألواح أطعمة  الزيتون و /
أساسها الحبوب، ألواح األطعمة الخفيفة التي 
أساسها الحبوب وأقراص مص غير طبية؛ 

مضافات من المركزات السائلة؛ ألواح الحلوى؛ 
ألواح الحبوب؛ ألواح الحلويات؛ ألواح الموسلي 
)الشوفان والجوز والفاكهة( وأطعمة الموسلي؛ 

واح أطعمة خفيفة مصنوعة بشكل أطعمة خفيفة وأل
أساسي من األرز، الحبوب، الموسلي، الذرة، 

الحبوب، المكسرات، القمح، الدقيق؛ أطعمة خفيفة 
أساسها العسل وألواح األطعمة الخفيفة؛ ألواح 
الطاقة؛ أطعمة خفيفة أساسها الحبوب خالية من 

 الجلوتين. 

 
 ROA DRRVGالعبارة  وصف العالمة :
 التينية.مكتوبة بأحرف 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  BEOSEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/08/2020 :بتاريخ 333536 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايشيان بينتس انترناشيونال برايفيت ليمتد  بإسم :

بينوي  22وعنوانة : 
سيكتور، جورونج، 

, 629854سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات اإلنشاء، خدمات التركيبات و 37الفئة 
اإلصالح، إحكام سد المباني / معالجة المباني لمنع 
الرطوبة، تنظيف المباني من الداخل و الخارج، 

هان، بما في ذلك الطالء الداخلي و خدمات الد
الخارجي للمباني، التجصيص ) وضع طبقة من 

الجص( سباكة المواسير، خدمات التسقيف )وضع 
 األسقف(، مقاومة الصدأ، تنظيف النوافذ. 

 
مكتوبة  BEOSEOالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ند كو ال ال بيكاليد ا 
 VABARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
VRGNORMN CAMASECEMN 

 06/08/2020 :بتاريخ 333601 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دبي ديستريكت مانجمنت ش.ذ.م.م  بإسم :
المقر وعنوانة : 

الرئيسي لدبي القابضة 

 -دبي -3ام سقيم  -
اإلمارات العربية 

دة, , , ,  المتح

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مكاتب العقارات والشقق السكنية؛ إدارة العمارات؛ 

المعلومات المالية؛ الخدمات التمويلية؛ تنظيم 
التحصيل؛ الخدمات العقارية؛ الشؤون العقارية؛ 

ة وكاالت العقارات؛ تثمين العقارات؛ إدار
العقارات؛ تحصيل اإليجارات؛ تأجير الشقق؛ تأجير 

الشقق السكنية؛ تقييم تكاليف اإلصالح ]تقديرات 
مالية[؛ خدمات حفظ الودائع؛ حفظ األشياء الثمينة 
كوديعة؛ إدارة السكن؛ إدارة المباني؛ خدمات إدارة 
العقارات؛ خدمات إدارة األصول؛ خدمات إدارة 

نايات؛ خدمات اإلدارة األصول العقارية؛ إدارة الب
العقارية المتعلقة بالعقارات الصناعية؛ خدمات 

اإلدارة العقارية المتعلقة بالمباني السكنية؛ خدمات 
اإلدارة العقارية المتعلقة بمجمعات المباني؛ خدمات 
اإلدارة العقارية المتعلقة بالعقارات السكنية؛ خدمات 

ية؛ اإلدارة العقارية المتعلقة بالمباني التجار

المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بكافة 
 ما تقدم.

 
 VABARكتبت عبارة "  وصف العالمة :

VRGNORMN CAMASECEMN  باللغة "
 اإلنجليزية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
دبي ديستريكت طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 نجمنتما

 06/08/2020 :بتاريخ 333667 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دبي ديستريكت مانجمنت ش.ذ.م.م  بإسم :
المقر وعنوانة : 

الرئيسي لدبي القابضة 

 -دبي -3ام سقيم  -
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36الفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة ب
مكاتب العقارات والشقق السكنية؛ إدارة العمارات؛ 

المعلومات المالية؛ الخدمات التمويلية؛ تنظيم 
التحصيل؛ الخدمات العقارية؛ الشؤون العقارية؛ 

وكاالت العقارات؛ تثمين العقارات؛ إدارة 
العقارات؛ تحصيل اإليجارات؛ تأجير الشقق؛ تأجير 

يف اإلصالح ]تقديرات الشقق السكنية؛ تقييم تكال
مالية[؛ خدمات حفظ الودائع؛ حفظ األشياء الثمينة 
كوديعة؛ إدارة السكن؛ إدارة المباني؛ خدمات إدارة 
العقارات؛ خدمات إدارة األصول؛ خدمات إدارة 
األصول العقارية؛ إدارة البنايات؛ خدمات اإلدارة 
العقارية المتعلقة بالعقارات الصناعية؛ خدمات 

العقارية المتعلقة بالمباني السكنية؛ خدمات اإلدارة 
اإلدارة العقارية المتعلقة بمجمعات المباني؛ خدمات 
اإلدارة العقارية المتعلقة بالعقارات السكنية؛ خدمات 

اإلدارة العقارية المتعلقة بالمباني التجارية؛ 
المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بكافة 

 ما تقدم.

 
كتبت عبارة " دبي ديستريكت  وصف العالمة :

 مانجمنت " باللغة العربية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  حمدان الشامسي للمحامة واالستشارات القانونيه  
 ِسم ِسم  Gah Gahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/08/2020 :بتاريخ 333668 المودعة بالرقم :
 ية : بيانات األولو 

 فريدة ظافر شكيب الشخشير  بإسم :

 -عمان وعنوانة : 
شارع  –الدوار السابع 
مجمع  –ابن مضاء 
 السيالوي

 

مكتب  – 4ط  -2رقم 

401  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 تعليم الطهي، مشروع تنمية اجتماعية.

 
لعالمة تتضمن كلمة ِسم ِسم ا وصف العالمة :

بلعربي في الجانب االيسر مع وردة في المنتصف 
( في  Gah Gahوكلمة سم سم بالنجليزي )

الجانب االيمن لون الوردة والحروف اسود على 
 خلفية بيضاء .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ات والمصنفمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  EMNOAGNمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 09/08/2020 :بتاريخ 333706 المودعة بالرقم :

 AG  10/02/2020  88791582بيانات األولوية :  

 انتراست داتاكارد كوربوريشن  بإسم :

 1187وعنوانة : 
بارك بليس، شاكوبي، 

، 55379مينيسوتا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ

: نظم إصدار البطاقة للبطاقات المالية، 9الفئة 
بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، 
بطاقات النقل، وأوراق اعتماد آمنة تتألف بشكل 

أساسي من واحد أو أكثر مما يلي، تحديدا، 
، آالت طابعات، طابعات مسافة بادئة، أجهزة ترميز

الوسم بالليزر، أجهزة تغليف، أجهزة تطبيق طبقة 
الطالء الخارجي، أجهزة وضع رقائق لتغطية 
األرقام والحروف على الجانب األمامي من 

البطاقة، أجهزة قراءة الرموز البصرية، ماسحات 
ضوئية بصرية، كاميرات، أجهزة قراءة البطاقة، 

ة التحقق أجهزة قراءة الرقائق والكتابة عليها، أجهز
من الشريط المغناطيسي، أجهزة التحقق من 

الرقاقة، أجهزة التحكم بالمعالجات الدقيقة، أجهزة 
تحكم بنظم النقش والترميز والطباعة متعددة 

الوظائف، أجهزة تغذية، أجهزة تعبئة، أجهزة فرز، 
أجهزة وضع الملصق، أشرطة تنظيف البكرة، 

لتشغيل  وعتاد الحاسوب وبرامج الحاسوب الثابتة
مثل هذه النظم؛ نظم إصدار جواز السفر التي تتألف 
بشكل أساسي من واحد أو أكثر مما يلي، تحديدا، 

طابعات، أجهزة ترميز، آالت الوسم بالليزر، 
أجهزة تغليف، أجهزة تغذية، قراءة الرموز 

البصرية، ماسحات ضوئية بصرية، كاميرات، 
ق والكتابة أجهزة قراءة البطاقة، أجهزة قراءة الرقائ

عليها، أجهزة التحقق من الرقاقة، أجهزة التحكم 
بالمعالجات الدقيقة، أجهزة تحكم بنظم النقش 
والترميز والطباعة متعددة الوظائف، وعتاد 

الحاسوب وبرامج الحاسوب الثابتة لتشغيل مثل هذه 
النظم؛ طابعات سطح المكتب، وطابعات تتألف 

وأجهزة بشكل أساسي من طابعات سطح المكتب 
نقش للطباعة، الترميز، تغطية األرقام والحروف 
على الجانب األمامي من البطاقة، برمجة الرقاقة، 
وتغليف البطاقات المالية، بطاقات الهوية، بطاقات 
ذكية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات النقل، 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

أوراق اعتماد آمنة وجوازات سفر؛ برمجيات 
و المسجلة لإلصدار الحاسوب القابلة للتنزيل أ

اآلمن للبطاقات المالية، بطاقات الهوية، بطاقات 
ذكية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات 

النقل، أوراق اعتماد آمنة وجوازات سفر؛ برمجيات 
الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة إلدارة عملية 
اإلنتاج للبطاقات المالية، بطاقات الهوية، بطاقات 

قات ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات النقل، ذكية، بطا
أوراق اعتماد آمنة وجوازات سفر؛ برمجيات 

الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة إلدارة البياانات 
وعمليات التقاط الهوية، وظائف سير العمل 

المتكاملة وإلصدار واإلصدار الالحق للبطاقات 
المالية، بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، بطاقات 

ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات النقل، أوراق اعتماد 
آمنة، وجوازات سفر؛ برمجيات الحاسوب القابلة 
للتنزيل أو المسجلة لتصميم، تخصيص وشخصنة 
للبطاقات المالية، بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، 

بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات النقل، أوراق 
وحامالت  اعتماد آمنة وجوازات سفر، ونماذج

التسليم؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو 
المسجلة للرقمنة اإللكترونية للرسومات والصور، 

تحديدا، صور وجهية، أعمال فنية، شعارات، 
طباعة آمنة، نص دقيق؛ أجهزة الحاسوب الطرفية 

لتنفيذ الخصائص األمنية في البطاقات المالية، 
ات ذكية، بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، بطاق

بطاقات الوالء، بطاقات النقل، أوراق اعتماد آمنة 
وجوازات سفر؛ أجهزة متغيرة بصريا عالية الدقة 
)في او في دي اس( إلستخدامها في وثائق الهوية؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة 
للمراقبة في الوقت الفعلي للشبكة، وإدارة الكشف 

الكشف عن االحتيال عن االحتيال، وتحليالت 
وإعداد التقارير، وتوفير موجزات بيانات في الوقت 

الفعلي لمعلومات االحتيال؛ برمجيات الحاسوب 
القابلة للتنزيل أو المسجلة للمصادقة، التفويض، 
التشفير وفك التشفير، إدارة الهوية والوصول، 

إتحاد الهوية، أمن البيانات، أمن البريد اإللكتروني، 
لتحقق والمصادقة وإلغاء وإدارة وإصدار وا

الشهادات الرقمية؛ برمجيات الحاسوب القابلة 
للتنزيل أو المسجلة للبحث عن وإدارة الشهادات 

الرقمية من سلطات الشهادة الرقمية المتعددة وتوفير 
معلومات للتبع مواقعهم، انتهاء الصالحية أو 
الغرض أو الحالة؛ برمجيات الحاسوب القابلة 

أو المسجلة للتفاعل اآلمن بين المستخدمين، للتنزيل 
شبكات الحاسوب، اإلنترنت، واألجهزة المتصلة؛ 
برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة 
لتوفير أمن الشبكات واإلنترنت والحاسوب؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة 

بالحاسوب والنشاط عبر اإلنترنت؛ برمجيات 
القابلة للتنزيل أو المسجلة لتوفير أمان الحاسوب 

المعامالت عبر اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب 
القابلة للتنزيل أو المسجلة إلدارة الجهاز وتسهيل 

التحديثات والتشخيصات عن بعد؛ برمجيات 
الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة لتحليالت 
البيانات، تحديدا، تجميع البيانات وتصفيتها 

ت الحافة؛ برمجيات الحاسوب القابلة وتحليال
للتنزيل أو المسجلة لتمكين المستخدمين إلنجاز 
المعامالت التجارية اإللكترونية من خالل شبكة 
الحاسوب العالمية؛ برمجيات الحاسوب القابلة 
للتنزيل أو المسجلة إلدارة إعداد وإصدار وتتبع 

وتركيب وفك وتركيب وصيانة تطبيقات البرمجيات 
البطاقات الذكية؛ عتاد الحاسوب وأجهزتة  على

الطرفية؛ أجهزة الحاسوب الطرفية، تحديدا، 
مسرعات ومسرعات التشفير ألمن البيانات؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة، 
تحديدا، برامج الحاسوب والبرامج الثابتة المشفرة 

للترميز وفك الترميز والتوقيع والتحقق من 
ت الرقمية لإلستخدام مع وحدات أمان التوقيعا

األجهزة والمسرعات ومسرعات التشفير ألمن 
البيانات؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو 
المسجلة ألمن اإلنترنت؛ وحدات أمان األجهزة؛ 
أجهزة الحاسوب المقاومة للعبث إلدارة البيانات 
ومفاتيح الترميز ومعالجتها وتخزينها بشكل آمن؛ 

ات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة برمجي
وأجهزة الحاسوب لحماية البنية التحتية للتشفير؛ 
برامج الحاسوب المشفرة لألمن، تحديدا، لترميز 
البيانات، إدارة المفاتيح، تحديد الكيان والمصادقة 

والضمان؛ تطبيقات المحمول القابلة للتنزيل 
وإدارة  للتفويض والمصادقة والترميز وفك الترميز
الهوية والوصول؛ رؤوس الطباعة لطابعات 

 المستندات. 

 
مكتوبة  EMNOAGNالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
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يوما من تاريخ  30ل ، وذلك خالل المسج
إصدار هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  EMNOAGNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/08/2020 :خبتاري 333707 المودعة بالرقم :

 AG  10/02/2020  88790292بيانات األولوية :  

 انتراست داتاكارد كوربوريشن  بإسم :

 1187وعنوانة : 
بارك بليس، شاكوبي، 

، 55379مينيسوتا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: نظم إصدار البطاقة للبطاقات المالية، 9الفئة 
بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، 
بطاقات النقل، وأوراق اعتماد آمنة تتألف بشكل 

أساسي من واحد أو أكثر مما يلي، تحديدا، 
طابعات، طابعات مسافة بادئة، أجهزة ترميز، آالت 
الوسم بالليزر، أجهزة تغليف، أجهزة تطبيق طبقة 

الطالء الخارجي، أجهزة وضع رقائق لتغطية 
األرقام والحروف على الجانب األمامي من 

البطاقة، أجهزة قراءة الرموز البصرية، ماسحات 
ضوئية بصرية، كاميرات، أجهزة قراءة البطاقة، 

أجهزة قراءة الرقائق والكتابة عليها، أجهزة التحقق 
من الشريط المغناطيسي، أجهزة التحقق من 

قة، أجهزة التحكم بالمعالجات الدقيقة، أجهزة الرقا
تحكم بنظم النقش والترميز والطباعة متعددة 

الوظائف، أجهزة تغذية، أجهزة تعبئة، أجهزة فرز، 
أجهزة وضع الملصق، أشرطة تنظيف البكرة، 

وعتاد الحاسوب وبرامج الحاسوب الثابتة لتشغيل 
لف مثل هذه النظم؛ نظم إصدار جواز السفر التي تتأ
بشكل أساسي من واحد أو أكثر مما يلي، تحديدا، 

طابعات، أجهزة ترميز، آالت الوسم بالليزر، 
أجهزة تغليف، أجهزة تغذية، قراءة الرموز 

البصرية، ماسحات ضوئية بصرية، كاميرات، 
أجهزة قراءة البطاقة، أجهزة قراءة الرقائق والكتابة 

حكم عليها، أجهزة التحقق من الرقاقة، أجهزة الت
بالمعالجات الدقيقة، أجهزة تحكم بنظم النقش 
والترميز والطباعة متعددة الوظائف، وعتاد 

الحاسوب وبرامج الحاسوب الثابتة لتشغيل مثل هذه 
النظم؛ طابعات سطح المكتب، وطابعات تتألف 
بشكل أساسي من طابعات سطح المكتب وأجهزة 
نقش للطباعة، الترميز، تغطية األرقام والحروف 

لى الجانب األمامي من البطاقة، برمجة الرقاقة، ع
وتغليف البطاقات المالية، بطاقات الهوية، بطاقات 
ذكية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات النقل، 
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أوراق اعتماد آمنة وجوازات سفر؛ برمجيات 
الحاسوب لإلصدار اآلمن للبطاقات المالية، 
ية، بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، بطاقات ذك

بطاقات الوالء، بطاقات النقل، أوراق اعتماد آمنة 
وجوازات سفر؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل 
أو المسجلة إلدارة عملية اإلنتاج للبطاقات المالية، 

بطاقات الهوية، بطاقات ذكية، بطاقات ذكية، 
بطاقات الوالء، بطاقات النقل، أوراق اعتماد آمنة 

لحاسوب القابلة للتنزيل وجوازات سفر؛ برمجيات ا
أو المسجلة إلدارة البياانات وعمليات التقاط الهوية، 
وظائف سير العمل المتكاملة وإلصدار واإلصدار 
الالحق للبطاقات المالية، بطاقات الهوية، بطاقات 

ذكية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، بطاقات النقل، 
أوراق اعتماد آمنة، وجوازات سفر؛ برمجيات 

سوب القابلة للتنزيل أو المسجلة لتصميم، الحا
تخصيص وشخصنة للبطاقات المالية، بطاقات 
الهوية، بطاقات ذكية، بطاقات ذكية، بطاقات 

الوالء، بطاقات النقل، أوراق اعتماد آمنة وجوازات 
سفر، ونماذج وحامالت التسليم؛ برمجيات 
الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة للرقمنة 

ة للرسومات والصور، تحديدا، صور اإللكتروني
وجهية، أعمال فنية، شعارات، طباعة آمنة، نص 
دقيق؛ أجهزة الحاسوب الطرفية لتنفيذ الخصائص 

األمنية في البطاقات المالية، بطاقات الهوية، 
بطاقات ذكية، بطاقات ذكية، بطاقات الوالء، 

بطاقات النقل، أوراق اعتماد آمنة وجوازات سفر؛ 
رة بصريا عالية الدقة )في او في دي أجهزة متغي

اس( إلستخدامها في وثائق الهوية؛ برمجيات 
الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة إلدارة الكشف 

عن االحتيال، وتحليالت الكشف عن االحتيال 
وإعداد التقارير، وتوفير موجزات بيانات في الوقت 

الفعلي لمعلومات االحتيال؛ برمجيات الحاسوب 
لة للتنزيل أو المسجلة للمصادقة والتفويض، القاب

تحديدا، المصادقة متعددة العوامل ورموز المرور 
لمرة واحدة؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو 

المسجلة للتشفير وفك التشفير، إدارة الهوية 
والوصول، إتحاد الهوية، أمن البريد اإللكتروني، 

م )بي كيه آي( تحديدا، البنية التحتية للمفتاح العا
وإصدار والتحقق والمصادقة وإلغاء وإدارة 

الشهادات الرقمية؛ برمجيات الحاسوب القابلة 
للتنزيل أو المسجلة للبحث عن وإدارة الشهادات 

الرقمية من سلطات الشهادة الرقمية المتعددة وتوفير 
معلومات للتبع مواقعهم، انتهاء الصالحية أو 

لحاسوب القابلة الغرض أو الحالة؛ برمجيات ا
للتنزيل أو المسجلة للتفاعل اآلمن بين األجهزة 
المتصلة؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو 

المسجلة لتوفير أمن اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب 

القابلة للتنزيل أو المسجلة للتحكم بالنشاط عبر 
اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو 

مان المعامالت عبر اإلنترنت؛ المسجلة لتوفير أ
برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة 

إلدارة األجهزة التي تدعم إنترنت األشياء )آي او 
تي( ولتسهيل التحديثات والتشخيصات عن بعد 
لألجهزة التي تدعم إنترنت األشياء )آي او تي(؛ 
برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة 

لبيانات، تحديدا، تجميع البيانات لتحليالت ا
وتصفيتها وتحليالت الحافة لألجهزة التي تدعم 

إنترنت األشياء )آي او تي(؛ برمجيات الحاسوب 
القابلة للتنزيل أو المسجلة لتمكين المستخدمين 

إلنجاز المعامالت التجارية اإللكترونية من خالل 
شبكة الحاسوب العالمية؛ برمجيات الحاسوب القابلة 

للتنزيل أو المسجلة إلدارة إعداد وإصدار وتتبع 
وتركيب وفك وتركيب وصيانة تطبيقات البرمجيات 

على البطاقات الذكية؛ عتاد الحاسوب وأجهزتة 
الطرفية؛ أجهزة الحاسوب الطرفية، تحديدا، 
مسرعات ومسرعات التشفير ألمن البيانات؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة، 
دا، برامج الحاسوب والبرامج الثابتة المشفرة تحدي

للترميز وفك الترميز والتوقيع والتحقق من 
التوقيعات الرقمية لإلستخدام مع وحدات أمان 
األجهزة والمسرعات ومسرعات التشفير ألمن 
البيانات؛ برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو 
المسجلة ألمن اإلنترنت؛ وحدات أمان األجهزة؛ 

ة الحاسوب المقاومة للعبث إلدارة البيانات أجهز
ومفاتيح الترميز ومعالجتها وتخزينها بشكل آمن؛ 
برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل أو المسجلة 

وأجهزة الحاسوب لحماية البنية التحتية للتشفير؛ 
برامج الحاسوب المشفرة القابلة للتنزيل أو المسجلة 

إدارة المفاتيح، لألمن، تحديدا، لترميز البيانات، 
تحديد الكيان والمصادقة والضمان؛ تطبيقات 
المحمول القابلة للتنزيل للتفويض والمصادقة 

والترميز وفك الترميز وإدارة الهوية والوصول؛ 
 رؤوس الطباعة لطابعات المستندات. 

 
مكتوبة  EMNOAGNالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية يعلوها رسم سداسي كتب بداخله 
 والكل بشكل مميز. Eحرف الالتيني ال

 

 االشتراطات : 
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فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
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  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية ن إدارة العالمات التجارية تعل

 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 سيفتي GuFahiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/08/2020 :بتاريخ 333794 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فارايا انترناشيونال ليمتد  بإسم :
المنطقة وانة : وعن

رأس الخيمة،   –الحرة 
,االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ه ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواك
مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 

الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، في الفئة 

29. 

 
باحرف التينية    GuFahiالكلمة  وصف العالمة :

باللون االبيض وبخط كبير تدنوها الكلمة سيفتي 
باحرف عربية وباللون االبيض ومن الخلف منظر 

حتوي لمساحة دائرية من االرض بشكل مزرعة ت
على بقرتين وشجرتين  وشكل للشمس وقت 

الشروق وكوب كبير ممتلىء بالحليب والجميع على 
خلفية مستطيلة الشكل والعالمة ككل باللون االبيض 

 واالسود المتدرج.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  فيالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AMNAAO:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

 13/08/2020 :بتاريخ 333919 المودعة بالرقم :

 OR  14/02/2020  135-2020بيانات األولوية :  

 ايه اس اوه اس بيه ال سي  بإسم :
سكند فلور، وعنوانة : 

جريتر لندن هاوس، 
هامبستيد روود، لندن 

إف بي،  7 1إن دبليو 
,المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس، والبسة القدم، وأغطية الرأس ؛ االلبسة 
الرياضية؛ مالبس األنشطة الرياضية؛ المعاطف ؛ 
السترات؛ الفساتين ؛ مالبس القطع العلوية ذات 
القبعات؛ الكنزات الرياضية الفضفاضة ؛ ألبسة 

المحبوكة؛  الجينز؛ الكنزات؛ الستر الصوفية
المالبس المكونة من سراويل وقمضان بأكمام 
طويلة بكونها أزياء ؛ مالبس اللعب؛ الجوارب 
الطويلة؛ المالبس الداخلية النسائية؛ المالبس 

الداخلية؛ حماالت الصدر الرياضية؛ مالبس النوم؛ 
البيجامات؛ األرواب النسائية؛ أغطية العينين للنوم؛ 

القصيرة ؛ التنانير ؛  مالبس الراحة ؛ السراويل
والجوارب ؛ المالبس الضيقة ؛ البدالت؛ مالبس 

السباحة؛ ألبسة الشاطئ؛ المالبس العلوية؛ والبدالت 
الرياضية؛ البنطلونات؛ المالبس المصنوعة من 

القطن الخشن؛ بدالت الركض؛ السراويل الكتانية؛ 
السراويل الضيقة؛ الستر بدون أكمام؛ القمصان 

القصيرة ؛ القمصان؛ القمصان القطنية ذات األكمام 
ذات الياقات؛ الكنزات الطويلة الفضفاضة؛ 

المريالت غير الورقية؛ السترات بدون أكمام ؛ 
والبالئز بدون أكمام للنساء؛ القمصان بدون أزرار؛ 

الصدارات )الجزء االعلى من ثوب المرأة(؛ 
حماالت الصدر للتمارين الرياضية؛ القمصان 

اخلية القصيرة؛ مشدات الخصر ؛ النسائية الد
الرداءات؛ قطع المالبس العلوية للبكيني؛ احزمة 
للمالبس؛ حماالت المالبس؛ عصبات المعاصم؛ 

أغطية األذنين؛ اللفحات؛ والقفازات؛ القفازات بدون 
أماكن لألصابع؛ مدفئات اليد؛ ربطات العنق؛ 
القبعات ؛ الطواقي ؛ القبعات الصوفية للرأس؛ 

رأس؛ الحجابات؛ والمناديل الكبيرة عصابات لل
المزركشة؛ القبعات المسطحة المستديرة؛ قبعات 
االستحمام؛ أغطية األذنين؛ والجزمات؛ احذية 

رياضية؛ األحذية الرياضية الخفيفة؛ والصنادل؛ 
االحذية؛ األحذية ذات الكعوب؛ شباشب الشاطئ؛ 
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الشباشب؛ األحذية الرياضية؛ أغطية تدفئة األقدام؛ 
ومستلزمات جميع البضائع المذكورة اعاله،  قطع

 .  25في الفئة 

 
 باحرف التينية  AMNAAOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AMNAAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/08/2020 :بتاريخ 333920 المودعة بالرقم :

 OR  14/02/2020  135-2020بيانات األولوية :  

 ايه اس اوه اس بيه ال سي  بإسم :
سكند فلور، وعنوانة : 

جريتر لندن هاوس، 
هامبستيد روود، لندن 

إف بي،  7 1إن دبليو 
,المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة عبر خد

اإلنترنت فيما يتعلّق ببيع العطور، مستحضرات 
الزينة السائلة، مستحضرات التجميل، منتجات 

االستحمام والنظافة والعناية الشخصية ، الشموع، 
األدوات المحمولة باليد الكهربائية وغير الكهربائية 

البصرية، للزينة الشخصية، ادوات القطع ، والسلع 
أجهزة التصوير الفوتوغرافي واألجهزة السمعية / 
المرئية، أربطة داعمة، الثياب الداعمة، أجهزة 
وتجهيزات اإلنارة، والتدفئة، والتبريد، وتوليد 

البخار، والطبخ، والتجفيف، والتهوية، وللتزويد 
بالمياه وللغايات الصحية، اآلالت الموسيقية، المواد 

ة، مواد رسم، مواد تدريبية، المطبوعة، القرطاسي
األكياس للف والتغليف، واألثاث، األثاث 

والديكورات للمنازل، أوعية وأواني المنزل 
والمطبخ، أدوات المائدة، واألواني الزجاجية، 

الخزف والفخار، أدوات التجميل والزينة، البياضات 

للمنزل ولألسرة، أكياس النوم، المناشف ، أشرطة 
كسسوارات الشعر، حلي زينة ووردات الزينة، إ

الشعر، أغطية العين، والبسط، والحصر، المعلقات 
الجدارية، واأللعاب، الدمى واأللعاب، معدات 
الرياضة، أقنعة الوجه المبتكرة، األسنان غير 

الحقيقة المبتكرة ، األقنعة المبتكرة، لوازم الحفالت 
، لوازم الحفالت على شكل مفرقعات، لوازم 

شكل زمامير مصدرة لألصوات،  الحفالت على
لوازم الحفالت على شكل دمى صغيرة، العبوات 

الملونة المحشوة باألوراق الملّونة، القبعات الورقية 
للحفالت ، الورق الملّون للحفالت، الساعات 

الذكية، متتبعات الحركة القابلة لالرتداء، 
المجوهرات الذكية، النظارات الذكية، األغطية 

ف الذكية، الحافظات للهواتف الذكية، واقية للهوات
حماالت الهواتف النقالة، أشرطة تعليق للهواتف 

النقالة، حماالت الهواتف المتنقلة، الحماالت ثالثية 
األطراف للهواتف النقالة، حافظات سماعة الرأس، 
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شواحن الهواتف المحمولة، شواحن سماعات 
األذنين، قواعد حمل الهواتف النقالة، أجهزة 

ين الكهرباء من أجل الشحن، عدسات تخز
كاميرات الهواتف النقالة، مكبرات الصوت، 

مكبرات الصوت للهواتف النقالة، سماعات األذن، 
سماعات األذن الذكية، سماعات الرأس، عصي 
التقاط الصور الذاتية، عدسات الصور الذاتية، 

النظارات الشمسية، النظارات، العدسات البصرية، 
الشمسية، سالسل تعليق  عدسات النظارات

النظارات الطبية، إطارات النظارات و النظارات 
الشمسية، علب للنظارات الطبية والنظارات 

الشمسية، الصفارات الرياضية، الخوذ الرياضية، 
نظارات الرياضة، النظارات الرياضية، نظارات 
رياضية، واقيات الفم لألعاب الرياضية، واقيات 

رات اإللكترونية القابلة الركبة للعمال، المنشو
للتحميل، بطاقات الهدايا المشفرة، الحقائب 
المخصصة للحواسيب الشخصية المحمولة، 

الحقائب والحافظات آلالت التصوير والمعدات 
الفوتوغرافية، المعادن النفيسة وسبائكها، األحجار 

الكريمة وشبه الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات 
المجوهرات، مجوهرات قياس الوقت الدقيقة، و

الجسم ، األساور الملونة، االساور، مواد 
المجوهرات مع أحجار الزينة، مواد المجوهرات 

المزودة بحجارة كريمة أو شبه كريمة، المجوهرات 
المقلدة، مشابك زينة الصدر بكونها مجوهرات، 
السالسل بكونها مجوهرات، الحلي الصغيرة 

قبة، األقراط، للمجوهرات، القالئد على مقاس الر
القالئد، مشابك الربطات ، دبابيس ربطات العنق، 

أزرار األكمام، مجوهرات الزينة، االحجار 
الكريمة، دبابيس الزينة بكونها مجوهرات، 

مجوهرات الوجه، مجوهرات القبعات، مجوهرات 
الرأس، مجوهرات القدم، دبابيس تعليق النياشين ، 

علق حول الحلي الصغيرة من المجوهرات التي ت
الرقبة والتي تفتح من لحفظ أشياء قيمة ، الميداليات 

بكونها مجوهرات، الميداليات، مثبتات ربطات 
العنق، الخواتم المجوهرة، دبابيس األوشحة بكونها 
مجوهرات، الحلي الصغيرة بكونها مجوهرات، 
عصبات المعاصم، أدوات التوقيت، الساعات، 

كساعات يد، ساعات اليد ، أجهزة توقيت تستخدم 
ساعات اليد الميكانيكية، الساعات المعلقة، ساعات 
الجيب، الساعات الرسمية، الساعات الكهربائية، 

الساعات ذات خاصية الذاكرة، ساعات اليد التي 
تتضمن وظيفة اتصاالت بعيدة المدى، الساعات 
المزودة بخاصية تحديد المواقع العالمية، أربطة 

ليد، علب ساعات اليد ، قشط لساعات ا
المجوهرات، علب ساعات يد، علب أزرار األكمام، 

علب دبابيس ربطات العنق، علب ساعات اليد 
وساعات الحائط، وعلب المجوهرات ، سالسل 
تعليق المفاتيح، عالقات مفاتيح، الحلي الصغيرة 

لحلقات المفاتيح وسالسل المفاتيح، سالسل المفاتيح 
في مجال  لالستخدام كمجوهرات، والكتب، الكتب

األزياء، كتب نمط الحياة، والمجالت، النشرات 
اإلخبارية، والكتيبات التعريفية، والمنشورات، 

مشابك للنقود، منتجات الورق المعدة لالستخدام مرة 
واحدة، المناديل الورقية، الرايات الورقية، مناديل 
الوجه الورقية، الجلود والجلود المقلّدة، حقائب 

، محافظ النقود وحقائب الحمل االمتعة، والحقائب
األخرى، حقائب الحمل لجميع الغايات، الحقائب 

الرياضية، حقائب الرياضيين المحمولة على 
الظهر، الحقائب المصنوعة من الجلود ، الحقائب 
المصنوعة من الجلد المقلّد، حقائب الحمل لجميع 
االستخدامات المصنوعة من الجلد، حقائب الحمل 

مات المصنوعة من الجلد المقلد، لجميع االستخدا
حقائب الظهر، حقائب مستحضرات التجميل 

المباعة فارغة، حقائب الماكياج الي تباع فارغة، 
حقائب ألدوات الحالقة تباع فارغة، محافظ 

البطاقات، محافظ الجيب، المحافظ التي ترفق مع 
 األحزمة، الجزادين، مساند الرسغ 

 
 حرف التينية با AMNAAOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تجارية تعلن إدارة العالمات ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 NROMAVRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOAGU 

 10/09/2020 :بتاريخ 335462 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 توتو أل تي دي.   بإسم :

،  1-1رقم وعنوانة : 

، تشومي-2ناكاشيما 
كو، -كوكوراكيتا
شي، -كيتاكيوشيو

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وحدات مقاعد التواليت؛ أحواض تواليت؛ دورات 
مياه؛ مقاعد تواليت؛ مقاعد تواليت مزودة بشطاف 
غسل بالماء الدافئ؛ وحدات مقاعد التواليت المزودة 

بشطاف غسل بالماء الدافئ؛ شطافات؛ مباول 
 باعتبارها تركيبات صحية.

 
 NROMAVRكتبت عبارة "  وصف العالمة :

DOAGU.بأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 UAG UEANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/09/2020 :تاريخب 335465 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أبوظبي لرياضة السيارات ذ.م.م   بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

، أبوظبي  130001
، اإلمارات العربية 

المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وتر عبر خدمات الترفيه تحديداً توفير ألعاب الكمبي

اإلنترنت ، الخدمات الترفيهية تحديداً توفير ألعاب 
الفيديو عبر اإلنترنت ، تدريب الرياضات 

اإللكترونية ، توفير مرافق الرياضات اإللكترونية ، 
تنظيم مسابقات الرياضات اإللكترونية ، إنتاج 
أحداث الرياضات اإللكترونية ، تنظيم فعاليات 

ة ، خدمات الترفيه وأنشطة الرياضات اإللكتروني
المتعلقة بالرياضات اإللكترونية ، إجراء أحداث 

الرياضات الحية ، إنتاج أحداث الرياضات 
اإللكترونية للتلفزيون ، توفير المعلومات المتعلقة 

بالرياضات اإللكترونية ، معلومات التذاكر 
وخدمات الحجز ألحداث الرياضات اإللكترونية ، 

فسة في ألعاب الكمبيوتر األداء والمشاركة والمنا
عبر اإلنترنت وأحداث سباقات السيارات عبر 

اإلنترنت ومسابقات السباقات عبر اإلنترنت 
وغيرها من أحداث الرياضات اإللكترونية ، فريق 

 سباق الرياضات اإللكترونية.

 
 UAGالعالمة عبارة عن كلمتي  وصف العالمة :

UEAN   .  باللغة اإلنجليزية 

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 NES NEAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/09/2020 :بتاريخ 335746 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد / بو قوديب طه   بإسم :

كيم يام  61وعنوانة : 
رة رود ، سنغافو

239362  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة ، مشروبات أساسها القهوة ، الشاي ، الشاي 

األسود ]الشاي اإلنجليزي[ ، منكهات الشاي ، 
مشروبات أساسها الشاي ، شاي منكه بالفواكه ، 

بوس شاي الفواكه ، شاي مخلوط ، شاي روي
)الشاي األحمر( ، شاي األعشاب ]للغايات الغذائية[ 
، شاي تشاي ، الشاي األخضر ، الشاي األخضر 

الياباني ، الشاي الصيني االسود )الشاي الصيني( ، 
المشروبات المعمولة من الشاي ، الشاي المثلج ، 
أكياس الشاي ، مستخلصات الشاي ، خالصة 

سكر ، الشاي ، شاي للنقع ، البهارات ، ال
الشوكوالتة ، ألواح الشوكوالتة ، المثلجات 

الصالحة لألكل ، آيس كريم   ) بوظة (، شربات ، 
حلوى ختام طعام مثلجة ، حلويات ، كعك ، 

معكرون )معجنات( ، فطائر ، بسكويت ، كعك 
محلى ، مستحضرات عطرية للفطائر ، توابل 

للطعام )صلصات( ، صلصات )توابل( ، لبن مجمد 
ت محشوة بالمربى أو الفواكه أو المقبالت  ، تورتا

 ، مهلبية ، خبز ، خبز إفرنجي.

 
كتبت  NES NEAالعبارة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 GasBarsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/09/2020 :بتاريخ 335964 م :المودعة بالرق
 بيانات األولوية :  

 ريتايل ورلد ليمتد  بإسم :

،  1ليفل وعنوانة : 
بالم جروف هاوس ، 

، رود  1ويكهامز كاي 
تاون ، تورتوال ، 
الجزر العذراء 

البريطانية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

 
العالمة عبارة عن كلمات  وصف العالمة :

GasBars  باللغة اإلنجليزية بخط مميز فوقها
 رسم لدائرة بداخلها رسم تعبيري لشمس مشرقة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد رية الفك

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  النورس للملكية الفكرية  
 Oaarra surcasرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 28/09/2020 :بتاريخ 336464 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عبد القادر احمد السنكري  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

دبى  62888
األمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
غطية اللحافات ، اغطية السراير ، الشراشف ، ا

البطانيات ، الماليات ، المنسوجات واالنصاف 
المصنوعة منها ، اغطية الموائد ، اغطية الطاوالت 
، المناديل اقمشة الستائر ، المناشف و/او الفوط ) 

 24وكل ما تشمله الفئه 

 
هي عباره  Oaarra surcas  وصف العالمة :

 عن كلمة 
 ت داخل حرف كتب Oبشكل مميز   

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACAnRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/09/2020 :بتاريخ 336655 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 كولومبينا اس ايه  بإسم :

البيال، وعنوانة : 
زارزال فاليه، 

بيا, , , ,  ,كولوم

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخضار والبقوليات المحفوظة والمجففة والمطبوخة 
؛ الهالم ؛ فلفل حار؛ مربيات؛ الفاكهة المطبوخة 

 .29بالسكر ، في الفئة 

 
 ACAnRMالكلمة الالتينية  وصف العالمة :
 hيض، حيث ان الحرف االتيني مكتوبة باللون االب

رسم فوقة ببغاء ملون بالوان الطيف ، و الجميع 
 على قاعدة سوداء اللون.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاولينغ دبليو إل جي آي بي ذ. م. م. 
 OAE DROC C.sطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/10/2020 :بتاريخ 337362 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيشر برويلس ال ال بي  بإسم :

إيست  945وعنوانة : 
بيسيز فيري رود إن. 

، 2000ئي.، سويت 
أتالنتا، جي إيه 

، الواليات 30326
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 ونيةخدمات قان

 
 OAEالعالمة تتكون من عبارة  وصف العالمة :
DROC C.s مكتوبة باللغة االنكليزية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يخ إصدار يوما من تار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ! ORNGAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/10/2020 :بتاريخ 337958 المودعة بالرقم :
 ة : بيانات األولوي 

 زياد مروان كامل  بإسم :
مسكن مونو وعنوانة : 

الطابق الخامس،  –
شارع فيكتور هوجو، 
مونو، بيروت، لبنان, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ 43الفئة 
 اإليواء المؤقت. 

 
! مكتوبة بأحرف ORNGAالكلمة  :وصف العالمة 

 التينية وبشكل مميز.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 UEMVORMNGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ACAnRMRA SRM 

 22/10/2020 :بتاريخ 337972 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليام جرانت اند سونز ايريش براندز ليمتدوي  بإسم :
الطابق وعنوانة : 

الرابع، بلوك دي، ايفي 
كورت، هاركورت 

، أيرلندا 2رود، دبلين 
,ايرلندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 

ا من المشروبات غير الكحولية، مشروبات وغيره
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 
ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات، في الفئة 

32 . 

 
رسم مميز لمعين كتب داخله  وصف العالمة :
 UEMVORMNGالعبارة الالتينية 

ACAnRMRA SRM  على ثالث أسطر و أعاله
رسم لعين و  رسم لثعبان ملتف على نفسه يتوسطه

يحيط الرسم أكليل من الورد و الجميع باللون 

االخضر، الزهر و االسود و الرسم ككل مميز و 
 على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دايودبوتا انترناشيونال 
-OROOOE RM   طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VECAMV ORCARVRNU    

 23/10/2020 :بتاريخ 338021 المودعة بالرقم :

 AG  23/04/2020  8884553بيانات األولوية :  

 ريبل البز إنك  بإسم :

 315وعنوانة : 
مونتغمري ستريت ، 
سان فرانسيسكو ، 

،  94104كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 
الخدمات المالية اإللكترونية ، وهي الخدمات النقدية 

لتلقي وصرف المدفوعات والهدايا بالعمالت 
الورقية والعمالت االفتراضية عبر شبكة كمبيوتر 
وتبادل العمالت الورقية والعمالت االفتراضية عبر 

شبكة الكمبيوتر ؛ الخدمات المالية اإللكترونية ، 
وهي تلقي المدفوعات والهدايا بالعمالت الورقية 

والعمالت االفتراضية وصرفها عبر شبكة 
الكمبيوتر ؛ الخدمات المالية ، أي توفير عملة 
افتراضية للتبادل عبر شبكة كمبيوتر ؛ خدمات 
صرف العمالت ، أي تبادل العمالت الورقية 
والعمالت االفتراضية عبر شبكة الكمبيوتر ؛ 

حقق من الدفع ، أي تسليم المدفوعات خدمات الت
والهدايا من مصدر إلى وجهة ؛ خدمات اإلدارة 

المالية واإلدارة المالية ، وهي تسهيل تحويل العملة 
الرقمية ، وتحويل العملة الرقمية عبر شبكات 

االتصاالت اإللكترونية ، والنقل اإللكتروني للعملة 
 الرقمية.

 
   عبارة عن كلمات  وصف العالمة :

     OROOOE RM-VECAMV 
ORCARVRNU           باحرف التينية باللون

 االسود     

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

صدار يوما من تاريخ إ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دايودبوتا انترناشيونال 
-OROOOE RM   طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VECAMV ORCARVRNU    

 23/10/2020 :بتاريخ 338022 المودعة بالرقم :

 AG  23/04/2020   8884553بيانات األولوية :  

 ريبل البز إنك  بإسم :

 315وعنوانة : 
مونتغمري ستريت ، 
سان فرانسيسكو ، 

،  94104كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
يوتر الشبكي من نظير إلى نظير ، أي خدمات الكمب

النقل اإللكتروني للبيانات المالية عبر شبكات 
 االتصاالت اإللكترونية. 

 
               وصف العالمة :

 OROOOEعبارة عن كلمات                       
RM-VECAMV ORCARVRNU       باحرف

 التينية باللون االسود
          

               
   

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OEANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/10/2020 :بتاريخ 338477 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوانزهو لينجكون تريدينج كو.، ال تي دي.  بإسم :

اندستلاير بارك اف، كيبايوانج  2، 202وعنوانة : 
اوفيس، شوانجيانج هواكياو ايكونوميك ديفيلوبمنت 

زون، لوجيانج 
ديستريكت، كوانزهو 

سيتي، فوجيان، 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: سترات العمل / معاطف؛ أغطية الشعر 25الفئة 
بي الدراجات؛ مالبس لالستحمام؛ مالبس راك

مضادة للماء؛ ألبسة القدم؛ شباشب؛ أحذية كرة القدم 
/ أحذية طويلة الرقبة لكرة القدم؛ صنادل؛ أحذية؛ 

أحذية رياضية؛ نعال داخلية؛ قبعات تستخدم كألبسة 
للرأس؛ طواقي؛ بناطيل ضيقة ]مدفئات الساقين[ / 

مدفئات الساقين؛ قفازات للتزلج؛ أغطية كاحل 
/ واقيات الساقين؛ أجزاء كعب تستخدم  القدمين

أللبسة القدمين؛ نعال أللبسة القدمين؛ أحزمة؛ لفاع 
 الرقبة / وشاحات. 

 

مكتوبة بأحرف  OEANالكلمة  وصف العالمة :
 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جيتيندرا للملكية الفكرية 
 MURMA NRMSية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجار

 04/11/2020 :بتاريخ 338742 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ فيكي سيتي و السيد/ مانوج جايكيشين  بإسم :

، 24 -إيوعنوانة : 
سوكاداياك سوسيتي، 

جي.بي ناغار? 
اندهيري ايست، 

، 400059مومباي 
ماهاراشترا? الهند., , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت. 

 
( MURMA NRMSالكلمات ) وصف العالمة :

كتبت بأحرف التينية باللون األحمر ويوجد أعالها 
 رسم مميز لشكل وجه وشوارب. 

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وغزالة للملكية الفكريةأب 
  Dlorulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/11/2020 :بتاريخ 338759 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجدونج وانان بيبر كو.، ال تي دي.  بإسم :

وانان وعنوانة : 
اندستلاير بارك، 
سانليان اندستلاير 
ايريا، هاوجيانج 
و ديستريكت، شانت

سيتي، جوانجدونج 
بروفينس، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مناديل ورق؛ مفارش مائدة من الورق؛ 16الفئة 
مراييل من الورق؛ مفارش مائدة من الورق؛ 

مناشف من الورق؛ مناشف للوجه من الورق؛ ورق 
مطبوعة؛ منشورات مطبوعة؛ كريبي مموج؛ مواد 

صناديق ورقية أو من ورق مقوى؛ ورق تواليت؛ 
بالستيك شفاف للتغليف؛ مواد مكتبية؛ بالستيك 

 شفاف للتغليف. 

 

مكتوبة بأحرف  Dlorulالكلمة  وصف العالمة :
 oالتينية حيث وضع رسم لوردة مكان الحرف 

 والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  الرواد للمحاماه و االستشارات القانونية 
 Mu.huas Musciطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MAMVU GURO 

 09/11/2020 :بتاريخ 338998 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ريكارد شيرى  بإسم :

وعنوانة : 
هوفوروفيتسي، الرمز 

، 25064البريدى 
, , ,  جمهورية التشيك, 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛  األسود؛

 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.

 
كلمات انجليزية تدل على النشاط  وصف العالمة :

 بالعالمة التجارية Mu.huas Musciالخاص 
 

 متبوعة بكلمات باللغة االنجليزية اسفلها 

MAMVU GURO 
 

 مع وجود تصمصم للوجو العالمة التجارية

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SRAOCEN 

 10/11/2020 :بتاريخ 339156 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مستر فليت فريت سرفسز ش.ذ.م.م  بإسم :

 6مستودع وعنوانة : 
بي، مستودعات 

بالحصا، منطقة القوز 

، بجانب 3الصناعية 
القوز مول، ص. ب. 

دبي،  283378
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن 29الفئة 
والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضروات 

ومجمدة ومجففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( محفوظة 
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض والحليب 

ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة 
 لألكل. 

 
 ACEORMAMالعبارة  وصف العالمة :
SRAOCEN  مكتوبة بأحرف التينية يعلوها

رسم لنجمة وورقتي شجر والكل على خلفية هندسية 
 بيضوية وبشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 BAODROOE Bطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/11/2020 :بتاريخ 339314 المودعة بالرقم :

 OM  28/09/2020  934 313 18بيانات األولوية :  

 ديسربتيف انترتينمنت إنك.   بإسم :
ويت سوعنوانة : 

، فكتوريا، 108
ماهي، ,جزر السيشال, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 .43المؤقت، في الفئة 

 
من  Bرسم مميز للحرف الالتيني  وصف العالمة :

موسيقية و خطوط و رسوم مختلفة مكونة من نوتة 
زجاجة و كاس زجاجي و ورقة شجر داخل 

 BAODROOEالحرف و إلى جهة اليسار كلمة 
بأحرف التينية بخط مميز بإتجاه افقي جميعهم 

 باألبيض على قاعدة سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 RcC UEAONUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/11/2020 :بتاريخ 339338 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة األطعمة الطازجة المحدودة  بإسم :

حي  -جدة وعنوانة : 
شارع سهل  –االجاويد 
مبنى رقم  –بن عمرو 

ص. ب.  -( 43)

الرمز   4043

 -  22442البريدي: 
المملكة العربية 
السعودية, , , ,  

 

 المةصورة الع

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ 43الفئة 
 اإليواء المؤقت. 

 
مكتوبة  RcC UEAONUالعبارة  وصف العالمة :

بأحرف التينية في سطرين باللون األخضر بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 UEOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/12/2020 :بتاريخ 340556 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. موج البحر لتجارة الهواتف المتحركة ولوازمها ش.ذ.م.م  بإسم :
بناية رقم وعنوانة : 

، 2، محل رقم 22/1
 المرر، شارع المصلى،
ديرة، دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

اإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والقياس و
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة وغيرها من 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"UEOA ،بأحرف التينية مميزة باللون األسود "
 ح بالشكل.كما هو موض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  دايودبوتا انترناشيونال 
 DRS BAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/12/2020 :بتاريخ 340806 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انبلدينج تكنولوجي كوربوريشن  بإسم :

 4225وعنوانة : 
اكزاكتيف سكوير، 

ال جوال،  600سويت 

، 92037كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
( و GAAGالبرمجيات كخدمة )اس ايه ايه اس 

( والشبكة OAAGمنصة كخدمة )بي ايه ايه اس 
تميز ( التي تMAAGكخدمة )ان ايه ايه اس 

ببرنامج لإلدارة والتحليل والتوجيه واالستضافة 
والتبادل والموازنة والتحسين والمحاكاة االفتراضية 
والتخزين والتأمين والتحسين وإعداد التقارير على 
حركة البيانات والصوت على الشبكات اإللكترونية 

والالسلكية بما في ذلك الشبكات القائمة على 
ية ومراكز البيانات السحابة والشبكات الداخل

 وشبكات االتصاالت وبيئات الحوسبة

 

باحرف  DRS BAMNكلمات  وصف العالمة :
 التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل ، وذلك خالل المسج
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاولينغ دبليو إل جي آي بي ذ. م. م. 
 CRLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/12/2020 :بتاريخ 341019 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ستاندرد تشارترد بي إل س  بإسم :

 1وعنوانة : 
باسينجهول أفينيو، 

في،  2لندن، إي سي 

دي دي، المملكة  5
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ون المالية؛ الشؤون التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤ

العقارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ 
الخدمات المصرفية عبر أجهزة الحاسوب؛ 

الخدمات المصرفية عبر أجهزة الهاتف المتحرك؛ 
الخدمات المصرفية المقدمة لسداد الفواتير عبر 

أجهزة الهاتف المتحرك؛ الخدمات التمويلية 
البضائع؛ والمصرفية وخدمات االئتمان؛ تجارة 

خدمات التأمين والتأمين على الحياة؛ خدمات 
الوساطة التأمينية؛ معلومات التأمين؛ الخدمات 
اإلكتوارية؛ التقييمات والتقييم المالي للعقارات؛ 

خدمات االستحواذ على العقارات وإدارتها؛ تأجير 
العقارات؛ إدارة الشؤون التمويلية؛ خدمات األمين؛ 

دارة التمويل التبادلي خدمات جمع التبرعات؛ إ
)الصناديق االستثمارية المشتركة(؛ خدمات التمويل 

التبادلي )الصناديق االستثمارية المشتركة(؛  
خدمات إدارة النقد؛ خدمات بيع الديون؛ خدمات 
خصم الفواتير؛ خدمات صرف النقد؛ خدمات 

القروض؛ القروض )التمويل(؛ القروض المقسطة؛ 
ساطة في الرهون؛ تقديم خدمات الرهن؛ خدمات الو

ضمانات الديون؛ سندات الكفالة؛ خدمات االئتمان؛ 

تمويل الشراء واإليجار؛ تمويل البيع بالتقسيط؛ 
بطاقات االئتمان؛ بطاقات الخصم )بطاقات يتعين 

تسديدها بالكامل عند إصدار كشف الحساب الخاص 
بها(؛ بطاقات النقد؛ بطاقات ضمان الشيكات؛ 

سداد وبطاقات الخصم المباشر؛ خدمات بطاقات ال
خدمات التسجيل الخاصة ببطاقات االئتمان؛ بطاقات 
الخصم )بطاقات يتعين تسديدها بالكامل عند إصدار 
كشف الحساب الخاص بها(؛ بطاقات النقد؛ بطاقات 
ضمان الشيكات؛ بطاقات الخصم المباشر؛ بطاقات 

السداد؛ البطاقات التمويلية وبطاقات الشراء؛ 
استبدال النقد والبطاقات؛ برامج الحوافز خدمات 

لحاملي بطاقات االئتمان؛ بطاقات الخصم )بطاقات 
يتعين تسديدها بالكامل عند إصدار كشف الحساب 

الخاص بها(؛ بطاقات النقد؛ بطاقات الخصم 
المباشر؛ بطاقات السداد؛ البطاقات التمويلية 

وبطاقات الشراء؛ تأجير معدات معالجة البطاقات 
مويلية والمعلومات المتعلقة بها؛ معالجة البيانات الت

المتعلقة بمعامالت البطاقات ومعامالت السداد 
األخرى؛ تقديم خدمات التمويل وصرف العمالت 
وتحويل األموال؛ خدمات العمالت؛ خدمات مكاتب 

الصرافة؛ خدمات صرف العمالت األجنبية؛ 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

الخدمات المصرفية التجارية واالستثمارية؛ 
ت اإليداع؛ خدمات االستثمار والودائع؛ خدما

خدمات الودائع المصرفية؛ استثمار األموال؛ 
خدمات إدارة االستثمار؛ الوساطة في السندات 
واألوراق المالية والسلع واألسهم المستقبلية؛ 
خدمات الوساطة في األسهم؛ خدمات خلق 

األسواق؛ خدمات تقييم األوراق المالية؛ خدمات 
ألسهم؛ خدمات إقراض األوراق االكتتاب في ا

المالية؛ خدمات تحصيل توزيعات األرباح؛ خدمات 
تحصيل المدفوعات؛ خدمات الدفع اإللكتروني؛ 
تحويل األموال بالطرق اإللكترونية؛ خدمات 

االكتتاب؛ خدمات تأمين الوحدات؛ خدمات استثمار 
التراست )األمانة/الوديعة(؛ خدمات األوراق 

األسهم الشخصية؛ الخدمات  المالية؛ خدمات خطط
الضريبية؛ خدمات التخطيط المالي واالستشارات 
االستثمارية؛ خدمات االستثمار واإلدارة المالية؛ 
خدمات األبحاث المالية؛ التحليل المالي؛ خدمات 
صندوق التقاعد؛ توفير المعلومات المالية؛ توفير 
المعلومات المالية عبر مواقع اإلنترنت؛ خدمات 

األسهم عبر الطرق اإللكترونية؛ حفظ تحويل 
وإدارة وتقييم االستثمارات؛ خدمات وكاالت 

الضمان؛ خدمات حفظ األوراق المالية؛ خدمات 
الحفظ اآلمن للممتلكات؛ خدمات تمويل التجارة؛ 

تقديم خصومات في المؤسسات المشاركة من خالل 

استخدام بطاقة العضوية؛ الرعاية المالية؛ الرعاية 
لألنشطة التعليمية أو التدريبية أو الترفيهية  المالية

أو الرياضية أو الثقافية؛ الخدمات التمويلية/المالية 
وعلى وجه الخصوص توفير عملة افتراضية 

يستخدمها أعضاء مجموعة من األشخاص متصلون 
بشبكة اإلنترنت وذلك عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ 

مالت تقديم خدمات التداول واالستثمار ألحد الع
االفتراضية ؛ المعلومات واالستشارات والخدمات 

 االستشارية المتعلقة بكل ما سبق.

 
( CRLالعالمة تتكون من كلمة ) وصف العالمة :

 باإلحرف الالتينية  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORCELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/12/2020 :بتاريخ 341700 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تي بي ام كو.، ليمتد  بإسم :

 – 17 – 6وعنوانة : 

اف جينزا،  2 – 7
كو، طوكيو،  –تشو 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

والمواد الالصقة األخرى :  المعاجين 16الفئة 
لألغراض المكتبية أو المنزلية؛ شمع إحكام الغلق؛ 
ريجليت الطابعات ]خيوط متداخلة[؛ نمط الطباعة؛ 
آالت العنونة؛ شرائط الحبر؛ آالت تثبيت الطوابع 
ذاتيًا؛ دباسات كهربائية للمكاتب؛ آالت إحكام غلق 
األظرف للمكاتب؛ آالت طمس الطوابع؛ أدوات 

اآلالت الكاتبة؛ آالت تحرير الشيكات؛؛آالت الرسم؛ 
نسخ الرسائل؛ أدوات استنساخ مساعدة؛ أدوات 

تمزيق الورق لالستخدام المكتبي؛ آالت الصراف؛ 
الناسخات الدوارة؛ قوالب وضع العالمات؛ فرش 

الدهان الخاصة بالديكور؛ حاويات من الورق 
للتغليف؛ أكياس وأكياس ورقية؛ أكياس ورقية 

؛ حاويات ورقية؛ أكياس ]حقائب[ بالستيك للتغليف
للتغليف؛ غشاء بالستيكي لتغليف الطعام لألغراض 

المنزلية؛ أكياس قمامة من الورق لألغراض 
المنزلية؛ أكياس القمامة البالستيكية لألغراض 

المنزلية؛ أظرف من الورق أو البالستيك للتغليف؛ 
ء رقائق البولي بروبيلين للتغليف. مخزون لفة غشا

بالستيكي للتغليف؛ رقائق البولي بروبيلين للتغليف؛ 
مخزون لفة الغشاء البالستيكي للتغليف؛ مخزون لفة 

الغشاء البالستيكي لتعبئة المواد الصيدالنية؛ 
مخزون لفات األغشية البالستيكية لتعبئة األجهزة 
اإللكترونية؛ مخزون لفة غشاء بالستيكي لتغليف 

البالستيكية المستخدمة في  المواد الغذائية؛ األغشية
تغليف المواد الغذائية؛ غشاء بالستيكي للتغليف؛ 
مواد بالستيكية للتغليف؛ أوراق ماصة من الورق 
أو البالستيك لتغليف المواد الغذائية؛ أوراق التحكم 
في الرطوبة من الورق أو البالستيك لتغليف المواد 

 الغذائية؛ أكياس بالستيكية لألغراض المنزلية؛
أكياس ورقية؛ زخارف ورقية للمواد الغذائية؛ 

زخارف ورقية للكعك؛ أغطية ورقية للكعك؛ أكياس 
بالستيكية للتسوق في السوبر ماركت؛ أكياس 

التسوق البالستيكية؛ أكياس التسوق الورقية؛ أكياس 
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بالستيكية للمظالت الرطبة؛ بطانات لألدراج من 
نماط الورق؛ ورق األرفف؛ المفارش الورقية؛ أ

ورقية؛ طباشير الخياطين؛ الفتات من الورق؛ 
أعالم من الورق؛ مناشف يدوية صحية من 

الورق؛ مناشف من الورق؛ مناديل الطاولة من 
الورق؛ مناشف يدوية من الورق؛ مناديل يد من 

الورق؛ ملصقات الشحن؛ ورق مطبوع 
للمجموعات، بخالف المخصصة لأللعاب؛ الورق 

ليس من اللحاء يتكون والكرتون؛ ورق صناعي 
أساًسا من كربونات الكالسيوم وراتنج البولي 

أوليفين؛ ورق صناعي ليس من اللحاء يتكون أساًسا 
من حشو غير عضوي وراتنج لدن بالحرارة؛ ورق 

مقوى؛ ورق قرص العسل؛ ورق للنسخ؛ ورق 
ملصقات ]نصف مصقول[؛ ادوات مكتبيه؛ ملفات 

مصقول[؛  المستندات؛ ورق بطاقة العمل ]نصف
المطبوعات؛ اللوحات واألعمال الخطية؛ صور 

 فوتوغرافية ]مطبوعة[؛ حامالت الصور. 

 
مكتوبة بأحرف  ORCELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORCELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/12/2020 :بتاريخ 341702 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 تي بي ام كو.، ليمتد  بإسم :

 – 17 – 6وعنوانة : 

اف جينزا،  2 – 7
كو، طوكيو،  –تشو 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

جزئيا[؛ صمامات : ميكا ]خام أو معالج 17الفئة 
من المطاط أو األلياف المفلكنة ]ال تشمل عناصر 

اآللة[؛ الحشيات؛ الوصالت لألنابيب غير المعدنية؛ 
عبوات مشتركة؛ حواجز طافية مضادة للتلوث؛ 
مواد عازلة كهربائية؛ غساالت من المطاط أو 

األلياف المفلكنة؛ االلياف الكيماوية غير مخصصة 
ري؛ صوف الخبث؛ للمنسوجات؛ الصوف الصخ

خيط مطاطي، غير مخصص للمنسوجات؛ خيوط 
وخيوط مغزولة من األلياف الكيماوية، غير 
مخصصة للمنسوجات؛ خيوط من المطاط أو 

البالستيك، غير مخصصة للمنسوجات؛ قفازات 
عازلة؛ الحبال واألربطة المطاطية؛ حاويات تغليف 

صناعية من المطاط؛ سدادات مطاطية؛ أغطية 
صغيرة مطاطية لحاويات التغليف وأغطية 

الصناعية؛ أغطية بالستيكية لألغراض الزراعية؛ 
أغشية بالستيكية لألغراض الزراعية؛ ورق 

مكثف؛ ألياف مفلكنة؛ شرائط الصقة، بخالف 
القرطاسية وليس لألغراض الطبية أو المنزلية؛ 
منتجات بالستيكية نصف مشغولة؛ اللدائن شبه 

? كربونات 50كثر من المصنعة المحتوية على أ
الكالسيوم وتتكون أساًسا من راتينج البولي أوليفين، 

بما في ذلك تلك الموجودة في شكل صفائح؛ 
منتجات بالستيكية شبه مشغولة تتكون أساًسا من 
كربونات الكالسيوم وراتنج البولي أوليفين؛ اللدائن 

? حشو 50شبه المصنعة المحتوية على أكثر من 
أساًسا من راتينج لدن  غير عضوي وتتكون

بالحرارة، بما في ذلك تلك الموجودة في شكل 
صفائح؛ المنتجات البالستيكية شبه المشغولة التي 
تتكون أساًسا من مواد مالئة غير عضوية وراتنج 
لدن بالحرارة؛ المنتجات البالستيكية شبه المشغولة 
في شكل صفائح أو غشاء أو رقائق أو على شكل 

شبه معالج؛ غشاء بالستيكي؛ شريط؛ بالستيك 
الصفائح البالستيكية؛ صفائح بالستيكية لتزيين 
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وحماية سطح األثاث؛ أغشية واقية بالستيكية 
لألثاث؛ المطاط ]الخام أو شبه المشغول[؛ مواد 
عازلة للصوت من الصوف الصخري، وليس 

 ألغراض البناء؛ رقائق معدنية للعزل. 

 
وبة بأحرف مكت ORCELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORCELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/12/2020 :بتاريخ 341703 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تي بي ام كو.، ليمتد  بإسم :

 – 17 – 6وعنوانة : 

نزا، اف جي 2 – 7
كو، طوكيو،  –تشو 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: صمامات من البالستيك، ال تشمل 20الفئة 
عناصر اآللة؛ خزانات غير معدنية وال مبنية؛ 
حاويات للنقل غير معدنية؛ تجهيزات الستائر؛ 

للمعادن؛ المسامير،  مثبتات بالستيكية بديلة
واألوتاد، والصواميل، والبراغي، والمسامير، 

والتربيس، والصواميل، والعجالت، غير المعدنية؛ 
غساالت، ليست من المعدن، وليست من المطاط أو 

األلياف المفلكنة؛ أقفال غير كهربائية وليست 
معدنية؛ مساند ]أثاث[؛ مساند أرضية يابانية 

لمراتب؛ حاويات التعبئة ]زابوتون[؛ الوسائد؛ ا
الصناعية من الخشب أو الخيزران أو البالستيك؛ 
صناديق بالستيكية؛ حاويات التعبئة البالستيكية؛ 
زخارف بالستيكية للمواد الغذائية؛ ساللم ذات 
درجات وساللم غير معدنية؛ خطافات للقبعات، 

غير معدنية؛ خطافات مالبس غير معدنية؛ سالل 
اء؛ صناديق أدوات غير معدنية؛ التسوق لنقل األشي

موزعات مناشف غير معدنية؛ أكياس بالستيكية؛ 
أثاث المنزل؛ ستائر النوافذ الداخلية ]تظليل[ 
]أثاث[؛ ستائر من القصب أو الروطان أو 

الخيزران ]سودير[؛ ستائر من الكريات للزينة؛ 
ظالل النوافذ؛ بالونات إعالنية؛ الفتات قائمة من 

ستيك؛ إطارات الصور؛ منحوتات الخشب أو البال
 الجص؛ منحوتات بالستيكية؛ منحوتات خشبية. 

 
مكتوبة بأحرف  ORCELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالالفكرية 
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يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORCELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/12/2020 :بتاريخ 341704 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تي بي ام كو.، ليمتد  بإسم :

 – 17 – 6وعنوانة : 

اف جينزا،  2 – 7
كو، طوكيو،  –تشو 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الخيط ألغراض طب األسنان؛ زجاج 21الفئة 
شغول أو شبه مشغول، وليس للبناء؛ أمشاط؛ غير م

فرش أسنان غير كهربائية؛ فرش الحوض؛ فرش 
معدنية فرش لألنابيب؛فرش صناعية؛ فرش تنظيف 
السفن؛ قفازات لألغراض المنزلية؛ حاويات تغليف 
صناعية من الزجاج أو البورسلين؛ زجاجات تغليف 
صناعية من البالستيك؛ أواني المطبخ والحاويات، 

تشمل سخانات المياه بالغاز لالستخدام المنزلي،  ال
وسخانات الطهي غير الكهربائية لألغراض 
المنزلية، ومناضد المطبخ وأحواض المطبخ؛ 

األطباق؛ أعشاش يابانية مطلية بالورنيش لصناديق 
الطعام ]جوباكو[؛ وعاء مطلي بالورنيش؛ صواني 

مطلية؛ أكواب بالستيكية؛ أطباق بالستيكية؛ 
يق الغداء المصنوعة من البالستيك؛ زجاجات صناد

مياه بالستيكية فارغة؛ مفارش من البالستيك؛ دالء 
بالستيكية؛ حاويات بالستيكية لالستخدام المنزلي؛ 

الجرار البالستيكية لالستخدام المنزلي؛ أحواض 
استحمام بالستيكية لألطفال؛ حامالت األكياس 

بالستيكية  البالستيكية لالستخدام المنزلي؛ قوالب
لالستخدام المنزلي في صنع الصابون؛ أدوات 

التنظيف وأواني الغسيل؛ ألواح الكي؛ أدوات ترذيذ 
داي -للخياطين؛ ألواح الكي ]كوتيداي[؛ هيرا

]لوحات تعليم النسيج[؛ أدوات تحريك لمياه البانيو 
الساخنة ]يوكاكيبو[؛ مقاعد الحمام؛ دالء الحمام؛ 

اتات مائية للزراعة أواني الزهور؛ أواني نب
المنزلية؛ علب سقي؛ أقفاص الطيور؛ حمامات 
الطيور؛ أوعية تغذية للحيوانات األليفة؛ فرش 
للحيوانات األليفة؛ فرش المالبس؛ زهريات 
الزهور؛ أوعية الزهور؛ المزهريات المطلية 

 بالورنيش. 

 
مكتوبة بأحرف  ORCELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.
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 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORCELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/12/2020 :بتاريخ 341705 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تي بي ام كو.، ليمتد  بإسم :

 – 17 – 6وعنوانة : 

اف جينزا،  2 – 7
كو، طوكيو،  –تشو 

, ,  اليابان, , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اقمشه منسوجه؛ أنسجة التريكو؛ أقمشة 24الفئة 
نسيج غير المنسوجة من اللباد؛ قماش؛ مواد 

نسيجية؛ قماش زيتي؛ قماش صمغي مضاد للماء؛ 
قماش مغطى بالفينيل؛ قماش مطاطي؛ مواد ترشيح 

؛ منتجات النسيج المنسوج لالستخدام من النسيج
الشخصي؛ شبكات البعوض؛ مالءات؛ ألحفة 

فوتون؛ أغطية لحاف فوتون؛ تكت فوتون ]فوتون 
غير محشو[؛ أكياس الوسائد ]كيس الوسائد[؛ 
البطانيات؛ مناديل المائدة؛ مناشف الصحون 

للتجفيف؛ ستائر الحمام؛ الفتات وأعالم ليست من 
مرحاض من القماش؛ أغطية ورق؛ أغطية مقاعد ال

مقاعد من القماش؛ الستائر الجدارية من 
المنسوجات؛ ستائر؛ أغطية المائدة، ليست من 

الورق؛ الستائر ]الستائر القطنية السميكة[؛ أكفان 
]رقائق لتغليف الجثث[؛ أكفان لتلبيس الجثث في 

الجنازات ]كيوكاتابيرا كيمونو[؛ ستائر مخططة 
بيض؛ ستائر مخططة باألبيض باللونين األحمر واأل

واألسود؛ قماش البلياردو ]جوخ[؛ أكياس مبطنة 
 للنوم. 

 
مكتوبة بأحرف  ORCELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 NEOVROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/12/2020 :بتاريخ 342105 بالرقم : المودعة
 بيانات األولوية :  

 تيلدور  كيبلز  E سيستمز  لميتد    بإسم :
كيبوتز عين وعنوانة : 

  1933500دور ، 
نا يزرائيل ، -دوار

إسرائيل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكهربائية. الكمبيوتر والشبكة  األسالك والكابالت

المحلية وكابالت نقل البيانات ؛ كابالت األلياف 
البصرية؛ الكابالت الهجينة )الكهربائية( ؛ كابالت 
"بي يو أس" الصناعية ،كبالت إيثرنت الصناعية ؛ 
كبالت األجهزة والمزدوجات الحرارية والتحكم في 

محور العمليات )الكهربائية( ؛ الكبالت متحدة  ال
عالية التردد ؛ الميكروفون وكابالت التردد الصوتي 
؛ الكابالت اإللكترونية والتحكم. كابالت االتصاالت 
الهاتفية ولوحة المفاتيح ؛ كبالت اتصاالت متعددة / 
سريعة االنتشار للتطبيقات العسكرية / التكتيكية ؛ 
كابالت الطاقة واإلضاءة )كهربائية( ؛ كابالت 

 شعار. لتطبيقات االست

 

العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :
( كتبت باللون األسود وبشكل NEOVROالتالية: )

مميز ومبتكر ، وكامل العالمة كتبت على خلفية 
بيضاء وبشكل مميز ومبتكر كما هو موضح في 

 الشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة العالمات التجارية مكتوبا إلدار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي ذ. م. م. جاولينغ دبليو إل جي آي 
 DAM RMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/12/2020 :بتاريخ 342242 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فان انك ليمتد  بإسم :

 100يونت وعنوانة : 

رينفرو درايف،  55 –
ماركهام، اونتاريو 

، كندا, 3اتش8ار 3ال
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
حقائب الظهر؛ حقائب حمل مختلف األغراض؛ 
حقائب ذات احزمة تحمل عبر الجسم؛ حقائب 

اسطوانية )دافل(؛ حقائب الخصر؛ حقائب الظهر 
المستخدمة في رياضة تسلق المرتفعات؛ حقائب 
السفر؛ حقائب توصيل الطرود؛ حقائب الكتف؛ 

 ية؛ حقائب السفر؛ حقائب الخصر.الحقائب الرياض

 
 DAMالعالمة تتكون من كلمة  وصف العالمة :

RMN   باللغة االنكليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاولينغ دبليو إل جي آي بي ذ. م. م. 
 DAM RMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/12/2020 :بتاريخ 342243 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فان انك ليمتد  بإسم :

 100يونت وعنوانة : 

رينفرو درايف،  55 –
ماركهام، اونتاريو 

، كندا, 3اتش8ار 3ال
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس رياضية؛ السراويل والقمصان الرياضية، 

اضية؛ أحذية رياضية؛ قبعات؛ مالبس بدالت ري
غير رسمية؛ سراويل؛ جينز؛ القمصان؛ قمصان 

نصف كم؛ قمصان من غير أكمام؛ قمصان 
فضفاضة؛ بناطيل فضفاضة؛ السراويل القصيرة؛ 
أحذية غير رسمية؛ القبعات؛ المالبس الرياضية؛ 
الزي الرياضي؛ قمصان صوفية رياضية؛ لباس 

معاطف؛ قمصان القدم الرياضية؛ جاكيتات؛ 
رسمية؛ قمصان البولو؛ لفاعات؛ بندانات؛ مناديل 

للرقبة؛ أغطية الوجه؛ أقنعة الوجه للمالبس؛ 
 جوارب؛ أحزمة؛ قبعات البيسبول.

 
 DAMالعالمة تتكون من كلمة  وصف العالمة :

RMN   باللغة االنكليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دارة الحقوق والملكيات الفكريةأيه أي بي تي إل 
 BEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URANUEMEV 

 04/01/2021 :بتاريخ 342584 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجدونج ايماي انفستمينت ديفيلوبمينت كو.، ليمتد.  بإسم :

بيلدنج وعنوانة : 
ثيردE فورث، 

، يوكاي رود، 12نو.
تاون، هوادو شيلينج 

ديستركت، جوانجزهو 
سيتي، جوانجدونج 

بروفينس، الصين., , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منظفات للوجه، أقنعة تجميلية، مستحضرات 
تجميل، معجون األسنان، مستحضرات تجميل 
للحيوانات، زيوت عطرية / زيوت أثيرية، 

ستحضرات صقل، مستحضرات تعطير الجو، م
 بخور، منظفات

 
عبارة بي يووثينيد بحروف التينيه  وصف العالمة :

بطريقه مميزة اعالها شكل هندسي يشبه المربع 

بداخله رسم مميز والجميع بااللوان االبيض 
 واالسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 
 CascEs.rassoتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب ل

 04/01/2021 :بتاريخ 342601 المودعة بالرقم :

 MM  27/07/2020  48438966بيانات األولوية :  
 هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.   بإسم :

وعنوانة : 
أدمينيستريشن بيلدينغ 
هواوي تكنولوجيز 
كو.، ليمتد. بانتيان، 
لونغانغ ديستريكت، 

ينزهين، جمهورية ش
الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جهاز معالجة البيانات؛ أجهزة الكمبيوتر؛ برامج 
الكمبيوتر، المسجلة؛ برامج الكمبيوتر، المسجلة؛ 

أجزاء الكمبيوتر؛ الروبوتات ذات الذكاء 
[؛ MOAالمعالجة المركزية ]االصطناعي؛ وحدات 

الساعات الذكية؛ أجهزة الكمبيوتر المحمول؛ أجهزة 
الكمبيوتر اللوحية؛ شاشات الكريستال السائلة؛ 

معدات اتصاالت الشبكة؛ الهواتف الذكية؛ شرائح 
]دوائر متكاملة[؛ شاشات عرض الفيديو؛ سماعات 

الواقع االفتراضي؛ صندوق الوصالت؛ 
 سماعات الرأس. التلفزيونات؛ سماعات؛

 
العالمة عبارة عن الكلمة   وصف العالمة :

CascEs.rasso  منطوقها العربي

ماينداسبريسو كتبت بحروف التينية كبيرة وصغيرة 
باللون األسود. والعالمة ككل باللونين االبيض 

 واالسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 usau uauur.جيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس
soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342681 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 
الورق وانواع الورق؛ الورق المقوى أو الكرتون 
وانواع الورق المقوى أو الكرتون؛ المطبوعات؛ 

القرطاسية بجميع أنواعها ووصفها؛ بطاقات 
بالستيكية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات برنامج الوالء 

والمكافآت؛ منشورات؛ الكتالوجات؛ الكتيبات؛ 
راق التعليمات وكتيبات التعليمات؛ المجلدات أو

وأغلفة الملفات؛ قرطاسية الكمبيوتر؛ التقويمات. 
مغلفات؛ أكياس ورق؛ الرسائل المروسة؛ الرسوم 
البيانية؛ الملصقات؛ بطاقات ترحيبية؛ أقالم حبر و 

 أقالم رصاص؛ الصحف، الدوريات، الكتب

 

 usau uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة  sohف التينية  كلمة بحرو

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 usau uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342682 المودعة بالرقم :
 ة : بيانات األولوي 

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال؛ األعمال 

تجارية باالستعانة التجارية، عملية األعمال ال
بمصادر خارجية؛ تحليل إدارة األعمال أو 

االستشارات التجارية؛ معلومات اقتصادية؛ بحوث 
التسويق؛ البحث أو التحليل االقتصادي؛ وكاالت 
التوظيف؛ اإلعالن على شبكة اإلنترنت؛ اإلعالن 

عن طريق وسائل اإلعالم األخرى؛ تقديم 
 المعلومات المتعلقة بالتوظيف

 

 usau uauur soh.كلمات   العالمة : وصف
كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 usau uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342683 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ية؛ الشؤون المالية؛ خدمات التأمين؛ الشؤون التمويل

الشؤون العقارية؛ إصدار البطاقات الذكية 
اإللكترونية المشفرة والبطاقات الممغنطة وغيرها 
من األدلة أو البينات التأمينية والمالية بمساعدة 

الكمبيوتر، والمعنى بها بطاقات االئتمان وبطاقات 
المدين؛ استشارة مالية؛ االستشارات المالية في 

ن؛ استشارة التأمين؛ استشارة التأمين مجال التأمي
 عبر اإلنترنت

 

 usau uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 usau uauur.عالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342684 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد
االتصاالت السلكية والالسلكية، توفير الوصول إلى 

شبكات االتصاالت ومواقع اإلنترنت في مجال 
التأمين والعقارات والتمويل؛ خدمات الهاتف 
لمراكز االتصال؛ نقل المعلومات المقدمة عبر 
اإلنترنت والوسائط اإللكترونية؛ جمع ونقل 

روني؛ توفير لوحات األخبار؛ البريد اإللكت
اإلعالنات اإللكترونية والمدونات وخدمات الدردشة 

التفاعلية الحية، خدمات مركز االتصال، التبادل 
اإللكتروني للبيانات المخزنة في قواعد البيانات، 

 االتصاالت عن طريق محطات الكمبيوتر

 

 usau uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
ت دخل دائرة كتب sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 usau uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342685 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يك برايفت ليمتدبي بي فينت  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتدريب، والمعنى بها تقديم 

الفصول الدراسية والندوات والمؤتمرات وورش 
التعليم الهاتفي الفردي في مجاالت األعمال العمل و

واإلدارة وريادة األعمال والقيادة بما في ذلك ما 
يتعلق بالتأمين والشؤون المالية عبر اإلنترنت 

وكذلك دورات التعلم عن بعد؛ الترفيه؛ األنشطة 
الرياضية والثقافية؛ إنتاج البرامج اإلذاعية 

والشؤون  والتلفزيونية واألفالم في مجال التأمين
المالية، نشر الكتب والنشرات والكتيبات والمجالت 

 والكتيبات التعليمات

 

 usau uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  فكريةقمصية للملكية ال 
 usau uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342686 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر

 
 usau uauur soh.كلمات   وصف العالمة :

دخل دائرة  كتبت sohبحروف التينية  كلمة 
 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur ua.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342693 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ك برايفت ليمتدبي بي فينتي  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق وانواع الورق؛ الورق المقوى أو الكرتون 
وانواع الورق المقوى أو الكرتون؛ المطبوعات؛ 

طاسية بجميع أنواعها ووصفها؛ بطاقات القر
بالستيكية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات برنامج الوالء 

والمكافآت؛ منشورات؛ الكتالوجات؛ الكتيبات؛ 
أوراق التعليمات وكتيبات التعليمات؛ المجلدات 
وأغلفة الملفات؛ قرطاسية الكمبيوتر؛ التقويمات. 
وم مغلفات؛ أكياس ورق؛ الرسائل المروسة؛ الرس

البيانية؛ الملصقات؛ بطاقات ترحيبية؛ أقالم حبر و 
 أقالم رصاص؛ الصحف، الدوريات، الكتب

 

 olasi uauur ua.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة بشكل  uaبحروف التينية  أحرف 

 مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لملكية الفكريةقمصية ل 
 olasi uauur ua.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342694 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال؛ األعمال 

التجارية، عملية األعمال التجارية باالستعانة 
بمصادر خارجية؛ تحليل إدارة األعمال أو 

االستشارات التجارية؛ معلومات اقتصادية؛ بحوث 
قتصادي؛ وكاالت التسويق؛ البحث أو التحليل اال

التوظيف؛ اإلعالن على شبكة اإلنترنت؛ اإلعالن 
عن طريق وسائل اإلعالم األخرى؛ تقديم 

 المعلومات المتعلقة بالتوظيف

 

 olasi uauur ua.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة بشكل  uaبحروف التينية  أحرف 

 مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur ua.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342697 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ 

الشؤون العقارية؛ إصدار البطاقات الذكية 
اإللكترونية المشفرة والبطاقات الممغنطة وغيرها 

مينية والمالية بمساعدة من األدلة أو البينات التأ
الكمبيوتر، والمعنى بها بطاقات االئتمان وبطاقات 
المدين؛ استشارة مالية؛ االستشارات المالية في 
مجال التأمين؛ استشارة التأمين؛ استشارة التأمين 

 عبر اإلنترنت

 

 olasi uauur ua.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة بشكل  uaبحروف التينية  أحرف 

 مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur ua.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342698 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر عنوانة : و

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
االتصاالت السلكية والالسلكية، توفير الوصول إلى 

شبكات االتصاالت ومواقع اإلنترنت في مجال 
لتمويل؛ خدمات الهاتف التأمين والعقارات وا

لمراكز االتصال؛ نقل المعلومات المقدمة عبر 
اإلنترنت والوسائط اإللكترونية؛ جمع ونقل 
األخبار؛ البريد اإللكتروني؛ توفير لوحات 

اإلعالنات اإللكترونية والمدونات وخدمات الدردشة 
التفاعلية الحية، خدمات مركز االتصال، التبادل 

لمخزنة في قواعد البيانات، اإللكتروني للبيانات ا
 االتصاالت عن طريق محطات الكمبيوتر

 

 olasi uauur ua.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة بشكل  uaبحروف التينية  أحرف 

 مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur ua.بيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 05/01/2021 :بتاريخ 342699 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
خدمات التعليم والتدريب، والمعنى بها تقديم 

الفصول الدراسية والندوات والمؤتمرات وورش 
العمل والتعليم الهاتفي الفردي في مجاالت األعمال 
واإلدارة وريادة األعمال والقيادة بما في ذلك ما 
يتعلق بالتأمين والشؤون المالية عبر اإلنترنت 

وكذلك دورات التعلم عن بعد؛ الترفيه؛ األنشطة 
الرياضية والثقافية؛ إنتاج البرامج اإلذاعية 

والتلفزيونية واألفالم في مجال التأمين والشؤون 
المالية، نشر الكتب والنشرات والكتيبات والمجالت 

 والكتيبات التعليمات

 

 olasi uauur ua.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة بشكل  uaف بحروف التينية  أحر

 مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur ua.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342701 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي فينتيك برايفت ليمتد بي  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

اث الصنـاعية، المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبح
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر

 
 olasi uauur ua.كلمات   وصف العالمة :

كتبت دخل دائرة بشكل  uaبحروف التينية  أحرف 
 مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات جارية مكتوبا إلدارة العالمات الت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur.انات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342702 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع
الورق وانواع الورق؛ الورق المقوى أو الكرتون 
وانواع الورق المقوى أو الكرتون؛ المطبوعات؛ 

القرطاسية بجميع أنواعها ووصفها؛ بطاقات 
بالستيكية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات برنامج الوالء 

والمكافآت؛ منشورات؛ الكتالوجات؛ الكتيبات؛ 
لتعليمات وكتيبات التعليمات؛ المجلدات أوراق ا

وأغلفة الملفات؛ قرطاسية الكمبيوتر؛ التقويمات. 
مغلفات؛ أكياس ورق؛ الرسائل المروسة؛ الرسوم 
البيانية؛ الملصقات؛ بطاقات ترحيبية؛ أقالم حبر و 

 أقالم رصاص؛ الصحف، الدوريات، الكتب

 

 olasi uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة  sohتينية  كلمة بحروف ال

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CEVRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342708 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميدوك ، إس. ايه.  : بإسم

بوليجون وعنوانة : 
كانتابريا اي / سوتو 

 غالو ،

11-13 26006 
لوغرونو )الريوخا( 

,اسبانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

ت آلية وعناصر نقل منها للمركبات البرية( ، قارنا
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 

 . 7البيض؛ آالت بيع أوتوماتيكية، في الفئة 

 
باحرف التينية   CEVRMكلمة  وصف العالمة :

و على ايسرها دائرة وبداخلها خطين عرضين و 
 خلفية سوداء الجميع باللون االبيض على

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تجارية تعلن إدارة العالمات ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342709 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال؛ األعمال 

التجارية، عملية األعمال التجارية باالستعانة 
بمصادر خارجية؛ تحليل إدارة األعمال أو 

ارات التجارية؛ معلومات اقتصادية؛ بحوث االستش
التسويق؛ البحث أو التحليل االقتصادي؛ وكاالت 
التوظيف؛ اإلعالن على شبكة اإلنترنت؛ اإلعالن 

عن طريق وسائل اإلعالم األخرى؛ تقديم 
 المعلومات المتعلقة بالتوظيف

 

 olasi uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
ت دخل دائرة كتب sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342710 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيك برايفت ليمتدبي بي فين  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ 

الشؤون العقارية؛ إصدار البطاقات الذكية 
إللكترونية المشفرة والبطاقات الممغنطة وغيرها ا

من األدلة أو البينات التأمينية والمالية بمساعدة 
الكمبيوتر، والمعنى بها بطاقات االئتمان وبطاقات 
المدين؛ استشارة مالية؛ االستشارات المالية في 
مجال التأمين؛ استشارة التأمين؛ استشارة التأمين 

 عبر اإلنترنت

 

 olasi uauur soh.كلمات   ة :وصف العالم
كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل  المسجل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :تاريخب 342711 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ر الوصول إلى االتصاالت السلكية والالسلكية، توفي

شبكات االتصاالت ومواقع اإلنترنت في مجال 
التأمين والعقارات والتمويل؛ خدمات الهاتف 
لمراكز االتصال؛ نقل المعلومات المقدمة عبر 
اإلنترنت والوسائط اإللكترونية؛ جمع ونقل 
األخبار؛ البريد اإللكتروني؛ توفير لوحات 
لدردشة اإلعالنات اإللكترونية والمدونات وخدمات ا

التفاعلية الحية، خدمات مركز االتصال، التبادل 
اإللكتروني للبيانات المخزنة في قواعد البيانات، 

 االتصاالت عن طريق محطات الكمبيوتر

 

 olasi uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية والمصنفات تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342712 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -رام، هاريانا جوروج

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتدريب، والمعنى بها تقديم 

الفصول الدراسية والندوات والمؤتمرات وورش 
العمل والتعليم الهاتفي الفردي في مجاالت األعمال 

األعمال والقيادة بما في ذلك ما  واإلدارة وريادة
يتعلق بالتأمين والشؤون المالية عبر اإلنترنت 

وكذلك دورات التعلم عن بعد؛ الترفيه؛ األنشطة 
الرياضية والثقافية؛ إنتاج البرامج اإلذاعية 

والتلفزيونية واألفالم في مجال التأمين والشؤون 
المالية، نشر الكتب والنشرات والكتيبات والمجالت 

 والكتيبات التعليمات

 

 olasi uauur soh.كلمات   وصف العالمة :
كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 

 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 olasi uauur.طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soh 

 05/01/2021 :بتاريخ 342713 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي بي فينتيك برايفت ليمتد  بإسم :
بلوت نمبر وعنوانة : 

، 44، سكتور 119
 -جوروجرام، هاريانا 

، الهند, , , 122001
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم الخ

المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر

 
 olasi uauur soh.كلمات   وصف العالمة :

كتبت دخل دائرة  sohبحروف التينية  كلمة 
 بشكل مائل بااللوان االزرق واالبيض االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ات الفكرية والمصنفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 
 ACAGNAM طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/01/2021 :بتاريخ 342718 المودعة بالرقم :

 CA  08/07/2020   216588بيانات األولوية :  

 لي هيليري دي سوس بالحسان اتش أس بي.   بإسم :
ي كرتوعنوانة : 

إندستريل انزا بي بي 

أي دي  -اغادير  135
أي أو تاناًن، المغرب, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ثوم محفوظ؛  مخلل الفلفل الحار)فلفل محفوظ(؛  
زالل بيض ألغراض الطهو؛  مركبات ألجينات 

الغذائية التي ألغراض الطهو؛  خالصات للمواد 
أساسها األسماك؛ ألوة فيرا )صبار( معد لالستهالك 

البشري؛  لوز مطحون؛  سمك األنشوفة)غير 
حي(؛  فول سوداني محّضر؛ الخرشوف، 

المحفوظ؛ التوت، المحفوظ؛ فطائر بطاطا مقلية؛  
حلقات البصل؛ زبدة؛  زبدة فول سوداني؛  زبده 

بيض؛  الكاكاو للطعام؛ زبدة الكاكاو؛  بياض 
مشروبات أساسها حليب اللوز؛ مشروبات أساسها 
حليب الفول السوداني؛ مشروبات أساسها حليب 
جوز الهند؛ مشروبات الحليب )يكون الحليب هو 
السائد فيها(؛  سجق من لحم الخنزير والدم؛  مرق 

لحم؛  زالبية أساسها البطاطس؛ قريدس )غير 
 حي(؛  أغلفة السجق، الطبيعية أو المصنعة؛

بولوجي )طبق لحم بقري كوريٍ(؛ كافيار؛  فطر 
محفوظ؛  لحوم مطبوخة؛  لحوم الصيد، غير حية؛  
رقائق فواكه؛  رقائق بطاطا قليلة الدسم؛  رقائق 

بطاطا؛  مخلل الملفوف؛  شرنقات دودة القز 
لإلستهالك البشري؛  تجهيزات الفاكهة المجهزة؛ 
توت بري مطبوخ )فواكه مطبوخة بالسكر(؛  

ريس تفاح؛  فواكه مطبوخة بالسكر؛  معجون ه
الطماطم؛ ركازات مرق اللحم؛  َمربيات فواكه 

معلبة خضروات معلبة أسماك معلبة؛ لحم محفوظ 

حساء كونسوميه؛ أسماك قشرية، غير حية؛  خيار 
مخلل؛  كريم نباتي؛ كريمة الزبدة؛  كريم مخفوق؛ 
قشدة )منتجات ألبان(؛  جمبري، غير حي؛  قريدس 
)غير حي( ؛  كبة؛  قشريات )غير حية( ؛  تمور؛  
قشور فواكه؛  سرطان النهر )غير حي( ؛  فواكه 
مغطاة بالسكر؛  اإلسكامول )يرقات النمل الصالحة 
لألكل، محضرة(؛ مستخلصات األعشاب البحرية 

للطعام؛ خالصات لحم؛  فالفل؛ دقيق سمك 
لالستهالك البشري؛  خمائر حليب ألغراض 

بقول محفوظة؛  شرائح سمك طرية )فيليه( الطهو؛  
؛  رقائق بطاطا؛  لحم الكبد؛   جبنة؛  المكسرات 

المنكهة؛ المكسرات المسكرة؛ بندق محضر؛  فواكه 
مغطاة بالسكر؛  فواكه مجمدة؛  فواكه محفوظة؛  

فواكه محفوظة في الكحول؛  فواكه مغطاة بالسكر؛  
وي(؛  فواكه مطبوخة؛  الجالبي )طبق اللحم المش

جيالتين )هالم( ؛  جلي )ُهالم( للطعام؛  هالم 
)جلي( الفواكه؛  هالم لحم؛  لحوم الصيد، غير 

حية؛  مربى زنجبيل؛  فول صويا محفوظ للطعام؛  
بذور عباد الشمس المعالجة؛  بذور معالجة؛  دهن 
جوز الهند؛  دهون صالحة لآلكل؛  جواكامولي 

؛  خيار  )أفوكادو مهروس(؛ سمك فسيخ)غير حي(
البحر، غير حي؛  سرطان بحري )غير حي( ؛  

حمص )عجينة الحمص( ؛  زيت جوز الهند 
للطعام؛  زيت لفت للطعام؛  زيت بذر الكتان 

للطعام؛ زيت الذرة الصفراء للطعام؛  زيت نخيل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

للطعام؛  زيت لب النخيل للطعام؛  زيت سمسم 
للطعام؛  زيت فول الصويا للطعام؛ زيت عباد 

للطعام؛  زيت زيتون للطعام؛  زيت الشمس 
زيتون بكر ممتاز للطعام؛ زيت العظام للطعام؛ 
الزيوت الصالحة لألكل؛  محار )غير حي( ؛  

غراء السمك للطعام؛  حشرات صالحة لألكل، غير 
حية؛ فخذ خنزير؛  صفار بيض؛  مستحضرات 
شوربة الخضروات؛  عصير الليمون ألغراض 

؛  عصير خضروات الطهي؛ عصير بندورة للطبخ
للطبخ؛  كفير )مشروب من الحليب( ؛  الكيمتشي 
)طبق خضروات مخمرة(؛ كوميس )مشروب من 
الحليب(؛ حليب؛ حليب ألبوميني؛ )زاللي( خثارة 
اللبن؛ حليب مكثف؛ حليب اللوز؛ حليب اللوز 

ألغراض الطهو؛ حليب الفول السوداني؛  حليب 
لشوفان؛ الفول السوداني ألغراض الطهو؛  حليب ا

حليب جوز الهند؛  حليب جوز الهند ألغراض 
الطهو؛  شراب البيض غير الكحولي؛ حليب األرز؛ 

حليب األرز ألغراض الطهي؛ حليب الصويا؛  
حليب مجفف؛ جراد بحري، غير حي؛  لحم خنزير 

مملح؛  الليسثين ألغراض الطهو؛  خضروات 
محفوظة؛  خضروات مطبوخة؛  خضروات مجففة 

خضروات مجففة؛  عدس محفوظ؛  ذرة  بالتجميد؛
حلوة، معالجة؛ سمن نباتي؛  مربى فواكه؛  زبدة؛ 
مخاليط تحتوي على دهن لشرائح الخبز؛  مخفوق 
الحليب؛  نخاع عظم الحيوانات للطعام؛  بلح البحر 
)غير حي( ؛  موسية الخضار؛  موسية السمك؛  
بيض صالح لآلكل؛  بندق، محضر؛ جوز هند 

حفوظ؛  زيتون محفوظ؛  حلزون مجفف؛  بصل م
صدفي )غير حي( ؛  عجينة الباذنجان؛ عجينة 

نخاع الخضروات؛ مسحوق للبسط بأساس الجوز؛ 
عجينة لحم الكبد؛  بكتين ألغراض الطهو؛  لبن 

مخيض؛  مخلالت؛  مقانق الذرة؛ بازالء محفوظة؛  
سمك محفوظ؛  سمك مملح؛  سمك غير حي؛  غبار 

؛  رقائق بطاطا؛  رقائق طلع معد كمادة غذائية
بطاطا قليلة الدسم؛  شوربات؛  مستحضرات إلعداد 

مرق اللحم؛  مستحضرات إلعداد الشوربة؛  إنفحة 
)خميرة اللبن من معدة العجل( ؛  منتجات حليب؛  
بروستوكفاشا )حليب رائب(؛ لب فواكه؛  معجون 
بندورة؛  زبيب؛  ريازينكا )حليب مخبوز مخمر(؛ 

لطة فواكه؛  سلطة خضروات؛  دهن خنزير؛  س
لحوم مملحة؛  سردين غير حي؛  سجق؛  عجينة 
سجق؛  سجق هوت دوج؛  مقانق الذرة؛ سجق؛  

سلمون غير حي؛  سميتانا )كريمة حامضة(؛ بدائل 
الحليب؛ دهن ماشية للطعام؛  طحينية )عجينة بذور 

السمسم( ؛  التونة، غير حية؛ توفو )فول صويا 
ة( ؛  كمأة محفوظة؛  البيض؛  مّخمر( ؛  كرش )معد

بطارخ السمك؛ محضرة؛ بيض حلزون لإلستهالك؛  
بيض مسحوق؛  أعشاب بحرية محمصة؛  لحوم؛  
لحم محفوظ؛  لحم خنزير؛  لحم مجفف بالتجميد؛ 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛  فواكه 
وخضروات محفوظة، ومجمدة، ومجففة ومطهية؛ 

وفواكه مطبوخة بالسكر؛  هالم )جيلي( ومربيات 
بيض؛  الحليب ومنتجات الحليب؛  الزيوت 

والدهون الصالحة لألكل؛  لحوم دواجن غير حية؛  
 ياكيتوري؛ لبن رائب )زبادي( ؛  قشور فواكه.  

 
تتكون العالمة من الكلمة  الالتينية   وصف العالمة :
ACAGNAM  "منطوقها العربي  "أماستان  "

 كبيرة باللون األسود. كتبت بحروف التيينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

 اب داون كافيه  
 AO E VREMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/01/2021 :بتاريخ 342977 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اب داون كافيه  بإسم :

الشرية وعنوانة : 
الفجيرة , هاتف: 

0505822520 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 180377
u calluhuhdb@
nhual.soh, , , 

DA AROAU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

 
باالحرف  AO E VREMكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية باللون البرتقالي

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 ال توجد كلماتطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/01/2021 :بتاريخ 343020 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجدونج كوشن اليكترواكوستك تكنولوجي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 101روم ة : وعنوان

، 18، نو. 1بلوك 
سكند رود، سانجيانج 

اندستلاير  زون، 
هينجلي تاون، 

دونجوان سيتي، 
جوانجدونج بروفينس، 

الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس؛ سماعات أذن ؛ سماعات السلكية؛ 

وتوث؛ سماعات داخل األذن؛ سماعات؛ سماعة بل
سماعات الواقع االفتراضي؛ ميكروفونات؛ واجهات 

الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ 
موازنات ]جهاز صوتي[؛ مكبرات صوت؛ مضخم 
الصوت؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أبواق للمكبرات 
الصوتية؛ كروت الصوت؛ أقراص مدمجة ]لذاكرة 

بصرية[؛  -معية القراءة فقط[؛ أقراص مدمجة ]س
ميغافونات )مضخمات صوتية(؛ مدمجات الصوت؛ 

كاسيت الصوت ومشغالت األقراص المدمجة؛ 
كاميرات فيديو؛ ماوس ]ملحقات الكمبيوتر[؛ لبادات 

الفأرة؛ أغطية لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ أجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر؛ أقراص عاكسة تلبس للوقاية من 

للشحن؛ أجهزة  حوادث المرور؛ بطاريات قابلة

شحن البطاريات؛ عدادات الخطى؛ مشغالت وسائط 
محمولة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 

 قارنات صوتية

 
شكل مميز لما يشبه رأس األفعي  وصف العالمة :

لها لسان محاطة بشكل يشبه الجوهرة باللونين 
 االبيض واالسود.

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكريةأ 
 ال توجد كلماتطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/01/2021 :بتاريخ 343021 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجدونج كوشن اليكترواكوستك تكنولوجي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 101روم وعنوانة : 

، 18، نو. 1بلوك 
رود، سانجيانج  سكند

اندستلاير  زون، 
هينجلي تاون، 

دونجوان سيتي، 
جوانجدونج بروفينس، 

الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس؛ سماعات أذن ؛ سماعات السلكية؛ 
سماعات؛ سماعة بلوتوث؛ سماعات داخل األذن؛ 

لواقع االفتراضي؛ ميكروفونات؛ واجهات سماعات ا
الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ 

موازنات ]جهاز صوتي[؛ مكبرات صوت؛ مضخم 
الصوت؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أبواق للمكبرات 
الصوتية؛ كروت الصوت؛ أقراص مدمجة ]لذاكرة 

بصرية[؛  -القراءة فقط[؛ أقراص مدمجة ]سمعية 
صوتية(؛ مدمجات الصوت؛ ميغافونات )مضخمات 

كاسيت الصوت ومشغالت األقراص المدمجة؛ 
كاميرات فيديو؛ ماوس ]ملحقات الكمبيوتر[؛ لبادات 

الفأرة؛ أغطية لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ أجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر؛ أقراص عاكسة تلبس للوقاية من 

حوادث المرور؛ بطاريات قابلة للشحن؛ أجهزة 
ات الخطى؛ مشغالت وسائط شحن البطاريات؛ عداد

محمولة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 
 قارنات صوتية

 
شكل مميز لما يشبه العنكبوت وله  وصف العالمة :

جناحين و رأس بنابين وزوج من األرجل االمامية 
 باللونين االبيض واالسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة العالمات التجارية مكتوبا إلدار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  حقوق والملكيات الفكريةأيه أي بي تي إلدارة ال 
 ال توجد كلماتطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/01/2021 :بتاريخ 343024 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجدونج كوشن اليكترواكوستك تكنولوجي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 101روم وعنوانة : 

، 18، نو. 1بلوك 
سكند رود، سانجيانج 

  زون، اندستلاير
هينجلي تاون، 

دونجوان سيتي، 
جوانجدونج بروفينس، 

الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس؛ سماعات أذن ؛ سماعات السلكية؛ 
سماعات؛ سماعة بلوتوث؛ سماعات داخل األذن؛ 

وفونات؛ واجهات سماعات الواقع االفتراضي؛ ميكر
الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ 

موازنات ]جهاز صوتي[؛ مكبرات صوت؛ مضخم 
الصوت؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أبواق للمكبرات 
الصوتية؛ كروت الصوت؛ أقراص مدمجة ]لذاكرة 

بصرية[؛  -القراءة فقط[؛ أقراص مدمجة ]سمعية 
 ميغافونات )مضخمات صوتية(؛ مدمجات الصوت؛

كاسيت الصوت ومشغالت األقراص المدمجة؛ 
كاميرات فيديو؛ ماوس ]ملحقات الكمبيوتر[؛ لبادات 

الفأرة؛ أغطية لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ أجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر؛ أقراص عاكسة تلبس للوقاية من 

حوادث المرور؛ بطاريات قابلة للشحن؛ أجهزة 

ط شحن البطاريات؛ عدادات الخطى؛ مشغالت وسائ
محمولة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 

 قارنات صوتية

 
شكل مميز لما يشبه الدبور وله  وصف العالمة :

 جناحين باللونين االبيض واألسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 ال توجد كلمات طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 12/01/2021 :بتاريخ 343027 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجدونج كوشن اليكترواكوستك تكنولوجي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 101روم وعنوانة : 

، 18، نو. 1بلوك 
سكند رود، سانجيانج 

اندستلاير  زون، 
هينجلي تاون، 

دونجوان سيتي، 
جوانجدونج بروفينس، 

ن., , , ,  الصي

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس؛ سماعات أذن ؛ سماعات السلكية؛ 
سماعات؛ سماعة بلوتوث؛ سماعات داخل األذن؛ 

سماعات الواقع االفتراضي؛ ميكروفونات؛ واجهات 
الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ 

]جهاز صوتي[؛ مكبرات صوت؛ مضخم موازنات 
الصوت؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أبواق للمكبرات 
الصوتية؛ كروت الصوت؛ أقراص مدمجة ]لذاكرة 

بصرية[؛  -القراءة فقط[؛ أقراص مدمجة ]سمعية 
ميغافونات )مضخمات صوتية(؛ مدمجات الصوت؛ 

كاسيت الصوت ومشغالت األقراص المدمجة؛ 
لحقات الكمبيوتر[؛ لبادات كاميرات فيديو؛ ماوس ]م

الفأرة؛ أغطية لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ أجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر؛ أقراص عاكسة تلبس للوقاية من 

حوادث المرور؛ بطاريات قابلة للشحن؛ أجهزة 

شحن البطاريات؛ عدادات الخطى؛ مشغالت وسائط 
محمولة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 

 قارنات صوتية

 
شكل مميز لما يشبه رأس الذئب  عالمة :وصف ال

 وله أجنحة باللونين االبيض واألسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ا اإلعالنهذ



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 Baalsallashطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/01/2021 :بتاريخ 343030 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 جوانجدونج كوشن اليكترواكوستك تكنولوجي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 101روم وعنوانة : 

، 18، نو. 1بلوك 
سكند رود، سانجيانج 

اندستلاير  زون، 
هينجلي تاون، 

دونجوان سيتي، 
جوانجدونج بروفينس، 

الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد
سماعات الرأس؛ سماعات أذن ؛ سماعات السلكية؛ 
سماعات؛ سماعة بلوتوث؛ سماعات داخل األذن؛ 

سماعات الواقع االفتراضي؛ ميكروفونات؛ واجهات 
الصوت؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ 

موازنات ]جهاز صوتي[؛ مكبرات صوت؛ مضخم 
واق للمكبرات الصوت؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ أب

الصوتية؛ كروت الصوت؛ أقراص مدمجة ]لذاكرة 
بصرية[؛  -القراءة فقط[؛ أقراص مدمجة ]سمعية 

ميغافونات )مضخمات صوتية(؛ مدمجات الصوت؛ 
كاسيت الصوت ومشغالت األقراص المدمجة؛ 

كاميرات فيديو؛ ماوس ]ملحقات الكمبيوتر[؛ لبادات 
ر؛ أجهزة الفأرة؛ أغطية لوحات مفاتيح الكمبيوت

ملحقة بالكمبيوتر؛ أقراص عاكسة تلبس للوقاية من 
حوادث المرور؛ بطاريات قابلة للشحن؛ أجهزة 

شحن البطاريات؛ عدادات الخطى؛ مشغالت وسائط 
محمولة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 

 قارنات صوتية

 
كلمة بيكسيلنت بحروف التينيه  وصف العالمة :

 بيضاءباللون األسود علي خلفيه 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 DRONEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRSAOENNEG DL   

 18/01/2021 :بتاريخ 343430 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 راي توباكو إنك   بإسم :

فيسترا  نة : وعنوا
كوربوريت سيرفسيز 

،  23سنتر سويت 
فيرست فلور ، إيدن 
بالزا ، إيدن آيلند ، 
ماهي ، جمهورية 
سيشيل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سجائر، تبغ ، سيجار، سيجاريلو )سيجار رفيع(، 

حات )فالتر( ورق السجائر، تبغ للمضغ، مرش
للسجائر، سجائر مع مرشحات ) فالتر( ، سجائر 
إلكترونية، سجائر بيضاء، سجائر القرنفل، تبغ 
الغليون، منافض سجائر للمدخنين، والعات 

 . 34للمدخنين، جميعها تقع ضمن الفئة 

 
 DLالتركيب الحرفي المبتكر   وصف العالمة :

كتب بالحروف الالتينية الكبيرة وبخط عريض 
رسم لمغلف سجائر يتخلله رسم لخطوط  وسط

 DRONEOرفيعة وعريضة مع العبارة 
MRSAOENNEG  كتبت بالحروف الالتينية في

أعلى يمين المغلف على خلفية مستطيلة يعلوها رسم 

على شكل أسدين واقفين يمسكان برسم على شكل 
 DLدرع يتوسطه التركيب الحرفي المبتكر 

يعلوه رسم على بالحروف الالتينية وبحجم أصغر و
 شكل تاج 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 
 Nusnurooطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

hohhi 

 18/01/2021 :بتاريخ 343438 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يمتد. غوانغدونغ كانغاروو مومي بايوتكنولوجي كو.، ل  بإسم :

إس 1، رونغ جينغ 1، نمبر.101روم وعنوانة : 
تي رود، يوشان إنترناشونال، يونغهي، كسينتانغ 

تاون، زينغشينغ 
ديستريكت، 
غوانغزهو، 

غوانغدونغ، الصين, , 
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
صابون  حليب منظف ألغراض الزينة؛ قِطع من

الزينة؛ شامبو؛ غَُّسوالت )لوشن( للشعر؛ منظفات 
الغراض النظافة الشخصية الحميمة غير طبية؛ 

مستحضرات للغسيل والكي؛ مناديل مبللة لألطفال 
مشربة بمستحضرات التنظيف؛ مستحضرات 
تنظيف؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات تجميل؛ 

أعواد قطنية الغراض تجميلية؛ مستحضرات إزالة 
ج؛ مستحضرات إزالة الشعر؛ عطور؛ جل المكيا

للتدليك بخالف المستخدم لألغراض الطبية؛ 
مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ معجون األسنان؛ 
غسوالت للفم ليست لغايات طبية؛ رذاذات إلنعاش 

 رائحة الفم؛ أشرطة إلنعاش رائحة الفم. 

 
تتكون العالمة من الكلمة  وصف العالمة :

"Nusnuroo توجد الكلمة " وأسفلها
"hohhi "منطوقهما العربي "كانغاروو مومي "

وكالهما كتبتا بأحرف التينية، ويوجد أعلى الكلمتان 
رسمة مميزة لحيوان الكنغر باللون األسود ويوجد 

أمامها رسمة لصغير الكنغر باللون األبيض. 
 والعالمة ككل باللون األبيض واألسود.

 

 االشتراطات : 
 

ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  جاه للملكية الفكرية 
 Nusnurooطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

hohhi 

 18/01/2021 :بتاريخ 343439 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 غوانغدونغ كانغاروو مومي بايوتكنولوجي كو.، ليمتد.   بإسم :

إس 1، رونغ جينغ 1، نمبر.101روم وعنوانة : 
وشان إنترناشونال، يونغهي، كسينتانغ تي رود، ي

تاون، زينغشينغ 
ديستريكت، 
غوانغزهو، 

غوانغدونغ، الصين, , 
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات فيتامينية؛ زيت كبد سمك القد؛ ألياف 

للحمية الغذائية؛ محضرات العناصر النزرة 
دام البشري والحيواني؛ مستحضرات لالستخ

صيدالنية للعناية بالبشرة؛ صابون مضاد للبكتيريا؛ 
غسول اليدين المضاد للبكتيريا؛ مطهرات؛ 
مستحضرات البروبيوتيك لالستخدام الطبي؛ 

المكمالت الغذائية؛ أغذية للرضع واألطفال؛ حليب 
االطفال المجفف؛ مطهرات؛ بخور طارد 

د؛ سراويل صحية؛ كمادات للحشرات؛ مبيدات القرا
صحية؛ ضمادات صحية؛ حفاضات األطفال؛ 
سراويل الحفاضات لألطفال؛ مناديل مضادة 

للبكتيريا؛ وسائد لإلرضاع؛ ضمادات جراحية؛ 
 الكيه لألسنان.

 
تتكون العالمة من الكلمة  وصف العالمة :

"Nusnuroo وأسفلها توجد الكلمة "
"hohhi مومي" " منطوقهما العربي "كانغاروو

وكالهما كتبتا بأحرف التينية، ويوجد أعلى الكلمتان 
رسمة مميزة لحيوان الكنغر باللون األسود ويوجد 

أمامها رسمة لصغير الكنغر باللون األبيض. 
 والعالمة ككل باللون األبيض واألسود.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لتجارية مكتوبا إلدارة العالمات ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 
  SOEEMNRAOانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

 20/01/2021 :بتاريخ 343583 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينغداو كوزميك إيفرغرين تاير كو.، ليمتد.   بإسم :
روم وعنوانة : 

-182، نمبر1306

هاير رود، الوشان،  6
كينغداو، شاندونغ، 

الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
األنابيب الداخلية لإلطارات الهوائية؛ إطارات 
عجالت السيارة؛ اطارات الدراجات الهوائية؛ 

اإلطارات الهوائية؛ اطارات السيارات؛ إطارات 
عجالت الطائرات؛ حشوات الرغوة المرنة 

لإلطارات؛ األنابيب الداخلية إلطارات السيارات؛ 
طارات الشاحنات؛ إطارات عجالت مركبات ا

 الغابات.

 

تتكون العالمة من الكلمة الالتينية   وصف العالمة :
SOEEMNRAO "منطوقها العربي "غرينتور

 كتبت بحروف التينية كبيرة مائلة باللون األسود.  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRASOAتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب ل

MRMMEMN 

 24/01/2021 :بتاريخ 343690 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال ال سي 1اب جونز يو اس   بإسم :

ايست 235وعنوانة : 

شارع نيو يورك، 42

 10017ان واي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
المستحضرات الصيدالنية لعالج االختالالت 
الجنسية؛ مواد غذائية تتكون من الفيتامينات 

والمعادن واألحماض األمينية والعناصر األثرية في 

 05الفئة 

 
 DRASOAعبارة  وصف العالمة :
MRMMEMN باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

ية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك :وكيل 

  جاه للملكية الفكرية 
 nUBRRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/01/2021 :بتاريخ 343878 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شونغكينغ زيبيو إنك. ليمتد.    بإسم :

تي إتش 4-1وعنوانة : 

، 30فلور، بيلدينغ 

، 6تايكانغ رود نمبر.
بلوك سي أوف 

انكياو إندستلاير جي
بارك، دادوكو 

ديستريكت، شونغكينغ، 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكواشف الكيميائية لألغراض الطبية أو البيطرية؛ 
كواشف العالمات البيولوجية التشخيصية لألغراض 

لتشخيص الحمل؛  الطبية؛ المستحضرات الكيميائية
مستحضرات التشخيص لألغراض الطبية؛ 
المستحضرات البكتيرية لالستخدام الطبي 

والبيطري؛ مواد التباين اإلشعاعية لألغراض 
الطبية؛ المستحضرات البيولوجية لألغراض 

الطبية؛  مستحضرات كيميائية لغايات طبية؛ ورق 
كاشف لألغراض الطبية؛ الموصالت الكيميائية 

 الكهربائية.  لألقطاب

 

تتكون العالمة من الكلمة الالتينية   وصف العالمة :
   "nUBRR    " منطوقها العربي " زيبيو  "

كتبت بحروف التينية مع وجود رسمة مميزة على 
 اليسار. والعالمة ككل باللونين األبيض واألسود. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يةجاه للملكية الفكر 
 nUBRRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/01/2021 :بتاريخ 343880 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شونغكينغ زيبيو إنك. ليمتد.    بإسم :

تي إتش 4-1وعنوانة : 

، 30فلور، بيلدينغ 

، 6تايكانغ رود نمبر.
بلوك سي أوف 

جيانكياو إندستلاير 
بارك، دادوكو 

ت، شونغكينغ، ديستريك
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لالستخدام في التحاليل الطبية؛ أجهزة طب 
العيون؛ أجهزة الموجات فوق الصوتية لألغراض 
الطبية؛ أجهزة اختبار لألغراض الطبية؛ األجهزة 

شخيص لألغراض واألدوات الطبية؛ أجهزة ت
الطبية؛ أجهزة مراقبة تكوين الجسم؛ الفارزات؛ 

أجهزة التحليل لتحديد البكتيريا لألغراض الطبية؛ 
أجهزة الختبار الحمض النووي والحمض النووي 

 الريبوزي لألغراض الطبية. 

 
تتكون العالمة من الكلمة الالتينية   وصف العالمة :

   "nUBRR   يو " "  منطوقها العربي " زيب

كتبت بحروف التينية مع وجود رسمة مميزة على 
 اليسار. والعالمة ككل باللونين األبيض واألسود. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ليدر لالستشارات ذ م م  
 RUMGRM طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VENEOSEMN 

 27/01/2021 :بتاريخ 343882 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 المرزوقي القابضة ش م ح  بإسم :

المنطقة وعنوانة : 
الحرة بالحمرية., , , 

GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس, مستحضرات تنظيف 
وجلي وكشط, صابون, عطور, زيوت  وصقل

عطرية, مستحضرات تجميل, غسول ) لوشن ( 
 للشعر, منظفات أسنان.

 
رسم مميز كتب أدناه )  وصف العالمة :

 RUMGRM VENEOSEMN  ,بالالتينية )
 والعالمة باللونين األسود واألبيض. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي(راوز اند كومباني ان 
 Asa.so Gusaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mura 

 27/01/2021 :بتاريخ 343931 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويتيت ديفيلوبمنت ليمتد  بإسم :
يونيت وعنوانة : 

1704 - 1706 ،

 25هاربور سنتر، 
هاربر رود، وانشاي، 

كونج, , , ,  هونج 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات الغسيل مطهرة، مستحضرات مطهرة 

للعناية بالجسم، غسول )لوشن( اليدين المضاد 
للبكتيريا، الجل القائم على الكحول المعقم للجلد 

 والمضاد للبكتيريا، مستحضرات التنظيف المطهرة،
مستحضرات غسل الوجه المضادة للبكتيريا  

)الطبية(، المناديل المشربة بمستحضرات مضادة 
للبكتيريا، البخاخات المضادة للبكتيريا، 

المستحضرات المطهرة، المنظفات والصابون 
المطهر والطبي، الصابون المضاد للبكتيريا، 
المطهرات لالستخدامات الصحية، المطهرات 

ديل المبللة المضادة ألغراض صحية، المنا
للبكتيريا، المستحضرات المضادة للبكتيريا، 

المطهرات والمعقمات، المستحضرات الصيدالنية 
المضادة للبكتيريا، المطهرات لالستخدام البيطري، 

المستحضرات البكتيرية لالستخدام الطبي 
والبيطري، المستحضرات البيطرية، المستحضرات 

ية، اللصقات ومواد الطبية، المستحضرات الصيدالن
للتضميد، المطهرات، مستحضرات التخلص من 
الحشرات، مبيدات الفطريات، مبيدات االعشاب، 

 المستحضرات الصحية لالغراض الطبية.

 
 Asa.soالعالمة هي عبارة  وصف العالمة :
Gusa Mura .بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي(راوز اند كومبا 
 AGEOGRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/01/2021 :بتاريخ 343932 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويتيت ديفيلوبمنت ليمتد  بإسم :
يونيت وعنوانة : 

1704 - 1706 ،

 25هاربور سنتر، 
هاربر رود، وانشاي، 

, , ,   هونج كونج,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات الغسيل مطهرة، مستحضرات مطهرة 

للعناية بالجسم، غسول )لوشن( اليدين المضاد 
للبكتيريا، الجل القائم على الكحول المعقم للجلد 

والمضاد للبكتيريا، مستحضرات التنظيف المطهرة، 
ضرات غسل الوجه المضادة للبكتيريا  مستح

)الطبية(، المناديل المشربة بمستحضرات مضادة 
للبكتيريا، البخاخات المضادة للبكتيريا، 

المستحضرات المطهرة، المنظفات والصابون 
المطهر والطبي، الصابون المضاد للبكتيريا، 
المطهرات لالستخدامات الصحية، المطهرات 

لمبللة المضادة ألغراض صحية، المناديل ا
للبكتيريا، المستحضرات المضادة للبكتيريا، 

المطهرات والمعقمات، المستحضرات الصيدالنية 
المضادة للبكتيريا، المطهرات لالستخدام البيطري، 

المستحضرات البكتيرية لالستخدام الطبي 
والبيطري، المستحضرات البيطرية، المستحضرات 

للصقات ومواد الطبية، المستحضرات الصيدالنية، ا
للتضميد، المطهرات، مستحضرات التخلص من 
الحشرات، مبيدات الفطريات، مبيدات االعشاب، 

 المستحضرات الصحية لالغراض الطبية.

 
 AGEOGRالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي(راوز اند كومباني انترناشيونال  
 AGEOGRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/01/2021 :بتاريخ 343933 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويتيت ديفيلوبمنت ليمتد  بإسم :
يونيت وعنوانة : 

1704 - 1706 ،

 25هاربور سنتر، 
هاربر رود، وانشاي، 
هونج كونج, , , ,  

 

 لعالمةصورة ا

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األقنعة الصحية لالستخدام الطبي، اللصقات 
لالغراض الطبية والجراحية، أقنعة الوجه 

لالستخدام الطبي، االجهزة واالدوات البيطرية، 
االجهزة واالدوات الجراحية، االجهزة واالدوات 

الطبية، االقنعة  لالسنان، االجهزة واالدوات
لالستخدام من قبل العاملين في المجال الطبي، 

 االقنعة الجراحية.

 
 AGEOGRالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Ouhaaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BEANRMS ELOEMGRDEMEGG  رامز صرخة في
 وجه الغالء

 28/01/2021 :بتاريخ 344004 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة رامز للتجارة والتسوق ش.ش.و  بإسم :

، 148بناية وعنوانة : 

، مجمع 1405طريق 

 -، المنامة 314
البحرين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة 35الفئة 
 األعمال؛ توجيه األعمال؛ األعمال المكتبية.

 
العبارة )رامز صرخة في وجه  وصف العالمة :

الغالء( مكتوبة بأحرف عربية في سطرين يتخللها 
 Ouhaa BEANRMSالعبارة الالتينية 

ELOEMGRDEMEGG  في سطرين وعلى
ر رسم لشريط متعرج والعالمة باأللوان اليسا

 األحمر واألخضر بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 زادك LAVRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/01/2021 :بتاريخ 344005 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ة رامز للتجارة والتسوق ش.ش.وشرك  بإسم :

، 148بناية وعنوانة : 

، مجمع 1405طريق 

 -، المنامة 314
البحرين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: النقل؛ تغليف وتخزين السلع؛ ترتيب 39الفئة 
 السفر.

 
بأحرف الكلمة )زادك( مكتوبة  وصف العالمة :

 LAVRNعربية وأسفلها كتبت الكلمة الالتينية 
والكل محاط بشريط مصمم بشكل هندسي على 

خلفية مموجة والعالمة باأللوان األصفر واألحمر 
 واألزرق الغامق بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ORGNتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ال

RsForhuhaos Gishahs E Nastsolonaas  رست
 لتكنولوجيا وأنظمة المعلومات

 28/01/2021 :بتاريخ 344006 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة رامز للتجارة والتسوق ش.ش.و  بإسم :

، 148بناية وعنوانة : 

، مجمع 1405طريق 

 -، المنامة 314
البحرين, , , ,  

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث 42الفئة 
والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث 
الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج 

 الحاسوب. 

 
أنظمة العبارة )رست لتكنولوجيا و وصف العالمة :

المعلومات( مكتوبة باألحرف العربية وكتبت 
 ORGN RsForhuhaosالعبارة الالتينية 

Gishahs E Nastsolonaas  وفي األعلى
 بشكل مميز. ORGNكتبت الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
 OORDAMUGNAOبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 28/01/2021 :بتاريخ 344067 المودعة بالرقم :

 AG  29/07/2020  90080477بيانات األولوية :  
 فيرست أوريون كورب.  بإسم :

ماين  520وعنوانة : 

، 400ستريت، سويت 
نورث ليتل روك، 

، 72114اركانساس 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج الحاسوب القابلة للتنزيل وتطبيقات الهاتف 

النقال والمحمول لحماية المكالمات والرسائل 
النصية ولمعرفة والتحقق وتحديد الهوية والفحص 
والحظر والتعزيز للمستهلكين والشركات وشركات 

برامج الحاسوب القابلة للتنزيل  االتصاالت،
وتطبيقات الهاتف النقال والمحمول للكشف عن 
وتنبيه المستهلكين الى أنشطة المكالمات الهاتفية 

 والرسائل النصية االحتيالية المحتملة.

 

العالمة هي كلمة  وصف العالمة :
OORDAMUGNAO .بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
 OORDAMUGNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/01/2021 :بتاريخ 344068 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيرست أوريون كورب.  بإسم :

ماين  520وعنوانة : 

، 400ستريت، سويت 
نورث ليتل روك، 

، 72114ساس اركان
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير 

الخدمات والحلول التقنية المتمثلة بتوفير ميزات في 
الهاتف لحماية المكالمات والرسائل النصية 

والتحقق وتحديد الهوية والفحص والحظر والمعرفة 
والتعزيز للمستهلكين والشركات وشركات 

 االتصاالت.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

OORDAMUGNAO .بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيكر آند ماكينزي حبيب المال 
 EAONUOALEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/01/2021 :بتاريخ 344077 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020  90139712بيانات األولوية :  
 جنرال موتورز ال ال سي  بإسم :

 300وعنوانة : 
رينيسانز سنتر، 
ديترويت، والية 

-48265ميشيغان 

، الواليات 3000
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
أثاث المركبات، أغطية المقاعد المجهزة للمركبات، 

 مقاعد المركبة 

 
العالمة هي عبارة  وصف العالمة :

EAONUOALE .مكتوبة باللغة الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيكر آند ماكينزي حبيب المال 
 RMNEOALEيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل ب

 28/01/2021 :بتاريخ 344078 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020  90139760بيانات األولوية :  
 جنرال موتورز ال ال سي  بإسم :

 300وعنوانة : 
رينيسانز سنتر، 
ديترويت، والية 

-48265ميشيغان 

، الواليات 3000
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث المركبات، أغطية المقاعد المجهزة للمركبات، 

 مقاعد المركبة

 
العالمة هي عبارة  وصف العالمة :
RMNEOALE .مكتوبة باللغة الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  شيونالدايودبوتا انترنا 
 AGN ESS طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/01/2021 :بتاريخ 344098 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايت جست، انك.  بإسم :

 2000وعنوانة : 
فولسوم ستريت، سان 
فرانسيسكو ، سي ايه 

، الواليات  94110
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بديل البيض أساسه نباتي؛ بديل البيض السائل؛ 

 األغذية المعالجة أساسه نباتي

 
بحروف  AGN ESS كلمات  وصف العالمة :

 التينية بااللون االسود 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دايودبوتا انترناشيونال 
 SRRV CEANلتسجيل بيانات العالمة التجارية :  طلب

 30/01/2021 :بتاريخ 344099 المودعة بالرقم :

 AG  04/09/2020   90161003بيانات األولوية :  
 ايت جست، انك.  بإسم :

 2000وعنوانة : 
فولسوم ستريت، سان 
فرانسيسكو ، سي ايه 

، الواليات  94110
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم المستزرعة؛ اللحوم التي يتم الحصول عليها 

من الزراعة الخلوية؛ اللحوم المزروعة في 
المختبر؛ اللحوم المستزرعة والمعني بها لحم البقر 
ولحم الخنزير ولحوم الدواجن والصيد والمأكوالت 

محار؛ اللحوم التي يتم الحصول عليها البحرية وال
من الزراعة الخلوية والمعني بها لحم البقر ولحم 

الخنزير ولحوم الدواجن والصيد والمأكوالت 
البحرية والمحار؛ اللحوم المزروعة في المختبر 

والمعني بها لحم البقر ولحم الخنزير ولحوم 
 الدواجن والصيد والمأكوالت البحرية والمحار 

 

 SRRV CEANكلمات  عالمة :وصف ال
مكتوبة بطريقة احرف   SRRVبالالتينية و كلمة 

متقطعة داخل اطار مستطيل بااللون االبيض 
 واالسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 DOADRGNRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/02/2021 :بتاريخ 344209 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 شنزهين إيجايت تكنولوجي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 4-1فلوروعنوانة : 

، 14، نو. 3بيلدينج 
جيانان رود، شاجينج 

ديستركت،  -صب 
باوان ديستركت، 

شنزهين جوانجدونج 
بروفينس، الصين., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
السجائر اإللكترونية؛ محاليل سائلة لالستخدام في 

السجائر اإللكترونية؛ علب سجائر؛ محاليل 
النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ السيجار اإللكتروني؛ المنكهات ، عدا 
جائر عن الزيوت العطرية،  لالستخدام في الس

اإللكترونية؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ السجائر 
اإللكترونية لالستخدام بديال عن السجائر التقليدية ؛ 
الشيشة اإللكترونية؛ غاليين التدخين اإللكترونية؛ 

 علب السجائر اإللكترونية

 

كلمه فالفوستيك بحروف التينيه  وصف العالمة :
 بيضاء بطريقه مميزة باللون األسود علي خلفيه

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 Carsilaosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/02/2021 :بتاريخ 344211 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شينزهين لوفيو كو.، ليمتد.  بإسم :

ثويست نوروعنوانة : 

/اف، بيلدنج. 2اوف 
اتش، شونتشينججي، 

 –لونجكو صب 
ديستركت، داالنج 
ستريت، لونجهوا، 

شينزهين، جوانجدونج، 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
شاشات مراقبة ذات صمامات ثنائية للضوء؛ 

؛ كاميرات لوحة عدادات الوقوف؛ أدوات مالحية
التحكم؛ مسجالت فيديو للسيارات؛ كاميرات 

]للتصوير الفوتوغرافي[؛ مؤشرات أوتوماتيكية 
تبين انخفاض الضغط في إطارات المركبات؛ 
 أسالك كهربائية؛ شاشات فيديو؛ أجهزة إنذار.

 
كلمة ميرسيليون بحروف التينيه  وصف العالمة :

 باللون األسود علي خلفيه بيضاء 

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 Oohushasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Dlooar 

 01/02/2021 :بتاريخ 344212 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 النكسي اكسويميير كوزمتكس كو.، ليمتد.  بإسم :

النكسي : وعنوانة 
ايكونوميك 

 2ديفلوبمينتزون )نو.
جنجشينجتانج، النجيانج 

ستريت(، النكسي 
سيتي، جينهوا سيتي، 
زهيجيانج بروفينس 

الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تجميل؛ أطقم مكياج؛ كريمات تبيض 

ين؛ غَُّسوالت منظفة؛ منظفات؛ البشرة؛ كريمات للع
زيوت عطرية؛ معاجين لالسنان؛ طالء الشفاه؛ 

 مستحضرات تعطير الجو

 
عبارة رومانتيك فلور بحروف  وصف العالمة :

 التينيه مميزة باللون االسود علي خلفية بيضاء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لتجارية مكتوبا إلدارة العالمات ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ذ.م.م شركة بون كنيل انتيليكتيال بروبيرتى 
 DRMRORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/02/2021 :بتاريخ 344214 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ م م -فيسباري اتاليان ستريت فود منطقة حرة  بإسم :

 06تسوق وعنوانة : 
 الطابق األرضي

 4المبنى 
 دبي

اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات توفير األطعمة والمشروبات

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة   وصف العالمة :

DRMROR فيكولو مكتوبة باللغة االنجليزية /
 باحرف سوداء.

 
 فيكولو تعني الشارع أو الزقاق باللغة اإليطالية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 nELNRAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/02/2021 :بتاريخ 344217 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زهونجيي رابر كو.، ليمتد.  بإسم :

ايست اوف وعنوانة : 
اكسينجونج رود، 

اوف بيويهوان ساوث 
رود، داوانج تاون، 
جوانجراو كاونتي، 
دونجيينج سيتي، 

شاندونج بروفينس، 
الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إطارات هوائية؛ إطارات سيارات؛ إطارات 
لعجالت المركبات؛ إطارات لجرافات الثلج؛ 

ة تلبيس اإلطارات؛ إطارات بدون مداسات إلعاد
أنابيب للدراجات الهوائية؛ أغلفة خارجية لإلطارات 
الهوائية؛ أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية؛ إطارات 

غير مجوفة لعجالت المركبات؛ ادراج موس 
 االطارات

 

كلمه زيكستوير بحروف التينيه  وصف العالمة :
 حيث كتب الحرف الالتيني اكس بطريقه مميزة

 باللون االسود علي خلفيه بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية  تعلن
 وكيل التسجيل / المالك :

  مكتب فرحات وشركاه 
 EORLROUAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/02/2021 :بتاريخ 344291 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عزيز صديق   بإسم :

ق البحار، سو 404مكاتب الساحة ب، وعنوانة : 
حي برج خليفة, هاتف: 

+

97105655934

, صندوق البريد: 45

, ايميل: 487177
sucat.uaaaT@n
hual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى تستعمل 

ف فى غسل وكي المالبس ، مستحضرات تنظي
وصقل وجلى وكشط ، صابون ، عطور وزيوت 
عطرية ، مستحضرات تجميل ، غسول ) لوشن ( 

 للشعر ، منظفات أسنان . 

 
عبارة عن كلمه واحدة باللغة  وصف العالمة :

الالتينية واعلى الكلمه رسمه بداخل الرسمة شكل 
 شجرة بثالثة افرع 

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  فرحات وشركاه مكتب 
 OORGNRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRDDEE 

 02/02/2021 :بتاريخ 344293 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 التوبي للضيافة ش.ذ.م.م  بإسم :

ملك شركة السهو -1207مكتب رقم وعنوانة : 
الخليج التحاري, هاتف: -التجارية ذ.م.م

+

97158244691

وق البريد: , صند0

, ايميل: 32182
RsFo@ulhoo a.so

h, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، اإليواء 

 المؤقت 

 
عباره عن كلمتين باللغة الالتينية  وصف العالمة :

فنجان قهوه  باالعلى وباالسفل وفى وسطهم رسمة
 OORGNRMR MRDDEEلون اخضر ورمادى 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
      طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ERSCE.MRC   

 07/02/2021 :بتاريخ 344465 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الشرق األوسط ش م حجيباس   بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –

العربية المتحدة, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير، 
وذلك لتمكين عا مة الزبائن من معاينتها وشرائها 
عند الحاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ 
وقد تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، كتالوجات الطلب 

عبر البريد المباشر أو بواسطة األوساط 
اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو برامج 
أو التسوق التلفزيونية؛ خدمات أوتسجيل  نسخ 

تحرير أو تجميع أو تنظيم المراسالت والتسجيالت 
الخطية، وكذلك استغالل أو تجميع أية بيانات 
رياضية أو إحصائية، خدمات وكاالت الدعاية 

واإلعالن وكذلك خدمات توزيع النشرات التعريفية، 
مباشرة أو من خالل البريد، أو توزيع العينا ت. 

عاية واإلعالن ويمكن أن تتناول هذه الفئة أعمال الد
فيما يتعلق بخدمات أخرى كتلك المتعلقة بالقروض 

المصرفية أو الدعاية واإلعالن بالراديو؛ المعالجة 
اإلدارية لطلبات الشراء؛ الدعاية واإلعالن بالطلب 

البريدي؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح 
للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[؛ البيع 

دمات مقارنة األسعار؛ تجميع بالمزاد العلني؛ خ
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع 
البيانات اإلحصائية؛ عرض السلع؛ نشر مواد 

الدعاية واإلعالن؛ توزيع العينات؛ أبحاث التسويق؛ 
دراسات التسويق؛ عرض السلع على وسائل 

االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات الشراء 
ع والخدمات لألعمال لآلخرين ]شراء السل

 األخرى[. 

 
 ERSCE.MRCالكلمة   وصف العالمة :

 باألحرف الالتينية 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يخ إصدار يوما من تار 30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Nohul  oashطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oa.lusahash 

 07/02/2021 :بتاريخ 344481 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 

ان؛ خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسن
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
 تتكون العالمة من شعار باللونين وصف العالمة :

األزرق واألخضر رسم بداخلة شكل مميز لعظمتين 

بينهما مفصل يتوسطه نقطة حمراء، وكتب على 
 Nohul  oashجانب الشعار عبارة "
Oa.lusahash باللون األخضر، وتحتهم كتبت "

" MEMNEO RD ELMEOOEMMEعبارة "
باللون األبيض على خلفية باللون األزرق، وتحتهم 

"  ACEORMAM URGORNAOكتبت عبارة "
باللون األزرق، وجميع العبارات كتبت باللغة 

 اإلنجليزية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 RCOOAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEMNEO RD ELMEOOEMME MRGUOEAO 

 07/02/2021 :بتاريخ 344483 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  أجهزة وأدوات جراحية وطبية 10رقم )الفئة 
وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان 
صناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز 

الجروح؛ سماعات بوقية لألذن؛ مساعدات على 
 السمع للصم؛ واقيات سمع

 
تتكون العالمة من مربع باللون  وصف العالمة :

ألبيض الكحلي رسم داخله شكل حلزوني باللون ا
وداخله شكل تمثيلي ألشخاص تمسك بأيدي بعضها، 
وفي منتصف المربع رسمت نقطة حمراء كبيرة، 

" RCOOAMNوكتبت خارج المربع الكلمات "

" على يمينه، MEMNEO RDفوقه، و"
" أسفله، ELMEOOEMMEو"
 " على يسارهMRGUOEAOو"

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بر ميدل ايست ال ال بيدي ال أيه بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344486 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
ية دبي، اإلمارات العرب

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( مستحضرات صيدالنية وبيطرية، 5الفئة رقم )
مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد وأغذية 
حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية 

ال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان للرضع واألطف
والحيوان؛ لصاقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ة باللونين لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائل
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 

عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 
 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "

Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344487 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh , , ,  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  أجهزة وأدوات جراحية وطبية 10الفئة رقم )
وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان 
صناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز 

 الجروح.

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ن الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين لدائرة باللو
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ت التجارية مكتوبا إلدارة العالما

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيدي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال  
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344493 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( المعادن النفيسة وكل خليط منها 14الفئة رقم )
والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية 
بها، غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات 

ياس الوقت وأدوات واألحجار الكريمة، أدوات ق
 قياس الوقت الدقيقة

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluحرف التينية" بأ 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344496 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة 35الفئة رقم )
 يل النشاط المكتبيوتوجيه األعمال وتفع

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluبأحرف التينية " 

 

 راطات : االشت
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فكرية والمصنفات التعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344499 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

مال، بناية الوعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  خدمات التأمين، الشؤون 36الفئة رقم )
 التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية

 
تتكون العالمة من شكل مميز  صف العالمة :و

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

ية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك :وكيل 

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344502 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59.ب. ص
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  إنشاء المباني واإلصالح وخدمات 37الفئة رقم )
 التركيب أو التجميع

 
يز تتكون العالمة من شكل مم وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يدل ايست ال ال بيدي ال أيه بيبر م 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344508 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

لمتحدة, ايميل: ا
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( النقل وتغليف وتخزين السلع 39الفئة رقم )
 وتنظيم الرحالت والسفر

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ائلة باللونين لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط م
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا
R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344510 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh, ,   , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات توفير األطعمة 43الفئة رقم )
 والمشروبات، اإليواء المؤقت

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
الخطوط الخضراء األبيض واألخضر، حيث تخرج 

عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 
 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "

Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 07/02/2021 :بتاريخ 344512 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 
الدم؛  خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 

 خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  لعالمة :وصف ا

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 

األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac E R uac Alعلى يمين الدائرة "
Calluبأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

عتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 جيل / المالك :وكيل التس

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344608 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( مستحضرات صيدالنية وبيطرية، 5الفئة رقم )
مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد وأغذية 

البيطري وأغذية  حمية معدة لالستعمال الطبي أو
للرضع واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 

والحيوان؛ لصاقات ومواد ضماد، مواد حشو 
األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 

مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 
 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين لدائرة بال
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "
R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "

 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

اض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتر
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك : وكيل التسجيل

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344609 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  أجهزة وأدوات جراحية وطبية 10الفئة رقم )
وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان 

ة أو درز صناعية، أدوات تجبير، مواد خياط
 الجروح

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Calluمحمد " بأحرف التينية و"
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية علن إدارة العالمات التجارية ت

 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344613 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 د وعبيد المال ش.ذ.م.مشركة محم  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ا ( المعادن النفيسة وكل خليط منه14الفئة رقم )
والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية 
بها، غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات 
واألحجار الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات 

 قياس الوقت الدقيقة

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
تخرج الخطوط الخضراء  األبيض واألخضر، حيث

عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 
 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344623 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة 35الفئة رقم )
 وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

نين لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللو
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة العالمات التجارية مكتوبا إلدار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ست ال ال بيدي ال أيه بيبر ميدل اي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344627 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

, ايميل: المتحدة
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، 36الفئة رقم )
 الشؤون المالية والشؤون العقارية

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

للها خطوط مائلة باللونين لدائرة باللون الكحلي يتخ
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بيد 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344628 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
مارات العربية دبي، اإل

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( إنشاء المباني واإلصالح وخدمات 37الفئة رقم )
 التركيب أو التجميع

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ي يتخللها خطوط مائلة باللونين لدائرة باللون الكحل
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344630 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
، اإلمارات العربية دبي

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( النقل وتغليف وتخزين السلع 39الفئة رقم )
 وتنظيم الرحالت والسفر

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :
لكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين لدائرة باللون ا

األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

ي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض عل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 مالك :وكيل التسجيل / ال

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344631 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

 ديرة، 59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات توفير األطعمة 43الفئة رقم )
 والمشروبات، اإليواء المؤقت

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ن الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين لدائرة باللو
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "

R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "
 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 Cotuhac Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

R uac Al Callu 

 09/02/2021 :بتاريخ 344632 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

رة، دي 59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 

ت الدم(؛ خدمات بنوك األشعة السينية وأخذ عينا
الدم؛  خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 

خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 

احة التقويمية؛ الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجر
خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 

 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 

األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
ن الدائرة، كتب عن الدائرة نحو الجهة اليسرى م

 Cotuhac Eعلى يمين الدائرة عبارتي "
R uac Al Callu بأحرف التينية و"محمد "

 وعبيد المال" باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344645 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 

( مستحضرات صيدالنية وبيطرية، 5الفئة رقم )
مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد وأغذية 
حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية 

للرضع واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصاقات ومواد ضماد، مواد حشو 

ألسنان، مطهرات، األسنان وشمع طب ا
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 

كتب  عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة،
على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 

 العربية وهي تعود السم الشركة المالكة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
    CEOORBRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344649 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيباس الشرق األوسط ش م ح  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –

العربية المتحدة, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ُدمى؛ اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة 

ة واألدوات الرياضية غير الواردة في الجمنازي
 فئات أخرى

 
باألحرف  CEOORBRUالكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية باللونين األبيض واألسود . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 "محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344655 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز

( أجهزة وأدوات جراحية وطبية 10الفئة رقم )
وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان 
صناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز 

 الجروح

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
بيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء األ

عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 العربية وهي تعود السم الشركة المالكة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال" يل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

 09/02/2021 :بتاريخ 344659 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( المعادن النفيسة وكل خليط منها 14الفئة رقم )
والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية 
بها، غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات 
واألحجار الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات 

 ياس الوقت الدقيقةق

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 د السم الشركة المالكةالعربية وهي تعو

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344666 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 .مشركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة 35الفئة رقم )
 فعيل النشاط المكتبيوتوجيه األعمال وت

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 عود السم الشركة المالكةالعربية وهي ت

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية تعلن إدارة 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344671 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 .م.مشركة محمد وعبيد المال ش.ذ  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، 36الفئة رقم )
 ية والشؤون العقاريةالشؤون المال

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 عود السم الشركة المالكةالعربية وهي ت

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية تعلن إدارة 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344675 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 .م.مشركة محمد وعبيد المال ش.ذ  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( إنشاء المباني واإلصالح وخدمات 37الفئة رقم )
 ميعالتركيب أو التج

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 المالكةالعربية وهي تعود السم الشركة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344676 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

ناية المال، بوعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( النقل وتغليف وتخزين السلع 39الفئة رقم )
 وتنظيم الرحالت والسفر

 
تتكون العالمة من شكل مميز  :وصف العالمة 

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 العربية وهي تعود السم الشركة المالكة

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344680 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
بني ياس، شارع 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( خدمات توفير األطعمة 43الفئة رقم )
 والمشروبات، اإليواء المؤقت

 
شكل مميز  تتكون العالمة من وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 
األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
عن الدائرة نحو الجهة اليسرى من الدائرة، كتب 

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 العربية وهي تعود السم الشركة المالكة

 

 االشتراطات : 
 

ة إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لتسجيل / المالك :وكيل ا

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 محمد وعبيد المال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/02/2021 :بتاريخ 344689 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

يرة، د 59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 

ات الدم(؛ خدمات بنوك األشعة السينية وأخذ عين
الدم؛  خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 

خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 

راحة التقويمية؛ الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الج
خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان.

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لدائرة باللون الكحلي يتخللها خطوط مائلة باللونين 

األبيض واألخضر، حيث تخرج الخطوط الخضراء 
من الدائرة، كتب  عن الدائرة نحو الجهة اليسرى

على يسار الدائرة عبارة "محمد وعبيد المال" باللغة 
 العربية وهي تعود السم الشركة المالكة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لك خالل المسجل ، وذ
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URGORNAO 

 10/02/2021 :بتاريخ 344701 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا

( الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 

دمات تقويم األسنان؛ خدمات فنيي البصريات؛ خ
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
من شكل مميز تتكون العالمة  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
 اإلنجليزية باللون األزرق

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ل أيه بيبر ميدل ايست ال ال بيدي ا 
 المستشفى األمريكيطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/02/2021 :بتاريخ 344703 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
بية دبي، اإلمارات العر

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

دم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ ال
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

تطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ خدمات ال
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 

األمريكي" المكتوبة باللغة العربية "المستشفى 
 باللون األزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

الن النشرنموذج إع   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
URGORNAO Al Burstu Mlasas 

 10/02/2021 :بتاريخ 344714 المودعة بالرقم :
 لوية : بيانات األو 

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

مات الطبية؛ خدمات التحاليل (  الخد44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

)الطب التلطيفي(؛ خدمات الرعاية التلطيفية 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ر وداخله شكل مميز لشعار النبالة باللون األخض

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 

" Al Burstu Mlasasوتحتها كتبت عبارة "
 بأحرف التينية باللون األخضر

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 Oaooaoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/02/2021 :بتاريخ 344736 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانجزهو اكسنكسو اليكترونيك كوميرس كو.، ليمتد.  بإسم :

، نو. 101:  وعنوانة

، بييوان ستريت، 11
تشونجكو فيليدج، داشي 

ستريت، بانيو 
ديستركت، جوانجزهو، 

الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خزانات طعام؛ أثاث مكاتب ؛ أثاث؛ قوائم عرض؛ 

نضد ]طاوالت[؛ عربات ترولي للشاي؛ أثاث 
س؛ قواعد ]أثاث[؛ مناصب زهور ]أثاث[؛ مدار

أثاث معدني؛ رفوف لألواني؛ عربات ترولي 
]أثاث[؛ عربات ترولي ألجهزة الكمبيوتر ]أثاث[؛ 
أثاث قابل للنفخ؛ مناصب ]أثاث[ لالستخدام مع 

التلفزيون؛ أثاث غرفة المعيشة؛ أثاث خشبي؛ أثاث 
للمنزل والمكتب والحديقة؛ أرفف الكتب؛ أرفف 

 للطيقابلة 

 

كلمة بيوويو بحروف التينيه  وصف العالمة :
 باللون االسود علي خلفيه بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
المستشفى األمريكي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 عيادة البرشاء

 11/02/2021 :بتاريخ 344788 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44: وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 

( الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 

سنان؛ خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األ
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛ النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

ر النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز لشعا

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 
"المستشفى األمريكي" المكتوبة باللغة العربية 

باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، وتحتها كتبت 
ون عبارة "عيادة البرشاء" باللغة العربية بالل

 األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 
 كاشونة البيتطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/02/2021 :بتاريخ 344797 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الذوق الرفيع العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م  بإسم :
 –الكويت وعنوانة : 

 -( 1قطعة ) –شرق 
 –شارع احمد الجابر 

الدور  –( 8مبنى )

18  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت

 
تتكون العالمة من الكلمتين  وصف العالمة :

اشونة البيت كتبتا بشكل مميز باللون العربيتين ك
 البني.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

نشرنموذج إعالن ال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
URGORNAO Cacau Mahi Mlasas 

 11/02/2021 :بتاريخ 344798 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

الطبية؛ خدمات  (    الخدمات44الفئة رقم )
التحاليل الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل 
فحوصات األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ 

خدمات بنوك الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية 
الصحية؛ خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات 
الصحية؛ خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم 

طب التلطيفي(؛ األسنان؛ الرعاية التلطيفية )ال
خدمات العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ 
التمريض الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة 

التقويمية؛ خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح 
الصيدالنية؛ خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم 

 األسنان

 

تتكون العالمة من شكل مميز   وصف العالمة :
وداخله شكل مميز لشعار النبالة باللون األخضر 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 

" Cacau Mahi Mlasasوتحتها كتبت عبارة "
 باللغة اإلنجليزية باللون األخضر

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ليدر لالستشارات ذ م م  
 Gtuotutuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Cuhhl tut   شوحها متطلبهاش 

 11/02/2021 :بتاريخ 344799 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 لجاهزة ش.ذ.م.مجست فريندز لتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية ا  بإسم :

ديرة, وعنوانة : 
الممزر., , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات, وخدمات 

 اإليواء المؤقت.

 
رسم فني مميز والكتابة ) شوحها  وصف العالمة :

فني مميز و ) متطلبهاش ( بالعربي مكتوبة بشكل 
Gtuotutu Cuhhl tut  بالالتينية مكتوبة )

 بشكل مميز, والعالمة باألسود واألبيض.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
المستشفى األمريكي   طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 عيادة ميديا سيتي

 14/02/2021 :بتاريخ 344879 قم :المودعة بالر
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدم

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 

ات؛ خدمات تقويم األسنان؛ خدمات فنيي البصري
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
عالمة من شكل مميز تتكون ال  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 
"المستشفى األمريكي" المكتوبة باللغة العربية 

باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، وتحتها كتبت 
سيتي" باللغة العربية باللون عبارة "عيادة ميديا 

 األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
URGORNAO Va ua Ualls Mlasas 

 14/02/2021 :بتاريخ 344884 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  م :بإس

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

خدمات التحاليل  (  الخدمات الطبية؛44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

يفي(؛ خدمات الرعاية التلطيفية )الطب التلط
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز   وصف العالمة :

كل مميز لشعار النبالة باللون األخضر وداخله ش

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 

" Va ua Ualls Mlasasوتحتها كتبت عبارة "
 بأحرف التينية باللون األخضر

 

  االشتراطات :
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 ن تقدم عوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
المستشفى األمريكي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 عيادة دبي هيلز

 14/02/2021 :بتاريخ 344887 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

ال، بناية الموعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(    الخدمات الطبية؛ خدمات 44الفئة رقم )
 التحاليل الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل
فحوصات األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ 

خدمات بنوك الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية 
الصحية؛ خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات 
الصحية؛ خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم 
األسنان؛ الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ 
خدمات العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ 

ريض الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التم
التقويمية؛ خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح 

الصيدالنية؛ خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم 
 األسنان

 

تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :
لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 
 ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 
"المستشفى األمريكي" المكتوبة باللغة العربية 

باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، وتحتها كتبت 
عبارة "عيادة دبي هيلز" باللغة العربية باللون 

 األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ل ال بيدي ال أيه بيبر ميدل ايست ا 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URGORNAO Caru Mlasas 

 14/02/2021 :بتاريخ 344888 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

, ايميل: المتحدة
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ الدم؛ خدمات 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

عد؛  النصائح الصيدالنية؛ خدمات التطبيب عن ب
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 

" بأحرف Caru Mlasasوتحتها كتبت عبارة "
 التينية باللون األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 المستشفى األمريكيطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 عيادة ميرا

 14/02/2021 :بتاريخ 344889 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
لصحية؛ خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات ا

خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 
"المستشفى األمريكي" المكتوبة باللغة العربية 
تبت باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، وتحتها ك

 عبارة "عيادة ميرا" باللغة العربية باللون األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URGORNAO AO NtuousaaL Mlasas 

 14/02/2021 :بتاريخ 344891 المودعة بالرقم :
 ات األولوية : بيان 

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

لطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات الرعاية الت
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛ النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

األخضر وداخله شكل مميز  لشعار النبالة باللون

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 

 AO NtuousaaLوتحتها كتبت عبارة "
Mlasasخضر" بأحرف التينية باللون األ 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لمصنفات الفكرية واتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
المستشفى األمريكي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 عيادة الخوانيج

 14/02/2021 :بتاريخ 344892 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، نوانة : وع
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
ج األشخاص )مثل فحوصات الطبية المتعلقة بعال

األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 
الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 

خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
دة الطبية؛ التمريض العيادات الطبية؛ المساع

الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 
خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 

 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ميعها تبدو كشكل ألربعة قلوب باللون األبيض وج
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 
"المستشفى األمريكي" المكتوبة باللغة العربية 

باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، وتحتها كتبت 
عبارة "عيادة الخوانيج" باللغة العربية باللون 

 األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات كتوبا إلدارة العالمات التجارية م

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يبر ميدل ايست ال ال بيدي ال أيه ب 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
URGORNAO  ahaarut Mlasas 

 15/02/2021 :بتاريخ 344935 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
رات العربية دبي، اإلما

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 

ت بنوك األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدما
الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 

خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 
خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 

الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
 الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛

خدمات التطبيب عن بعد؛ النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات  تقويم األسنان

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمينية من عبارة 

"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "
اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 

" ahaarut Mlasas وتحتها كتبت عبارة "
 بأحرف التينية باللون األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
المستشفى األمريكي ية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجار

 عيادة الجميرا

 15/02/2021 :بتاريخ 344937 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
راكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ خدمات الم

خدمات فنيي البصريات؛ خدمات تقويم األسنان؛ 
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛  النصائح الصيدالنية؛ 
 ان؛ خدمات  تقويم األسنانخدمات طب األسن

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليسرى من عبارة 
"المستشفى األمريكي" المكتوبة باللغة العربية 

وتحتها خط رمادي، وتحتها كتبت باللون األزرق، 
عبارة "عيادة الجميرا" باللغة العربية باللون 

 األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URGORNAO  المستشفى االمريكي 

 15/02/2021 :بتاريخ 344938 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد وعبيد المال ش.ذ.م.م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب. 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق

( الخدمات الطبية؛ خدمات التحاليل 44الفئة رقم )
الطبية المتعلقة بعالج األشخاص )مثل فحوصات 
األشعة السينية وأخذ عينات الدم(؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات ُدور النقاهة؛ الرعاية الصحية؛ 
خدمات المراكز الصحية؛ االستشارات الصحية؛ 

تقويم األسنان؛  خدمات فنيي البصريات؛ خدمات
الرعاية التلطيفية )الطب التلطيفي(؛ خدمات 
العيادات الطبية؛ المساعدة الطبية؛ التمريض 
الطبي؛ العالج الطبيعي؛ الجراحة التقويمية؛ 

خدمات التطبيب عن بعد؛ النصائح الصيدالنية؛ 
 خدمات طب األسنان؛ خدمات تقويم األسنان

 
مميز  تتكون العالمة من شكل وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 

ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 
مميز لزهرة وأسفله كتبت عبارة "المستشفى 

األمريكي" باللغة العربية باللون األزرق، وتحتها 
" باللغة ACEORMAM URGORNAOعبارة "

 اإلنجليزية باللون األزرق

 

 االشتراطات : 
 
لي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فع

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 م عن تقدوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
  huhuhuluطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/02/2021 :بتاريخ 344993 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماتاتاالب كو.، ليمتد.  بإسم :

 201-ايه 1وعنوانة : 
كيانهاي شنزهين 

ج كوبريشن هونجكون
زون، شنزهين، الصين 

518000  , , , ,.

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ُدور حضانة؛ تنظيم الدورات التدريبية في المعاهد 
التعليمية؛ تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية؛ تنظيم 
نظيم وإدارة المؤتمرات؛ تنظيم وإقامة المؤتمرات؛ ت

المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية ؛ تأجير 
األلعاب والدمى؛ التدريس في المدارس االبتدائية؛ 

 التدريب لألعمال؛ معلومات عن التعليم

 
كلمه ماتاتاالب بحروف التينيه  وصف العالمة :

 باللون األسود علي خلفيه بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكريةأي 
 Nasorsturaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/02/2021 :بتاريخ 345038 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أفيرستسوفت كو.، ليمتد.  بإسم :

، فورسي 2، تي1310-1301نو. وعنوانة : 

 اكسينيرود، هايوانج 1100اليف سنتر، 

كوميونيتي، اكسينآن 
ستريت، باوآن 

ديستركت، شينزهن، 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة معالجة البيانات؛ أجهزة تخزين الكمبيوتر؛ 
برامج كمبيوتر مسجلة؛ أقراص ، مغناطيسية؛ 

مبيوتر؛ أقراص مرنة؛ برامج مسجلة لتشغيل الك
لة؛ وسائط تخزين بيانات  برمجيات كمبيوتر مسجًّ

مغناطيسية؛ برامج مراقبة ]برامج كمبيوتر[؛ 
الت  -أقراص مدمجة ]سمعية  بصرية[؛ مشغِّ

األقراص ألجهزة الكمبيوتر[؛ بطاقات ذكية ] 
بطاقات الدارات المتكاملة[؛ لفافات تخزين ألعاب 

للتنزيل[؛ الفيديو؛ برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة 
ملفات موسيقية قابلة للتنزيل؛ ملفات صورية قابلة 

للتنزيل؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 
حقائب ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ تطبيقات 

الت  برمجيات كمبيوتر ]قابلة للتنزيل[؛ مشغِّ
 األقراص ألجهزة الكمبيوتر.

 
كلمة تينورشير بحروف التينيه  وصف العالمة :

 ألسود باللون ا

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 

 999.9طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/02/2021 :بتاريخ 345040 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذا تراياد فيرم هولدينغز ليمتد  بإسم :
تاليس وعنوانة : 

تاليس  2هاوس، 
ندن، إي سي ستريت، ل

إيه بي, , , ,   0واي  4

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تبغ خام أو مصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجارات، 
السجائر، السجائر الصغيرة، تبغ لف السجائر 

الخاصة بك، تبغ الغليون، تبغ المضغ، تبغ السعوط، 
بغ الرطب؛ بدائل التبغ )ليست سجائر الكريتيك؛ الت

لألغراض الطبية(؛ أعشاب للتدخين؛ السجائر 
اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض التسخين؛ 
األجهزة اإللكترونية وأجزائها لغرض تسخين 
السجائر أو التبغ من أجل إطالق األيروسول 
المحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ محاليل 

في السجائر النيكوتين السائلة لالستخدام 
اإللكترونية؛ سلع المدخنين، ورق السجائر، أنابيب 

السجائر، فالتر السجائر، علب التبغ، علب 
السجائر، منافض السجائر، الغليون، جهاز الجيب 
للف السجائر، الوالعات، أعواد الثقاب؛ منتجات 
إلدارة الماريجوانا الطبية والقنب، تحديدا األنابيب 

اه، والشيشة، واألبخرة، اليدوية، وأنابيب المي
 والرذاذات، وأجهزة التبخير الفموية.

 
تتكون العالمة من األرقام  وصف العالمة :

" كتبت باللون األسود. والعالمة ككل 999.9"
 باللونين األبيض واألسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
صنفات والممكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اسبايدر لالستشارات التجارية 
مفروشات ملتي  CU العالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

 Calha Uoha Darsaharaهوم 

 16/02/2021 :بتاريخ 345081 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مفروشات ملتي هوم  بإسم :
عجمان وعنوانة : 

, 2الصناعية، رقم 
ايميل: 

ussaa@s.acar s
.soh, , , 

A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتميي
األثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات )غير 
الواردة في فئات أخرى( المصنوعة من الخشب أو 
الفلين أو القصب أو الخيزران أو الصفصاف او 

السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم 

لمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد وا
 البالستيكية. 

 
العالمة التجارية تأتي في صورة   وصف العالمة :

كلمات عربية واجنبية اسفل بعضها كما هو موضح 
 في االسفل

CU 
 بحيث تأتي في صورة احرف كبيرة 

عريضة باللون األحمر ويأتي تحتهم خطين  
 باالحمر واالخضر 

 
 هوم مفروشات ملتي

 تأتي بالخط الكبير العريض باللون األسود
 

Calha Uoha Darsahara 
 تأتي بالخط العريض الكبير باللون األحمر

 
وتأتي فوق العالمة التجارية رسمة تشبة سقف 

البيت االوروبي باللون األخضر )علي شكل مثلث( 
 وكل العالمة التجارية تأتي علي خلفية بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  اسبايدر لالستشارات التجارية 
 SROVEM طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SOEEM 

 16/02/2021 :بتاريخ 345082 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 غالمرضا محمد حسيني  بإسم :

محافظه وعنوانة : 
مدينة دار اب  -فارس 

 -الحي الصناعي  -

, 15طعة القسيمة ق
صندوق البريد: 

, ايميل: 5610
ussaa@s.acar s

.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات  مطبوخة
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
 SROVEM SOEEM  وصف العالمة :

هي عالمة تجارية تأتي علي شكل كلمات أجنبية 
مكتوبة بخط عريض باللون االسود بالحروف 

الكبيرة واعالها علي اليمين يأتي شكل صقر باللون 
ئرة مرسومة االسود وحول الرسمة تأتي شكل دا

بشكل مبتكر بخطوط متقطعة عريضة بحيث تتقاطع 
 وتتقابل من االعلي واالسفل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / ريجنسي لصناعة المفارش ذ.م.م  
 BOAE BEOOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/02/2021 :بتاريخ 345365 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 السادة / ريجنسي لصناعة المفارش ذ.م.م  بإسم :

 -عجمان  وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

067486404 ,
ايميل: 

ranassi aclasa
s@nhual.soh, , 

 ,A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
شراشف، بطانيات لألسّرة ، أقمشة  المنتجات مثل

فراش ،  أغطية لألسّرة أكياس للمخدات، أغطية 
للمخدات، أغطية للفراش،  ومنتجات أخرى في 

 24الفئة 

 
هي عبارة عن الكلمات "  وصف العالمة :

BOAE BEOOU  مكتوبة بطريقة مبتكرة "
باللغة االنجليزية باللون االبيض على خلفية 

رق ، وهنالك اثنين من اوراق مستطيلة باللون االز

 aالشجر باللونين االحمر واالخضر فوق الحرف " 
" 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAMVROAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BOROORAMME 

 25/02/2021 :بتاريخ 345674 المودعة بالرقم :

 ولوية : بيانات األ 
 باندورا ايه/ اس  بإسم :

هافنيهولمن وعنوانة : 

17-19 1561 
كوبنهافن في، 

,الدانمارك, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وسبائكها؛ المجوهرات؛ 

المجوهرات المقلدة؛ االحجار الكريمة والاللئ 
ادن الثمينة وتقليدها؛ األحجار النفيسة الطبيعية والمع

واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو 
االصطناعية؛ األحجار الكريمة الطبيعية أو 

األصطناعية؛ المجوهرات المصنوعة من الحجارة 
أو المصنوعة من قبل اإلنسان و/ أو الكريستال 

لمعادن و/أو الحجارة المكعبة؛ حلي الزينة؛ حلي ا
النفسية أو المطلية بها؛ أزرار األكمام؛ دبابيس 

الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل 
لساعات اليد؛ علب للمجوهرات والساعات في الفئة 

14. 

 
 OAMVROAعبارة  وصف العالمة :

BOROORAMME بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيبر ميدل ايست ال ال بيدي ال أيه  
 ACEORMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
URGORNAO RDD oaht ORDRR 

 25/02/2021 :بتاريخ 345676 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المستشفى األمريكي دبي ذ م م  بإسم :

بناية المال، وعنوانة : 
شارع بني ياس، 

ديرة،  59ص.ب.: 
رات العربية دبي، اإلما

المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

(  الخدمات الطبية؛ الخدمات 44الفئة رقم )
البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على 

ات الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات، خدم
الزراعة والبستنة والغابات؛ خدمات التلقيح 

الصناعي؛ المراكز الصحية؛ خدمات اإلخصاب 
 خارج الجسم

 
تتكون العالمة من شكل مميز  وصف العالمة :

لشعار النبالة باللون األخضر وداخله شكل مميز 
ألربعة قلوب باللون األبيض وجميعها تبدو كشكل 

ية من عبارة مميز لزهرة في أعلى الزاوية اليمين
"ACEORMAM URGORNAO المكتوبة باللغة "

اإلنجليزية باللون األزرق، وتحتها خط رمادي، 
" RDD oaht ORDRRوتحتها كتبت الكلمات "

 بأحرف التينية باللونين األخضر واألزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GRCE VAOBUنات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيا

 25/02/2021 :بتاريخ 345694 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سايم داربي ماليزيا بيرهاد  بإسم :

 ، مناره سايم داربي9ليفل وعنوانة : 
 أوويسيز كوربوريت بارك 

جاالن بيه جيه يو 

 ، آرا دامانسارا2أيه/1

 بيتالينغ جايا  47301
 , ماليزياسالنغور
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زيوت ودهون للطعام، زيوت ودهون صالحة 
لألكل، زيوت ودهون صالحة لألكل مشتقة من 
النباتات، زيوت ودهون صالحة لألكل تتألف من 
زيت النخيل، زيوت ودهون صالحة لألكل تحتوي 

بة عالية من زيت النخيل، زيوت ودهون على نس
صالحة لألكل على شكل رقائق، زيوت ودهون 
مخثرة صالحة لألكل، مستحلبات من الزيوت 
والدهون الصالحة لألكل، خالصات الزيوت، 

مشتقات الزيوت، زيوت ودهون للطهو، زيوت 
طهي مخلوطة، زيوت طهي مخلوطة )خليط من 

زيوت خفيفة أوليين النخيل وزيت دوار الشمس(، 
للطهي، زيوت ودهون القلي، زيوت ودهون 

الخبيز، دهون الحلويات، دهون حلويات أساسها 
حمض اللوريك، دهون حلويات خالية  من حمض 

اللوريك، دهون للعجينة، دهون للقلي )سمن(، 
زيوت ودهون نباتية، زيوت طهي نباتية خالصة 
)أوليين نخيل خالص(، زيوت نباتية مخلوطة، 

باتية مهدرجة، زيوت وُمقتطعات بترولية زيوت ن
نباتية مكررة، زيوت نباتية مكررة تحتوي على 

أحماض دهنية غير مشبعة، زيوت نباتية مقّصـرة، 
زيوت نباتية منزوعة الرائحة، زيوت ودهون نباتية 

أساسها زيت النخيل، زيوت األراكيش )الفول 
السوداني(، زيوت الكانوال، زيوت جوز الهند، 

جوز الهند األبيض الخالص، زيوت الكولزا، زيوت 
زيوت الذرة، زيوت الذرة الخالصة، زيوت بذور 
القطن، زيوت الفستق السوداني، زيوت العنب،  

زيوت زيتون، زيت الفول السوداني،  زيوت نخالة 
األرز، زيوت نبات العُصفر، زيوت السمسم، 

زيوت فول الصويا، زيوت دوار الشمس، زيوت 
لشمس، زيوت فول الصويا التي بذور دوار ا

تستخدم الستخالص الزيوت؛ الليسثين )مادة دهنية( 
ألغراض الطهي؛ سمن ، سمن خالص، سمن 

نباتي، سمن نباتي خالص؛ دهون وزيوت النخيل، 
زيوت نخيل مكررة، زيوت نخيل مقّصرة، زيوت 
نخيل منزوعة الرائحة، زيوت نخيل محايدة، زيوت 

خيل، أوليين النخيل، نخيل مميعة، زيوت لب الن
أوليين نخيل مكرر، أوليين نخيل مقّصر، أوليين 
نخيل منزوع الرائحة، أوليين نخيل محايد، أوليين 
نخيل مميع، أوليين نخيل أحمر، أوليين نخيل أحمر 
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فاخر؛ زيوت حمض اللوريك؛ بديل الدهن 
الحيواني، بديل الدهن الحيواني )زيت نخيل و 

هن الحليب، بديل دهن ستيارين النخيل(؛ بديل د
الحليب )زين األوليين، زيت النخيل وزيت لب 

النخيل(؛ سمن نباتي، سمن نباتي يحتوي على زيت 
النخيل، سمن نباتي يحتوي على نسبة عالية من 

زيت النخيل، بدائل السمن النباتي، سمن نباتي قليل 
الدسم، سمن نباتي للقلي؛ زبدة، زبدة ودهون جوز 

كاو، بدائل زبدة الكاكاو، زبدة قليلة الهند، زبدة الكا
الدسم، زبدة للقلي، بدائل زيت الزبدة؛ دهون 

وزيوت العناصر الغذائية؛ دهون التركيبات الغذائية 
البديلة للرضع؛ وجميع المنتجات المذكورة آنفاً  
تستخدم للطعام والطهي وإلنتاج وتصنيع منتجات 
جية الخبيز والحلويات، حلويات السكر، طبقات خار

وطبقات خارجية المعة وحشوات صالحة لألكل، 
سمن نباتي صالح لالستهالك، مستحضرات قابلة 
للدهن، زينة للطعام، ثلج صالح لألكل، مثلجات، 
منتجات الحليب المثلج، حلويات مثلجة، بوظة، 
منتجات ألبان مجمدة وحلويات مجمدة، كبديل 
للدهون الحيوانية في تصنيع منتجات اللحوم 

اجن، سجق، نقانق فرانكفورتير، برغر والدو
وسالمي؛ حليب جوز الهند، قشدة جوز الهند، 

بودرة قشدة جوز الهند؛ اللحوم واألسماك ولحوم 
الدواجن والصيد، سمك معلب، سردين ]غير حي[، 

سلطات األسماك، مقبالت مجمدة تتالف بشكل 
أساسي من المأكوالت البحرية أو الدجاج؛ 

وخضراوات محفوظة  خالصات اللحم؛ فواكه
ومجففة ومطهوة، خضراوات محفوظة، خضروات 
مجمدة، خضروات معلبة، فطر مجفف، مقرمشات 

بطاطا، رقائق بطاطا، بطاطا مقلية، مخلالت، 
عصير بندورة للطبخ؛ فواكه معلبة، فاكهة ليتشي 

معلبة، فاكهة رامبوتان معلبة، أناناس معلب، فواكه 
جمدة، فواكه مجففة )منزوعة الماء(، فواكه م

محفوظة، جوز هند مجفف؛ فواكه معالجة، فطر 
وخضروات )بما في ذلك المكسرات والبقوليات(، 

فستق سوداني وبندق ولوز وفول سوداني محضر 
ومحمص؛ سلطات فواكه، سلطات خضروات؛ جلي 
)هالم(، مربيات، فواكه مطبوخة بالسكر، معاجين 

فواكه، حشوات فواكه، حشوات فواكه للفطائر 
والمخبوزات ومنتجات الَخبز؛ زبدة الفول 
السوداني؛ بيض؛ حليب ومنتجات الحليب، 

مشروبات الحليب، حليب مكثف، قشدة للمشروبات؛ 
جبنة، جبنة على شكل قوالب وشرائح ومسحوق؛ 
قشدة خالية من األلبان،  قشدة خالية من األلبان 

أساسها البروتين؛ وجبات جاهزة؛ شوربات ومرق، 
ة وحلوى، وجبات جاهزة لألكل وجبات خفيف

]مجمدة وغير مجمدة ومجففة[؛ دجاج بالكاري، لحم 
بقري بالكاري، سمك بالكاري، قريدس بالكاري، 
دجاج بالكاري األصفر، سمك األنشوفة بصلصلة 

حارة، ريندانج اللحم البقري والدجاج، كورما اللحم 
البقري والدجاج،  سيرندنج اللحم  البقري؛ شوربة 

لتحضير، شوربة مطهوة مسبقاً، شوربة سريعة ا
معلبة، مكعبات شوربة، مساحيق شوربة،  شوربة 
بالدهن الحيواني؛ مخاليط وجبات خفيفة تتألف من 
 فواكه منزوعة الماء )مجففة( ومكسرات معالجة.

 
 GRCEبحروف التينية  وصف العالمة :

VAOBU  عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة غذاء ذ.م.م   
شركة غذاء ذ.م.م طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SURNUA MRCOAMU OOM 

 25/02/2021 :بتاريخ 345695 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة غذاء ذ.م.م   بإسم :

 44188ص.ب.وعنوانة : 
 الشارقة 

االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

0504800000 ,
ق البريد: صندو

, ايميل: 44188
sulut ahha@nhu

al.soh, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي

 
عبارة ) شركة غذاء ذ.م.م  وصف العالمة :

SURNUA MRCOAMU OOM  باالحرف )
 العربية والالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية  تعلن
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345700 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ان زد آر ليمتد  بإسم :

ايه 1وعنوانة : 
اي كورت، تيم ديوكسو

فالي، غايتسهيد، تاين 

 11آند وير، ان إي

بي جي، المملكة 0
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات المطاعم وخدمات التزويد بالطعام 

والشراب؛ خدمات مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات 
الخفيفة؛ خدمات الحانات مطاعم تقديم الوجبات 

)البارات(؛ خدمات المقاهي؛ خدمات تحضير 
الوجبات لالستهالك خارج المطعم؛ خدمات توفير 

االطعمة والمشروبات؛ خدمات محالت تقديم 
القهوة؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب من اجل 

توفير االطعمة والمشروبات؛ خدمات تقديم 
المتعلقة بجميع المعلومات والمشورة واالستشارات 

 الخدمات السابق ذكرها.

 
 رسم مميز لرمز نجمة وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ذا اإلعالنه



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 MRGUAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RGNAMBAO 

 25/02/2021 :بتاريخ 345721 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نيشاني إستانبول تاساريم أورغانيزايسيون توريزم تيكاريت في سانايي أنونيم سيركيتي    بإسم :
هاربيي وعنوانة : 

ماهاليسي، ماكا 
هاديسي، أردا 

، 19/2أبارتماني، نو: 
 –نيسانتاسي ، سيسلي 

إستانبول، تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
مستحضرات تجميل غير طبية ومستحضرات 
العناية الشخصية; منظفات أسنان غير طبية; 
عطور وزيوت عطرية; مستحضرات تبييض 

ومواد أخرى مستخدمة في الغسيل; مستحضرات 
 تنظيف، وتلميع، وفرك، وكشط.

 
 MRGUAMEعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :
RGNAMBAOلون ( كتبت باللغة اإلنجليزية بال

األسود بشكل خاص حيث كتبت كلمة 
(MRGUAME( وأسفلها كلمة )RGNAMBAO )

يعلوها رسم لفارس يمتطي حصان وبيده رمح 
 حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  URNRSAEAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345723 رقم :المودعة بال
 بيانات األولوية :  

 يوكوغاوا إلكتريك كوربوريشن  بإسم :

، 32-9وعنوانة : 

تشومي، -2ناكاشو 
شي، طوكيو -موساشينو

180-8750  ،
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الصناعية؛ المستحضرات المواد الكيميائية 

الكيميائية لألغراض العلمية؛ عوامل التشريب 
لتثبيت التربة؛ المواد الكيميائية المستخدمة في حفر 
النفط؛ مواد كيميائية لفصل النفط الخام عن التربة 
والمياه؛ مستحضرات أكالة؛ مستحضرات كيميائية 
مضادة للتآكل بالمياه الصناعية؛ حمض التنّيك؛ 

الجريزوفولفين؛ مضافات كيميائية مشتقة  السليلوز
من الطحالب الدقيقة الستخدامها في صناعة األغذية 

والمشروبات؛ ليغنين؛ مستحضرات تنظيم نمو 
النباتات؛ األسمدة؛ األسمدة السائلة؛ األسمدة 

المحببة؛ الراتنجات االصطناعية  غير المعالجة؛ 
؛ لب المواد البالستيكية،  غير المعالج ؛ لب الورق

  01الخشب؛ لب السليلوز في الفئة 

 
بأحرف  URNRSAEAكلمة  وصف العالمة :

التينية، والى الجهة اليمنى شكل معين بحيث زاويته 
السفلى حادة أكثر من غيرها والجميع و باللون 

 االسود و على قاعدة بيضاء اللون.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي - سابـا وشـركاهـم 
  URNRSAEAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345724 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يوكوغاوا إلكتريك كوربوريشن  بإسم :

، 32-9وعنوانة : 

تشومي، -2ناكاشو 
شي، طوكيو -موساشينو

180-8750  ،
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات المراقبة؛ مراقبة أجهزة اإلنذار؛ مراقبة 

االنظمة األمنية؛ مراقبة مرافق التصنيع من خالل 
أنظمة المراقبة؛ تأجير أجهزة اإلنذار؛ تأجير أجهزة 

المراقبة؛ تأجير كاميرات مراقبة؛ تأجير معدات 
الحراسة األمنية للمنشآت؛ تفتيش المراقبة األمنية؛ 

المصانع لغايات السالمة؛ توفير المعلومات المتعلقة 
بالحراسة األمنية للمنشآت؛ الحراسة الشخصية؛ 
توفير المعلومات المتعلقة بالحراسة الشخصية؛ 
تأجير أنظمة اإلنذار بالحريق؛ تأجير طفايات 

   45الحريق في الفئة 

 

بأحرف  URNRSAEAكلمة  وصف العالمة :
التينية، والى الجهة اليمنى شكل معين بحيث زاويته 

السفلى حادة أكثر من غيرها والجميع و باللون 
 االسود و على قاعدة بيضاء اللون.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  URNRSAEAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345725 دعة بالرقم :المو
 بيانات األولوية :  

 يوكوغاوا إلكتريك كوربوريشن  بإسم :

، 32-9وعنوانة : 

تشومي، -2ناكاشو 
شي، طوكيو -موساشينو

180-8750  ،
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ميائية الصناعية؛ المستحضرات المواد الكي

الكيميائية لألغراض العلمية؛ عوامل التشريب 
لتثبيت التربة؛ المواد الكيميائية المستخدمة في حفر 
النفط؛ مواد كيميائية لفصل النفط الخام عن التربة 
والمياه؛ مستحضرات أكالة؛ مستحضرات كيميائية 
مضادة للتآكل بالمياه الصناعية؛ حمض التنّيك؛ 

لسليلوز الجريزوفولفين؛ مضافات كيميائية مشتقة ا
من الطحالب الدقيقة الستخدامها في صناعة األغذية 

والمشروبات؛ ليغنين؛ مستحضرات تنظيم نمو 
النباتات؛ األسمدة؛ األسمدة السائلة؛ األسمدة 

المحببة؛ الراتنجات االصطناعية  غير المعالجة؛ 
ب الورق؛ لب المواد البالستيكية،  غير المعالج ؛ ل

 01الخشب؛ لب السليلوز في الفئة 

 
كتبت  URNRSAEAكلمة  وصف العالمة :

باحرف التينية و باللون االسود و على قاعدة 
 بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  URNRSAEAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345726 دعة بالرقم :المو
 بيانات األولوية :  

 يوكوغاوا إلكتريك كوربوريشن  بإسم :

، 32-9وعنوانة : 

تشومي، -2ناكاشو 
شي، طوكيو -موساشينو

180-8750  ،
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اقبة؛ مراقبة أجهزة اإلنذار؛ مراقبة خدمات المر

االنظمة األمنية؛ مراقبة مرافق التصنيع من خالل 
أنظمة المراقبة؛ تأجير أجهزة اإلنذار؛ تأجير أجهزة 

المراقبة؛ تأجير كاميرات مراقبة؛ تأجير معدات 
المراقبة األمنية؛ الحراسة األمنية للمنشآت؛ تفتيش 

علومات المتعلقة المصانع لغايات السالمة؛ توفير الم
بالحراسة األمنية للمنشآت؛ الحراسة الشخصية؛ 
توفير المعلومات المتعلقة بالحراسة الشخصية؛ 
تأجير أنظمة اإلنذار بالحريق؛ تأجير طفايات 

 45الحريق في الفئة 

 

كتبت  URNRSAEAكلمة  وصف العالمة :
باحرف التينية و باللون االسود و على قاعدة 

 بيضاء اللون

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 MAOGOABطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345727 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيكستيس  بإسم :

زد ايه دي وعنوانة : 

رو  238ليتانج، 
بينويت فورنيرون، 

يوف تشاتيون 26780
روني، فرنسا,  –دو  –

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أغطية الرأس؛ قلنسوات ]أغطية 25الفئة 
الرأس[؛ قبعات؛ جوارب؛ عصائب ]مناديل العنق[؛ 
قبعات مزركشة؛ قبعات محبوكة؛ قلنسوات بحواف 

؛ قبعات واقية من واقية من الشمس؛ قبعات الشاطئ
المطر؛ قبعات األطفال الحجاب )المالبس(؛ 

أوشحة، حجاب؛ قبعات ذات حافة أمامية ناتئة 
]أغطية الرأس[؛ االطراف االمامية من الطواقي؛ 

 مالبس؛ مالبس داخلية. 

 

مكتوبة  MAOGOABالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

لك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ك :وكيل التسجيل / المال

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Oorashasnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345734 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هاف اند بي كو.، ليمتد  بإسم :

 - 5اف  6وعنوانة : 

 –، نونهيون 13، 4

جيل،  – 72رو 
جو،  –جانجنام 

سيؤول، كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات تجميل؛ نكهات كعك 03الفئة 
[زيوت أساسية]؛ طالء أظافر؛ مستحضرات 

تبييض ألغراض تجميلية؛ هالم للشعر؛ 
مستحضرات تنظيف؛ شامبو؛ معاجين أسنان؛ مواد 

يلية تجميل؛ عطور؛ كحل للعين؛ مستحضرات تجم
للعناية بالبشرة؛ صابون تجميلي؛ مستحضرات 

تجميلية للحمامات؛ زيت الفندر؛ رموش 
اصطناعية؛ مزيل عرق لالستخدام الشخصي؛ 

أحمر شفاه؛ شامبو للحيوانات األليفة غير دوائي؛ 
عبوة أقنعة لألغراض التجميلية؛ مناديل مشربة 
بمستحضرات تجميل؛ أقنعة للعناية بالجمال؛ 

فة، بخالف المستخدمة لألغراض كريمات ملط

الطبية؛ أمصال )مستحضرات تجميل(؛ كريمات لما 
 بعد التعرض ألشعة الشمس. 

 
مكتوبة  Oorashasnالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 SAGNERMEOارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

 25/02/2021 :بتاريخ 345736 المودعة بالرقم :
 AC Cs20b/CsCT  Ts/sC/CsCT  ANبيانات األولوية :  

 غاستينر منرالواسر غزلشافت إم. بي. إتش  بإسم :
وعنوانة : 

 14إرلنغروندشتراسه 

 باد غاستين  5640, 
النمسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ال
مياه معدنية [مشروبات]؛ مياه [مشروبات]؛ مياه 

الشرب الصحية (ماء الينابيع)؛ مياه الينابيع 
الصحية؛ مياه غازية؛ مشروبات غير كحولية؛ 

ليموناضة؛ مياه منكهة؛ مشروبات عصائر فواكه 
غير كحولية؛ عصائر فواكه؛ شراب مركز 

ات غير كحولية لعمل للمشروبات؛ مستحضر
المشروبات؛ مشروبات غير كحولية بنكهة الشاي؛ 
مشروبات الطاقة؛ مشروبات إسوية التوتر؛ مياه 

غنية بالمعادن [مشروبات]؛ مياه فوارة غنية 
بالفيتامينات [مشروبات]؛ مشروبات غير كحولية 
 مدعّمة بالفيتامينات؛ مياه مدعّمة بالمواد المغذية

 

وف التينية بشكل مميز و بحر وصف العالمة :
العالمة بااللوان االبيض و االزرق و الرمادي 

SAGNERMEO  شكل مميز لجبلين اسفلها كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 acos OORAVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMVRAM ERONEEAO 

 25/02/2021 :بتاريخ 345737 بالرقم :المودعة 
 بيانات األولوية :  

 آي دي اوفرسيز برايفت ليمتد   بإسم :
وعنوانة : 

، ناغافارا 106/138
ماين رود، بنغلور 

560045 ،
كارناتاكا، الهند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 القدم وأغطية الرأسالمالبس ولباس 

 
مستطيل باللون االزرق وفي  وصف العالمة :
الالتيني باللون االبيض بشكل مميز  aداخله حرف 
بحروف التينية باللون االزرق  cosيليه كلمة 

بشكل مميز وفي االسفل خطين باللون البرتقالي 
 OORAV RMVRAMوفي داخله عبارة 

ERONEEAO باللون االزرق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم عن والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 SAGNERMEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345738 المودعة بالرقم :
 AC Cs202/CsCT  Ts/sC/CsCT  ANبيانات األولوية :  

 غاستينر منرالواسر غزلشافت إم. بي. إتش  بإسم :
وعنوانة : 

 14إرلنغروندشتراسه 

 باد غاستين  5640, 
النمسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مياه معدنية [مشروبات]؛ مياه [مشروبات]؛ مياه 

الشرب الصحية (ماء الينابيع)؛ مياه الينابيع 
الصحية؛ مياه غازية؛ مشروبات غير كحولية؛ 

وناضة؛ مياه منكهة؛ مشروبات عصائر فواكه ليم
غير كحولية؛ عصائر فواكه؛ شراب مركز 

للمشروبات؛ مستحضرات غير كحولية لعمل 
المشروبات؛ مشروبات غير كحولية بنكهة الشاي؛ 
مشروبات الطاقة؛ مشروبات إسوية التوتر؛ مياه 

غنية بالمعادن [مشروبات]؛ مياه فوارة غنية 
ات]؛ مشروبات غير كحولية بالفيتامينات [مشروب

 مدعّمة بالفيتامينات؛ مياه مدعّمة بالمواد المغذية

 

بحروف التينية بشكل مميز و  وصف العالمة :
العالمة بااللوان االبيض واالسود 

SAGNERMEO  شكل مميز لجبلين اسفلها كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يتي ام ب -سابـا وشـركاهـم  
 BAOORGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345740 المودعة بالرقم :

 C   26/08/2020  81279بيانات األولوية :  

 بوليش غلوبال   بإسم :
صندوق وعنوانة : 

، أوغالند 309بريد 
هاوس، جراند كايمان، 

 1104-1كي واي 
,جزر الكايمن, , , ,  

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجية قابلة للتنزيل في طبيعة منصة تداول 

للتداول، إرسال، واالستالم، قبول وتحويل العملة، 
وخدمات تداول العمالت الرقمية، العمالت 

المشفرة، والعمالت الرمزية للقوائم المتزايدة، 
دارة عمليات واألصول الرقمية األخرى، وإ

الصرف؛ برمجية قابلة للتنزيل في طبيعة محافظ 
رقمية لتخزين وتحويل العمالت، وخدمات تداول 
العمالت الرقمية، العمالت المشفرة، رموز سلسلة 
الكتل واألصول الرقمية األخرى؛ توفير برمجيات 
قابلة للتنزيل على شكل، أو للتفاعل مع عقود ذكية 

خدمات تداول العمالت لتسهيل تداول العمالت، و
الرقمية، العمالت المشفرة، رموز سلسلة الكتل 
واألصول الرقمية األخرى على منصة للتداول؛ 

توفير برمجيات قابلة للتنزيل للوصول إلى الخدمات 
المالية القائمة على سلسلة الكتل؛ برمجيات حاسوب 

قابلة للتنزيل للوساطة وتداول االستثمارات، 

األوراق المالية، السندات، استثمار  األوراق المالية،
رؤوس األموال، السلع واألسهم؛ برمجيات حاسوب 

قابلة للتنزيل لألعمال المصرفية وإدارة النقد؛ 
برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل لتوفير المعلومات 
في مجاالت العمالت المشفرة، رموز سلسلة الكتل 

واألصول الرقمية األخرى، والخدمات المالية، 
تجار بالسندات، االستثمارات، وساطة األوراق اال

المالية، العمليات المصرفية ، وإدارة النقد؛ برمجية 
قابلة للتنزيل لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ 

برمجية مصادقة قابلة للتنزيل للتحكم في الوصول 
إلى أجهزة الحاسوب وشبكات الحاسوب والتواصل 

قيق والمحافظة على معها؛ برمجية قابلة للتنزيل للتد
أمان المنصات القائمة على سلسلة الكتل؛ برمجية 
قابلة للتنزيل من أجل المحاكاة، تكرار، وتوسيع 

نطاق العمالت المشفرة واألصول الرقمية؛ برمجية 
قابلة للتنزيل للتدقيق والمحافظة على أمان 

المنصات القائمة على سلسلة الكتل؛ منصات 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ية القابلة للتنزيل للخدمات البرمجيات والبنية التحت

 .  9المالية، في الفئة 

 
بأحرف  BAOORGUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 BAOORGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345741 المودعة بالرقم :

 C   26/08/2020  81279يانات األولوية : ب 

 بوليش غلوبال   بإسم :
صندوق وعنوانة : 

، أوغالند 309بريد 
هاوس، جراند كايمان، 

 1104-1كي واي 
,جزر الكايمن, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ع لآلخرين؛ خدمات تداول األوراق المالية والسل

اإلقراض بالهامش، تحديدا: إقراض األصول الذي 
يسمح للمقترض باستثمار األصول؛ الخدمات 

المالية، تحديدا: خدمات الوساطة وتداول األوراق 
المالية، األوراق المالية، السندات، استثمار رؤوس 

األموال، والسلع، العمالت المشفرة، األصول 
مار والوساطة الرقمية واألسهم؛ خدمات االستث

المالية؛ توفير المعلومات في مجاالت االستثمار 
والتمويل عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصال 
العالمية؛ تقديم خدمات المحفظة الرقمية لتخزين 

وتحويل العمالت، وخدمات تداول العمالت 
الرقمية، العمالت المشفرة، رموز سلسلة الكتل 

علومات حول واألصول الرقمية األخرى؛ تقديم م
العمالت المشفرة، والعمالت الرمزية للقوائم 

المتزايدة، واألصول الرقمية األخرى؛ المعلومات 
المالية المقدمة بالوسائل اإللكترونية في مجال 

التمويل، االتجار بالسندات، االستثمارات، وساطة 
األوراق المالية؛ خدمات التجارة المالية 

لالقتصاد القائم على  اإللكترونية؛ اإلدارة المالية
الرموز االفتراضية؛ إصدار الرموز ذات القيمة أو 
المنفعة؛ صرف النقود؛ خدمات تبادل السلع؛ التبادل 
المالي؛ تبادل األصول الرقمية؛ توفير المعلومات 
المالية بشأن سعار الصرف؛ خدمات تبادل العقود 
اآلجلة؛ خدمات صرف العمالت؛ خدمات صرف 

ا: إصدار الرموز ذات القيمة أو العمالت، تحديد
المنفعة؛ خدمات الحفظ المالي، تحديدا: الحفاظ على 
حيازة العملة، وخدمات تداول العمالت الرقمية، 
العمالت المشفرة، والعمالت الرمزية للقوائم 

المتزايدة، واألصول الرقمية األخرى، أو مفاتيح 
التشفير أو ما شابه ذلك التي تمثل هذه األصول، 

خرين لغايات اإلدارة المالية؛ خدمات الدفع لآل
اإللكتروني؛ خدمات إدارة االستثمار التي تتميز 

بإدارة األصول؛ اإلدارة المالية في مجال المحافظ 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

االستثمارية لألصول الرقمية؛ اإلدارة المالية في 
مجال صناديق استثمار األصول الرقمية؛ خدمات 

ل صناديق اإلدارة المالية واالستثمار في مجا
تحوط األصول الرقمية، صناديق مؤشر األصول 
الرقمية، الصناديق المتداولة في البورصة الرقمية، 

الصناديق المشتركة لألصول الرقمية؛ استثمار 
االموال؛ استثمار األموال لآلخرين في مجاالت 
العمالت المشفرة، والقوائم المتزايدة، المشفرة، 

رية الرمزية؛ تقديم األصول الرقمية، القطع التذكا
الخدمات المالية فيما يتعلق باألوراق المالية 

واألدوات والمنتجات المالية األخرى، تحديدا: 
التداول واالستثمارات في السندات المالية، الوثائق 
المالية، األصول الرقمية، والمنتجات لآلخرين؛ 

إدارة النقد، تحديدا: تسهيل عمليات التحويل 
اإللكترونية؛ خدمات معامالت تبادل لمكافئات النقد 

العمالت الرقمية لوحدات نقدية إلكتروني مكافئة 
قابلة للتحويل والتي لها قيمة نقدية محددة؛ توفير 

أدوات استثمارية مجمعة؛ خدمات خيارات التداول؛ 
المحاكاة، تكرار، وتوسيع نطاق العمالت المشفرة 

واألصول الرقمية؛ خدمات اإلقراض المالي؛ 
ألدوات المالية التركيبية وخدمات التمويل ا

األصغر؛ الخدمات المصرفية؛ خدمات معالجة 
المدفوعات بواسطة بطاقات االئتمان؛ خدمات 
تفويض بطاقة االئتمان؛ خدمات تبادل األوراق 
المالية ومشتقاتها؛ االستشارات المالية في مجال 
األصول الرقمية، تحديدا: والعمالت المشفرة، 

ت االفتراضية، والعمالت الرمزية الرقمية، والعمال
وخدمات تداول العمالت الرقمية، رموز التطبيقات 
الالمركزية واألصول القائمة على سلسة الكتل؛ 
خدمات التداول المالي اإللكتروني في طبيعة 

خدمات التداول الخوارزمي؛ تسهيل خدمات الدفع 
 من نظير إلى نظير؛ استشارات االمتثال التنظيمي
في مجاالت االمتثال للوائح المالية، العملة الرقمية 

لالمتثال الضريبي، والعمالت االفتراضية، 
والعمالت المشفرة، واألصول الرقمية والقوائم 

المتزايدة، واألصول الرقمية، والعمالت الرمزية 
الرقمية، الرموز المشفرة وتطبيقات الرموز 
ية؛ عقد، المساعدة؛ استشارات إدارة المخاطر المال

توثيق، واإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالنظم 
التنظيمية واالمتثال لعمليات األصول الرقمية 

والعمالت المشفرة؛ والتصميم، عقد، أتمتة وإدارة 
برامج االمتثال في مجال األوراق المالية والخدمات 

المالية؛ عقد، توثيق، واإلبالغ عن المعلومات 
مية واالمتثال لعمليات المتعلقة بالنظم التنظي

األصول الرقمية والعمالت المشفرة؛ المراقبة، 
التحقق، إعداد التقارير وتحليل العمالت الرقمية 
والملفات الرقمية؛ مراجعة وتطوير المعايير 
والممارسات والبروتوكوالت لغايات االمتثال 

التنظيمي والضريبي، خدمات التحققات المعلوماتية 
وخدمات مكافحة غسيل األموال، والمالية للعمالء 

خدمات توفير المواقع اإللكترونية التي تقدم 
المعلومات في المجاالت المالية والعمالت الرقمية 

والعمالت المشفرة واألصول الرقمية، خدمات 
االمتثال، الخدمات المالية المعيارية والقابلة للبرمجة 

 .36في الفئة 

 
 بأحرف BAOORGUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 BAOORGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345742 المودعة بالرقم :

 C   26/08/2020  81279بيانات األولوية :  

 بوليش غلوبال   بإسم :
صندوق وعنوانة : 

، أوغالند 309بريد 
هاوس، جراند كايمان، 

 1104-1كي واي 
,جزر الكايمن, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 

في طبيعة منصة تداول للتداول، إرسال، واالستالم، 
ات تداول العمالت قبول وتحويل العملة، وخدم

الرقمية، العمالت المشفرة، والعمالت الرمزية 
للقوائم المتزايدة، واألصول الرقمية األخرى، 

وإدارة عمليات الصرف؛ توفير برمجيات غير قابلة 
للتنزيل عبر اإلنترنت في طبيعة محافظ رقمية 

لتخزين وتحويل العمالت، وخدمات تداول العمالت 
رة، رموز سلسلة الكتل الرقمية، العمالت المشف

واألصول الرقمية األخرى؛ توفير برمجيات غير 
قابلة للتنزيل على شكل، أو للتفاعل مع عقود ذكية 
لتسهيل تداول العمالت، وخدمات تداول العمالت 
الرقمية، العمالت المشفرة، رموز سلسلة الكتل 
واألصول الرقمية األخرى على منصة للتداول؛ 

ابلة للتنزيل للوصول إلى توفير برمجيات غير ق
الخدمات المالية التي أساسها سلسلة الكتل؛ توفير 

برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت للوساطة 
وتداول االستثمارات، األوراق المالية، السندات 

المالية، السندات، استثمار رؤوس األموال، السلع 
واألسهم، إدارة العمليات المصرفية وإدارة النقد؛ 
توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 
لخدمات الحفظ المالي المتعلقة بالعمالت المشفرة، 
رموز سلسلة الكتل واألصول الرقمية األخرى؛ 
توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 
لتوفير المعلومات في مجاالت العمالت المشفرة، 

ألخرى، رموز سلسلة الكتل واألصول الرقمية ا
والخدمات المالية، االتجار بالسندات، االستثمارات، 

وساطة األوراق المالية، العمليات المصرفية ، 
وإدارة النقد؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات 

على االنترنت غير القابلة للتحميل لمعالجة 
المدفوعات اإللكترونية؛ توفير االستخدام المؤقت 

ونية غير القابلة للحميل لبرمجيات التحقق األلكتر
للتحكم بالدخول من وإلى االتصاالت عبر 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

الحواسيب والشبكات الحاسوبية؛ برمجية عبر 
اإلنترنت غير قابلة للتنزيل للتدقيق وأمان األنظمة 
األساسية القائمة على سلسلة الكتل؛ برمجية عبر 

االنترنت غير قابلة للتنزيل لمحاكاة، تكرار، 
ت المشفرة واألصول الرقمية؛ وتوسيع نطاق العمال

منصات البرمجيات والبنية التحتية غير القابلة 
للتنزيل عبر اإلنترنت للخدمات المالية في الفئة 

42  . 

 
بأحرف  BAOORGUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVA BABUالعالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

 25/02/2021 :بتاريخ 345743 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
شفاطات البلغم اليدوية؛ شفاطات البلغم الكهربائية؛ 
لهايات لألطفال؛ محاقن لألطفال لألغراض الطبية 
وللحقن؛ كمادات تخفيض دراجات الحرارة لغايات 
اإلسعاف األولي؛ الشفاطات األنفية؛ أدوات الري 

اضات األسنان؛ األنفي غير الكهربائية؛ عض
موازين حرارة لغايات طبية؛ موازين الحرارة 

باألشعة تحت الحمراء لألغراض الطبية؛ األعواد 
القطنية لألذن؛ أنابيب قسطرة يتم إدخالها عن 

طريق المستقيم لألطفال لتمرير الغازات الزائدة في 

  10الفئة 

 

باحرف  DORVA BABUعبارة  وصف العالمة :
 التينية

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345744 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

يت، تي أتش ستر 26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أقنعة الجلد؛ ضمادات الثدي مشربة بالزيوت 
األساسية ؛ كرات االستحمام ؛زيت االستحمام 

 03الزيوت األساسية في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345745 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الفوط الصحية؛ المناديل الصحية؛ المستحضرات 

ل االستعمال الطبي؛ المستحضرات الصحية من اج
الصحية للنظافة الشخصية لألغراض الطبية 

بخالف أدوات التجميل؛ الفوط النسائية التي توضع 
داخل السراويل الداخلية؛ المناديل المبللة الطبية؛ 

المراهم الطبية لعالج األمراض الجلدية؛ حفاضات 
للكبار لالستعمال مرة واحدة؛ بلسم طبي لعالج 

؛ لبادات الثدي؛ لبادات اإلرضاع الطبيعي؛ الجلد
مستحضرات معالجة البواسير؛ مراهم للبواسير؛ 
الفيتامينات اللزجة؛ المكمالت الغذائية لتعزيز 

الرضاعة؛ المكمالت الغذائية لتعزيز صحة الشعر؛ 
األلياف الغذائية التي تساعد على الهضم؛ مكمالت 

ذائية في التغذية والحمية الغذائية؛ المكمالت الغ
طبيعة أطعمة لينة مدعمة بالعناصر الغذائية؛ 

محلول ملحي لألغراض الطبية؛ محلول ملحي لري 

الجيوب األنفية واألنف؛ مستحضرات التنظيف 
األنفية؛ زيوت عالجية تحتوي على بخار؛ 

مستحضرات حمام بخار المنثول لألطفال في الفئة 

5  

 
  باحرف التينية DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم صنفات الفكرية والمتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345746 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 8وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات تلميع األظافر؛ قالمة االظافر؛ أدوات برد 

 08االظافر؛ مقص االظافر في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAلمة ك وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345747 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 سيفرايدابيبي، أل أل   بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة إلكترونية إلنتاج األصوات المساعدة للنوم 

 09في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رة العالمات التجارية تعلن إدا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345748 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 ل سيفرايدابيبي، أل أ  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مشدات ضاغطه داخلية طبيه لدعم وضغط البطن 

لداخلية لألغراض بعد الحمل؛ المشدات والمالبس ا
الطبية؛ لفائف ضاغط ساخن وبارد للعالج؛ لفائف 
ضغط عالجية؛ أعمدة التدليك للرضاعة؛ جهاز 

تطهير العجان بعد الوالدة على شكل زجاجة ري 
تباع فارغة لالستخدام الطبي؛ ضمادات تدفئة الثدي 

لألغراض الطبية؛ أجهزة تدليك؛ وسائد التدفئة 
د لألغراض الطبية؛ لغايات طبية؛ ضمادات تبري

الثياب الداعمة، تحديدا: ، أحزمة الخصر والمالبس 
الداخلية لتوفير الدعم بعد الوالدة؛ شفاطات البلغم 

اليدوية؛ شفاطات البلغم الكهربائية؛ لهايات 
لألطفال؛ محاقن لألطفال لألغراض الطبية وللحقن؛ 

ضمادات التبريد لغايات اإلشعاف األولي؛ 
؛ أجهزةترطيب األنف غير الشفاطات األنفية

كهربائية؛ عضاضات األسنان؛ موازين حرارة 

لغايات طبية؛ موازين الحرارة باألشعة تحت 
الحمراء لألغراض الطبية؛ األعواد القطنية لألذن؛ 

القسطرة التي يتم إدخالها في المستقيم لألطفال 
لتمرير الغازات الزائدة؛ األشرطة الالصقة لغايات 

لمضادة للغثيان؛ مناظير األذن، في طبية؛ األساور ا

 10الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

اريخ يوما من ت 30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345749 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574وية : بيانات األول 
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ردة لتبريد الجسم وليس لألغراض الكمادات البا

الطبية؛ كمادات باردة ُمفعَّلة كيميائياً لتبريد الجسم 
وليس لألغراض الطبية؛ مقعدة الحمام؛ أجهزة 

  11الترطيب؛ أحواض االستحمام في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -شـركاهـم سابـا و 
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345750 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

لواليات ، ,ا33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وسائد التمريض؛ وسائد األمومة؛ مقاعد حمام 

 20لألطفال في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ابـا وشـركاهـم س 
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345751 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
فراشي األسنان اليدوية لألطفال؛ فراشي األسنان 

للتدريب لألطفال؛ فراشي األسنان التي توضع على 
االصبع لألطفال؛ فراشي للشعر؛ األمشاط؛ خيوط 

نان؛ خيوط تنظيف األسنان اليدوية؛ تنظيف االس
أجهزة تنظيف الفم وتحديدا: منظفات ما بين األسنان 
لالستخدام مع خيوط تنظيف األسنان؛ فرشاة تعمل 

باليد تستخدم لتقشير البشرة؛ أحواض استحمام 

  21األطفال الرّضع في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345752 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أيأس تي 
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أأغطية الوسائد؛ قفافيز الغسيل المستخدمة في 
الحمامات؛ مناشف الحمام؛ مناشف األطفال في 

 24الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345753 المودعة بالرقم :

 AG  04/12/2020  90359979بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82نة : وعنوا

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس الداخلية النسائية، األرواب النسائية، 

عة مالبس الرضاعة، تحديدا: قمصان للرضا
الطبيعية؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية 

  25لالستخدام مرة واحدة في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DORVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/02/2021 :بتاريخ 345754 المودعة بالرقم :

 AG  26/08/2020   90138574بيانات األولوية :  
 فرايدابيبي، أل أل سي  بإسم :

أن أي  82وعنوانة : 

تي أتش ستريت،  26

؛  102أس تي أي
ميامي ، فلوريدا 

، ,الواليات 33137
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي 

تعرض منتجات العناية بالطفل والمالبس ومنتجات 

 35ما بعد الوالدة للنساء في الفئة 

 
 باحرف التينية  DORVAكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جاه للملكية الفكرية 
 UurhosiRGلتسجيل بيانات العالمة التجارية :  طلب

Mossash 

 28/02/2021 :بتاريخ 345790 المودعة بالرقم :

 MM  21/12/2020  52334608بيانات األولوية :  
 هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.   بإسم :

وعنوانة : 
أدمينيستريشن بيلدينغ 
هواوي تكنولوجيز 
كو.، ليمتد. بانتيان، 

ريكت، لونغانغ ديست
شينزهين، جمهورية 
الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج نظام تشغيل الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر 

القابلة للتنزيل؛ منصات برامج الكمبيوتر، المسجلة 
خدام أو القابلة للتنزيل؛ تطبيقات قابلة للتنزيل لالست

مع األجهزة المحمولة؛ معالجات ]وحدات معالجة 
مركزية[؛ أجهزة معالجة البيانات؛ الساعات الذكية؛ 

النظارات الذكية حلقات ذكية|؛ أجهزة كمبيوتر؛ 
أجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ أجهزة كمبيوتر محمولة؛ 

الروبوتات ذات الذكاء االصطناعي؛ أجزاء 
الكمبيوتر؛ فأرة الكمبيوتر؛ لوحات مفاتيح ألجهزة 

]ملحقات الكمبيوتر[؛ شاشات الكريستال السائل ذات 
الشاشة الكبيرة؛ طابعات ملونة؛ طابعات الصور؛ 

طابعات ليزر؛ طابعات تستخدم مع أجهزة 
الكمبيوتر؛ ماسحات ]معدات معالجة بيانات[؛ 

الروبوتات المتحكم فيها عن بعد؛ أجهزة التعرف 
لخطى؛ موازين؛ على الوجوه البشرية؛ عدادات ا

أجهزة نظام تحديد الموضع العالمي؛ أجهزة مالحة 
للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[؛ هاتف ذكي؛ معدات 

اتصاالت الشبكة؛ جهاز اتصاالت على شكل 
مجوهرات؛ أجهزة تعقب النشاط القابلة لإلرتداء؛ 
كاميرات الفيديو؛ أجهزة استقبال؛ أجهزة تلفزيون؛ 

كبائن لمكبرات سماعات الواقع االفتراضي؛ 
الصوت؛ سماعات؛ أجهزة وأدوات تعليمية؛ 
روبوتات المراقبة األمنية؛ مسجالت الفيديو 

للسيارات؛ شاشات الفيديو؛ كاميرات ]للتصوير 
الفوتوغرافي[؛ أجهزة عرض الفيديو؛ شبه 

موصالت؛ رقائق ]دارات متكاملة[؛ محوالت 
الطاقة؛ شاشات فيديو؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ مفاتيح 

 كهربائية.

 
تتكون العالمة من الكلمتين  وصف العالمة :

 UurhosiRG Mossashالالتينيتين  
منطوقهما العربي "هارمونيوس كونيكت" كتبتا 

 بحروف التينية باللونين األبيض واألسود.  

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

صنفات والممكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 a..ascorFالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 28/02/2021 :بتاريخ 345797 المودعة بالرقم :

 OM  28/08/2020  018297302بيانات األولوية :  

 ايبيندورف ايه جي  بإسم :
باركهاوزنغ  وعنوانة : 

، هامبورغ 1

(، ,المانيا, , 22339)
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
المحتويات المسجلة؛ تقنيات المعلومات والسمعية 

البصرية، أجهزة الوسائط المتعددة وأجهزة 
التصوير الفوتوغرافي؛ المغناطيسات، الممغنطات 
ومزيالت المغنطة؛ أجهزة علمية ومخبرية للمعالجة 
باستخدام الكهرباء؛ األجهزة البصرية، المحسنات 

األمنية، أجهزة الوقاية والمصححات؛ السالمة، 
واإلشارة؛ أجهزة المالحة، التوجيه، وتتبع، أجهزة 
االستهداف وإعداد الخرائط؛ القياس، التتبع، أجهزة 

المراقبة والتحكم؛ أجهزة األبحاث والمختبرات 
العلمية، األجهزة والمحاكيات التعليمية؛ برمجيات 
 الحاسوب إلدارة البيانات والملفات وقواعد البيانات
لالستخدام العلمي، والطبي والمخبري؛ برمجيات 
الحاسوب لمراقبة، وتحليل، التحكم في العمليات 
وإجرائها في المختبر، المرافق البحثية والطبية؛ 

أثاث مصنوع خصيصاً للمختبرات؛ جهاز التحليل 
والتشخيص لالستخدام في المختبرات؛ ملحقات 

ألجهزة التحكم في درجة الحرارة وعناصر 
سخين والتبريد لألغراض العلمية والمخبرية الت

]كتل حرارية[؛ أجهزة التعقيم؛ الشفاطات 
والموزعات وأجهزة الشفط والتصريف؛ رؤوس 
للشفط والتصريف، بما في ذلك آالت وأجهزة 
التصريف؛ منافيخ ألجهزة الشفط؛ محوالت 

الشفاطات؛ رؤوس ونهايات الشفاطات 
مناصاب  والموزعات، مع وبدون مرشح متكامل؛

الشفاطات، وتحديداً المناصب دائرية الشكل، بما في 
ذلك توصيل مزود طاقة للشفاطات الكهربائية 

]محطة شحن متكاملة[؛ أنظمة حمل الشفاطات؛ 
أنظمة وآالت الشفط والتصريف اآللية؛ األجهزة 
اآللية لتطبيقات علم األحياء؛ محطات آلية لنقل 

لباركود؛ العينات وتحضير العينات؛ ماسحات ا
أوعية لألغراض المخبرية؛ حاويات ألنابيب بيه 

سي ار والشرائح واأللواح؛ أوعية العينات 
والشعيرات الدقيقة وأوعية تخزين المسابر في 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

أوعية محكمة؛ برمجيات التشغيل والقياس ألجهزة 
التشغيل، التحكم والقياس لتشغيل، القياس، 

 والسيطرة، مراقبة وفحص العمليات الحيوية؛
برمجيات إدارة البيانات الكبيرة؛ أنظمة التحكم في 
العمليات الحيوية؛ برمجيات في مجال العمليات 

الحيوية؛ أنظمة العمليات الحيوية؛ مفاعالت 
المعالجة الحيوية؛ المفاعالت والمخمرات الحيوية؛ 

المفاعالت الحيوية؛ أتظمة المفاعالت الحيوية؛ 
لوجيا الحيوية جهاز استشعار الضغط لمنشآت التكنو

والمفاعالت الحيوية؛ المفاعالت الحيوية القابلة 
إلعادة االستخدام والمفعالت الحيوية التي تستخدم 

لمرة واحدة فقط؛ األقفاص، الحاويات، أواني 
الشرب، المساند، الحماالت، الفالتر، صواني 

ورفوف للشفاطات والموزعات، رؤوس للشفاطات 
األنابيب واألنابيب والموزعات، أنابيب التفاعل، 

الصغيرة، أطباق وأغلفة بيتري لالستخدام العلمي 
أو المختبري؛ أنابيب القياس؛ برمجيات ومعدات 
الحاسوب للتحكم، والتشغيل، اتصال المستخدم 

ومعايرة معدات وأدوات المختبرات؛ ألواح حفظ 
أنابيب العينات؛ أجهزة الكشف، معدات الكشف، 

لعلمي والمختبري؛ أدوات وأجهزة لالستخدام ا
مخففات؛ مضخمات الحمض النووي؛ أنابيب 

الجرعات؛ خراطيم الجرعات؛ موزعات الجرعات؛ 
اسطوانات الجرعات؛ الطابعات؛ المواد االستهالكية 
والمواد القابلة للتخلص منها، وتحديداً المصنوعة 
من الزجاج و/أو البالستيك، لالستخدام العلمي 

ونية؛ صناديق التوسيع والمخبري؛ المجالت اإللكتر
للمفاعالت الحيوية لتولي وظائف إضافية؛ أنظمة 

التخمير والمحلالت؛ جهاز التحكم عن بعد 
والمراقبة عن بعد؛ مصفوفات صلبة لدعم نمو 

الخاليا؛ حساسات الرطوبة؛ الفالتر ومجموعات 

الفالتر؛ ألواح الترشيح؛ زجاجات وقوارير 
الت القوارير؛ لالستخدام العلمي أو المخبري؛ محو

حماالت القوارير؛ أجهزة استخالص السوائل؛ 
األجهزة واألدوات العلمية، والمالحية ، والمساحية 

، وللتصوير الفوتوغرافي ، والسينمائية ، 
والبصرية، والوزن، القياس، وإرسال االشارات، 
والمراقبة )اإلشراف(، وأجهزة وأدوات اإلنقاذ 

ة الرموز والتعليم ؛ معدات وأجهزة لقراء
]الماسحات الضوئية[ لالستخدامات العلمية 
والمخبرية والبرمجيات المتعلقة بها؛ معدات 

وأجهزة إلغالق ألواح حفظ أنابيب العينات بإحكام؛ 
أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو 
الصور؛ جهاز لمراقبة درجة الحرارة والتحكم فيها؛ 

والمعدات لألغراض والمعدات، األجهزة، األجهزة 
العلمية والمخبرية؛ األجهزة، أدوات ومعدات 

للتطبيقات في مجال مناولة السوائل، وتحديداً إعطاء 
 الجرعات، الصفق، التقطير 

 
باحرف  a..ascorFكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لتجارية مكتوبا إلدارة العالمات ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  فرسيز( ليمتد )فرع دبي)راوز اند كومباني انترناشيونال )او 
 NUE GRAMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RD GNROUNEOORMS 

 28/02/2021 :بتاريخ 345823 المودعة بالرقم :

 OM  01/09/2020  018299732بيانات األولوية :  

 بريليانس بابليشينغ، انك.  بإسم :

 1704وعنوانة : 
ايتون درايف، جراند 

هافن، ميتشيغان 

، الواليات 49417
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنشورات اإللكترونية وبالتحديد الكتب الصوتية 
المتضمنة األعمال األدبية المسجلة على األشرطة 
وأشرطة الكاسيت واألقراص الرقمية واألقراص 

 3األقراص الضوئية وأقراص ام بيه المضغوطة و
والوسائط القابلة للقراءة بالحاسوب، المنشورات 

اإللكترونية القابلة للتنزيل المتمثلة بالكتب الصوتية 
المتضمنة محتويات الصوت والنص والموسيقى 

والكلمة المحكية لألعمال األدبية، المنشورات التي 
لمتمثلة يتم تنزيلها بشكل الكتروني من االنترنت وا

 بالكتب الصوتية

 

 NUEالعالمة هي عبارة  وصف العالمة :
GRAMV RD GNROUNEOORMS  مكتوبة

 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل  المسجل ،
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي 
 NUE GRAMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RD GNROUNEOORMS 

 28/02/2021 :بتاريخ 345825 المودعة بالرقم :

 OM  01/09/2020  018299732بيانات األولوية :  

 بريليانس بابليشينغ، انك.  بإسم :

 1704وعنوانة : 
ايتون درايف، جراند 

هافن، ميتشيغان 

، الواليات 49417
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
خدمات النشر والنشر االلكتروني وبالتحديد نشر 

أعمال النصوص ورسوم اآلخرين على  األشرطة 
وأشرطة الكاسيت واألقراص الرقمية واألقراص 

 3المضغوطة واألقراص الضوئية وأقراص ام بيه 
والوسائط القابلة للقراءة بالحاسوب وعلى الخط 

مباشرة متضمنة محتويات الصوت والنص 
والموسيقى والكلمة المحكية  لألعمال األدبية،  
توفير االخبار والمعلومات في مجال النشر، 
الخدمات الترفيهية وبالتحديد توفير األخبار 

والمعلومات والتعليقات في مجال المؤلفين والكتب 
واألعمال األدبية والتوصيات حولها، نشر 

عمال األدبية والكتب الصوتية،  توفير مراجعات األ
الخدمات الترفيهية والثقافية والتعليمية عبر موقع 
الكتروني يمكن المستخدمين من نشر التقييمات 

والمراجعات والتوصيات حول األعمال األدبية 
 والكتب الصوتية.

 
 NUEالعالمة هي عبارة  وصف العالمة :

GRAMV RD GNROUNEOORMS  مكتوبة
 الالتينيةباألحرف 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/02/2021 :بتاريخ 345829 المودعة بالرقم :
 NR/C/CsCs/s2dd0  s9/Ts/CsCs  NRبيانات األولوية :  

 غوغل إل إل سي  بإسم :

 1600وعنوانة : 
أمفيثيتر باركواي، 

ماونتين فيو، كاليفورنيا 

، الواليات 94043
المتحدة األمريكية 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البرامج القابلة للتنزيل لتسهيل المعامالت التجارية 

عبر الشبكات من خالل الوسائل اإللكترونية 
الالسلكية وشبكات الحاسوب العالمية وأجهزة 

اتصال بالهاتف المتحرك عن بعد، البرامج القابلة 
للتنزيل التي تتيح للمستخدمين أداء المعامالت 
المصرفية واالقتراض واالستثمار ومعامالت 

الصرافة المالية إلكترونيًا عبر شبكات الحاسوب 
نزيل وتحديًدا المنصات العالمية، البرامج القابلة للت

المالية اإللكترونية التي تستوعب عدة طرق للدفع 
والمعامالت المدينة، البرامج القابلة للتنزيل إلدارة 

األموال االلكترونية وتوفير أدوات الميزانية 
ونصائح في االستثمار ورؤى مالية عن إدارة 

األموال، البرامج القابلة للتنزيل التي تتيح معالجة 
الت األموال والدفعات إلكترونيًا التي تتم من تحوي

خالل غرف المقاصة األلية وبطاقات االئتمان 
وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا 

والمحافظ الالسلكية والمحافظ المتنقلة )المحمولة( 

والمحافظ اإللكترونية والشيكات اإللكترونية وطرق 
حمولة(، الدفع على الخط مباشرة والمتنقلة )الم

البرامج القابلة للتنزيل لتنظيم وتخزين وتوفير 
الوصول إلى استرداد والمسح الضوئي ومشاركة 

وتوفير المعلومات عن السلع والخدمات 
والخصومات والتذاكر وبطاقات الصعود إلى 
الطائرات وتذاكر الدخول وبطاقات العبور 

والكوبونات والتخفيضات والخصومات وبرامج 
روض الخاصة والمكافآت وبرامج الحوافز والع

الوالء للمستهلكين، البرامج القابلة للتنزيل اللتقاط 
وإدارة وتخزين وفحص الحسابات الجارية 

وحسابات االدخار وحسابات االستثمار والقروض 
ومعلومات بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم، 

البرامج القابلة للتنزيل لمعالجة وتسهيل والتحقق 
ى الدفعات المتنقلة )محمولة( والمصادقة عل

والمعامالت بدون تالمس لدى بائعي التجزئة 
والتجار والبائعين المستخدمين ألجهزة متنقلة 

 )محمولة(.



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
الشكل عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

متداخل  بااللوان االخضر واالحمر واالصفر 
 واالزرق كما هو موضح بالشكل.   

 

 االشتراطات : 
 

دية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من ل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك : وكيل

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/02/2021 :بتاريخ 345830 المودعة بالرقم :
 NR/C/CsCs/s2dd0  s9/Ts/CsCs  NRبيانات األولوية :  

 غوغل إل إل سي  بإسم :

 1600وعنوانة : 
تر باركواي، أمفيثي

ماونتين فيو، كاليفورنيا 

، الواليات 94043
المتحدة األمريكية 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدفع اإللكترونية وبالتحديد المعالجة 

اإللكترونية وما يليها من تحويل األموال 
ف المقاصة االلكترونية والدفعات من خالل غر

األلية وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم 
والبطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ الالسلكية 

والمحافظ المتنقلة )المحمولة( والمحافظ اإللكترونية 
والشيكات اإللكترونية وطرق الدفع على الخط 

المباشرة والمتنقلة )المحمولة(، خدمات المعامالت 
عامالت تجارية وخيارات المالية وبالتحديد توفير م

دفع آمنة، خدمات المعامالت المالية وبالتحديد توفير 
معامالت تجارية وخيارات دفع آمنة باستخدام 
أجهزة متنقلة )محمولة( في نقاط البيع، خدمات 
محطات معالجة بطاقات اإلئتمان والمعامالت 

باستخدام تكنولوجيا التواصل قريب المدى )ان اف 
مصرفية والمالية عبر اإلنترنت سي(، الخدمات ال

من خالل شبكات الحاسوب العالمية، الخدمات 
المصرفية والمالية عبر اإلنترنت التي يمكن 

الوصول إليها من خالل مواقع اإلنترنت أو 
التطبيقات القابلة للتنزيل بالهواتف المحمولة، 
االستشارات في مجاالت الخدمات المصرفية 

وفير المعلومات في والمالية عبر اإلنترنت، ت
مجاالت الخدمات المصرفية على الخط مباشرة 

واالقتراض واالستثمار والموازنة وإدارة األموال 
 والخدمات المالية. 

 
الشكل عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

متداخل  بااللوان االخضر واالحمر واالصفر 
 واالزرق كما هو موضح بالشكل   

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل التسجيل / المالك :وكي

  راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي( 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/02/2021 :بتاريخ 345831 المودعة بالرقم :
 NR/C/CsCs/s2dd0  s9/Ts/CsCs  NRبيانات األولوية :  

 غوغل إل إل سي  بإسم :

 1600وعنوانة : 
يتر باركواي، أمفيث

ماونتين فيو، كاليفورنيا 

، الواليات 94043
المتحدة األمريكية 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير االستخدام المؤقت عبر اإلنترنت للبرامج 

غير القابلة للتنزيل لتسهيل المعامالت التجارية من 
رونية عبر الشبكات الالسلكية خالل الوسائل اإللكت

وشبكات الحاسوب العالمية وأجهزة االتصال 
بالهاتف المتحرك عن بعد المتنقلة )المحمولة(، 
توفير االستخدام المؤقت عبر اإلنترنت للبرامج 
غير القابلة للتنزيل التي تتيح للمستخدمين أداء 
المعامالت المصرفية واالقتراض واالستثمار 

ة األموال ومعامالت الصرافة والموازنة وإدار
المالية عبر شبكات الحاسوب العالمية، توفير 

االستخدام المؤقت عبر اإلنترنت للبرامج غير قابلة 
للتنزيل وبالتحديد المنصات المالية اإللكترونية التي 

تستوعب عدة طرق للدفع والمعامالت المدينة، 
توفير االستخدام المؤقت عبر اإلنترنت للبرامج 

قابلة للتنزيل إلدارة األموال االلكترونية  غير
وتوفير أدوات الميزانية ونصائح في االستثمار 

ورؤى مالية عن إدارة األموال، توفير االستخدام 

المؤقت عبر اإلنترنت برامج غير قابلة للتنزيل التي 
تتيح معالجة تحويالت األموال والدفعات إلكترونيًا 

دفوعة مسبقًا التي تتم من خالل البطاقات الم
والمحافظ الالسلكية والمحافظ المتنقلة )المحمولة( 

والمحافظ اإللكترونية والشيكات اإللكترونية وطرق 
الدفع على الخط مباشرة والمتنقلة )المحمولة(، 
توفير االستخدام المؤقت عبر اإلنترنت للبرامج 

غير قابلة للتنزيل لتنظيم وتخزين وتوفير الوصول 
لمسح الضوئي ومشاركة وتوفير إلى استرداد وا

المعلومات عن السلع والخدمات والخصومات 
والتذاكر وبطاقات الصعود إلى الطائرات وتذاكر 
الدخول وبطاقات العبور والكوبونات والتخفيضات 
والخصومات وبرامج الحوافز والعروض الخاصة 

والمكافآت وبرامج الوالء للمستهلكين، توفير 
اإلنترنت للبرامج غير االستخدام المؤقت عبر 

القابلة للتنزيل اللتقاط وإدارة وتخزين وفحص 
الحسابات الجارية وحسابات االدخار وحسابات 
االستثمار والقروض ومعلومات بطاقات االئتمان 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

وبطاقات الخصم، توفير االستخدام المؤقت عبر 
اإلنترنت للبرامج غير قابلة للتنزيل لمعالجة 

ة على الدفعات المتنقلة وتسهيل والتحقق والمصادق
)محمولة( والمعامالت بدون تالمس لدى بائعي 
التجزئة والتجار والبائعين المستخدمين ألجهزة 

متنقلة )محمولة(، تطبيقات مزود الخدمة متضمنة 
برامج واجهة برمجة التطبيقات )ايه بي آي( لتكامل 

أنظمة الدفع المباشر وبرامج الوالء والمكافآت 
قات المرور والكوبونات والعروض والتذاكر وبطا

 الخاصة بين التجار والمستهلكين.

 
الشكل عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

متداخل  بااللوان االخضر واالحمر واالصفر 
 واالزرق كما هو موضح بالشكل   

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة مكتوبا إلدارة العالمات التجاري

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ت االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءا 
  GOORSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345861 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انترجرو براندز برايفيت ليميتد  بإسم :

وعنوانة : 

ايه ،  62/1814
اجاي فيهار ، إم جي 
رود ، ايرناكوالم ، 

،  682016كيراال 
الهند, , , ,  

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البن ، الشاي ، الكاكاو ، السكر ، األرز ، التابيوكا 

، الساغو ، البن اإلصطناعي ، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز ، 

الفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة ،عسل النحل 
، الخميرة ، مسحوق الخبيز ، ، العسل األسود 

الملح ، الخردل ، الخل ، الصلصات ) التوابل ( ،  
 البهارات ،  الثلج . 

 
كتبت بالحروف  GOORSالكلمة  وصف العالمة :
 الالتينية الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NRNAODRNالتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة 

 01/03/2021 :بتاريخ 345866 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90/151028بيانات األولوية :  
 هوليستيك هيلث, انك.  بإسم :

 9070وعنوانة : 
جليانلوش فوريست 

، 100درايف، سويت 
سبرينغ، تكساس 

,الواليات  77379
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس، تحديدا: ، القمصان ذات األكمام القصيرة 
، والبالئز بدون أكمام للنساء، القمصان، القمصان 

ذات األكمام الطويلة، السراويل القصيرة ، 
السراويل، السترات، مالبس الرياضيين، تحديدا: ، 

نسوات، الكنزات الرياضية الكنزات المزودة بقل
الفضفاضة ، سراويل الجري، السراويل الضيقة، 

 .  25القبعات والطواقي، والسترات الواقية في الفئة 

 
بأحرف  NRNAODRNكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
 والمصنفاتمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NRNAODRNمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 01/03/2021 :بتاريخ 345867 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هوليستيك هيلث, انك.  بإسم :

 9070وعنوانة : 
جليانلوش فوريست 

، 100درايف، سويت 
سبرينغ، تكساس 

,الواليات  77379
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ال
خدمات الترفيه ، تحديدا: ، سلسلة متواصلة من 

اللياقة البدنية، الرياضة والتمارين الرياضية المقدمة 
من خالل اإلنترنت، توفير معلومات في مجاالت 

اللياقة البدنية، الرياضة والتمارين الرياضية المقدمة 
لى اإلنترنت عبر موقع إلكتروني؛ نشر المجالت ع

في مجاالت اللياقة البدنية، الرياضة والتمارين 
الرياضية؛ خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير 
المدونات الصوتية في مجاالت اللياقة البدنية، 

الرياضة والتمارين الرياضية؛ الخدمات التعليمية، 
تحديدا: ، إعطاء المحاضرات، والمناقشات وورش 

البدنية، التغذية، الرياضة  العمل في مجاالت اللياقة
والتمارين الرياضية؛ خدمات الترفيه على شكل 

منافسات في مجال اللياقة البدنية؛ الترفيه على شكل 

منافسات رياضية؛ تدريب اللياقة البدنية في الفئة 

41  . 

 
بأحرف  NRNAODRNكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NDطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345869 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90/151087بيانات األولوية :  
 هوليستيك هيلث, انك.  بإسم :

 9070وعنوانة : 
جليانلوش فوريست 

، 100درايف، سويت 
سبرينغ، تكساس 

,الواليات  77379
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس، تحديدا: ، القمصان ذات األكمام القصيرة 
، والبالئز بدون أكمام للنساء، القمصان، القمصان 

ذات األكمام الطويلة، السراويل القصيرة ، 
سترات، مالبس الرياضيين، تحديدا: ، السراويل، ال

الكنزات المزودة بقلنسوات، الكنزات الرياضية 
الفضفاضة ، سراويل الجري، السراويل الضيقة، 

 .25القبعات والطواقي، والسترات الواقية في الفئة 

 

باللون  NDاألحرف الالتينية  وصف العالمة :
االسود و بخط مميز بداخل رسم لشكل سداسي 

 باللون األسوداألضالع 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NDطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345870 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90/151123بيانات األولوية :  
 هوليستيك هيلث, انك.  بإسم :

 9070وعنوانة : 
جليانلوش فوريست 

، 100درايف، سويت 
سبرينغ، تكساس 

,الواليات  77379
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الترفيه ، تحديدا: ، سلسلة متواصلة من 
قدمة اللياقة البدنية، الرياضة والتمارين الرياضية الم

من خالل اإلنترنت، توفير معلومات في مجاالت 
اللياقة البدنية، الرياضة والتمارين الرياضية المقدمة 
عبر موقع إلكتروني؛ نشر المجالت على اإلنترنت 

في مجاالت اللياقة البدنية، الرياضة والتمارين 
الرياضية؛ خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير 

اللياقة البدنية،  المدونات الصوتية في مجاالت
الرياضة والتمارين الرياضية؛ الخدمات التعليمية، 
تحديدا: ، إعطاء المحاضرات، والمناقشات وورش 
العمل في مجاالت اللياقة البدنية، التغذية، الرياضة 
والتمارين الرياضية؛ خدمات الترفيه على شكل 

منافسات في مجال اللياقة البدنية؛ الترفيه على شكل 

رياضية؛ تدريب اللياقة البدنية في الفئة  منافسات

41. 

 
باللون  NDاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

االسود و بخط مميز بداخل رسم لشكل سداسي 
 األضالع باللون األسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  AhBasohaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345874 المودعة بالرقم :

 OM  08/12/2020  018350310بيانات األولوية :  
 جيليد ساينسز، إنك.  بإسم :

 333وعنوانة : 
ليكسايد درايف ، 
فوستر سيتي ، 

، 94404كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 
خدمات المعلومات والمشورة المتعلقة بالمواد 

الصيدالنية واألمراض والحاالت والعالجات الطبية 
بما في ذلك تلك الخدمات المقدمة عبر االنترنت من 
شبكات الكمبيوتر أو من االنترنت، توفير خدمات 
المعلومات والمشورة المتعلقة بالحيوانات وحيدة 

 لخلية والعدوى الفطرية.ا

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
AhBasoha  باللغة اإلنجليزية بخط مميز باللون

البرتقالي على يمينها رسم لكرة باللون األصفر 
 عليها رسومات صغيرة لزهور باللون البرتقالي.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لكية الفكريةالوكالء المتحدون للم 
  SEENORMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345879 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيباس الشرق األوسط ش م ح  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –

العربية المتحدة, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و
مشغالت األقراص الفيديوية الرقمية؛ مشغالت 

وسائط محمولة؛ مسجالت صغيرة الحجم؛ سماعات 
الرأس؛ ميكروفونات؛ أجهزة هاتف؛ أجهزة 

تلفزيون؛ هواتف محمولة؛ أجهزة وأدوات وزن؛ 
 أجهزة وآالت الصوت؛ هواتف محمولة.

 
باألحرف  SEENORMلكلمة  ا وصف العالمة :

الالتينية باللونين األسود واألخضر. األحرف الثالثة 

األولى باللون األسود واألحرف األربعة األخيرة 
 باللون األخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
  SEENORMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345880 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيباس الشرق األوسط ش م ح  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –

العربية المتحدة, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ارة؛ عاكسات ضوء المصابيح؛ أدوات أجهزة لإلن

ومنشآت تبريد؛ أجهزة ومنشآت تبريد؛ مراوح 
كهربائية لالستخدام الشخصي؛ أجهزة تكييف 
الهواء؛ أجهزة تبريد الهواء؛ مجففات شعر 

]مجففات[؛ أجهزة ومنشآت لإلنارة والتدفئة وتوليد 
البخار؛ أجهزة ومعدات طهو؛ أجهزة تأين لمعالجة 

 ء.الهواء أو الما

 
باألحرف  SEENORMالكلمة   وصف العالمة :

الالتينية باللونين األسود واألخضر. األحرف الثالثة 

األولى باللون األسود واألحرف األربعة األخيرة 
 باللون األخضر.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GENRGARارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

 01/03/2021 :بتاريخ 345881 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيكسوي كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا )وتعمل تجارياً بإسم سيكسوي كيميكال كو.، ليمتد(  بإسم :

، 4-4وعنوانة : 

-تشوم، كيتا-2نيشيتيما 
كو، اوساكا،  ,اليابان, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية، والمالحية، والمساحية، 
الكهربائية، وللتصوير الفوتوغرافي، والسينمائي، 
والبصرية، والوزن، القياس، وإرسال االشارات، 
والمراقبة )اإلشراف(، وأجهزة وأدوات اإلنقاذ 

يع األوتوماتيكية لألجهزة والتعليم؛ آالت وآليات الب
التي تدار بالنقود؛ آالت تسجيل النقد، اآلالت 

الحاسبة، معدات وحواسيب معالجة البيانات؛ أجهزة 
إطفاء الحريق؛ المقاييس الشريطية؛ أجهزة تسجيل 

ونقل واستنساخ األصوات والصور؛ ناقالت 
البيانات المغناطيسية؛ آالت القياس أو االختبار، 

البضائع المذكورة أعاله؛ أجهزة  قطع وتركيبات
االستشعار اإللكترونية وآالت التشخيص 

اإللكترونية لغير الغايات الطبية؛ آالت وأدوات 
وعدة القياس أو االختبار؛ صمامات الملف اللولبي 

]مفاتيح كهرومغناطيسية[؛ أجهزة إلكترونية، 
األجهزة وقطعها؛ أجهزة الحاسوب؛ أجهزة 

اومات حرارية؛ الصمامات الحواسيب الطرفية؛ مق
الثنائية؛ ترنزستورات؛ الصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء )ال اي دي(؛ الدارات الكهربائية؛ الدارات 

المتكاملة؛ الرقاقات )دارات متكاملة(؛ لوحات 
الدارات المطبوعة؛ لوحات أسالك مطبوعة؛ 

خزائن مجهزة لألجهزة الكهربائية؛ صفائح العزل 
ة اإللكترونية؛ صفائح اإلشعاع الحراري لألجهز

الحراري لألجهزة اإللكترونية؛ معجون موصل 
لألجهزة اإللكترونية؛ أجهزة وأدوات مخبرية؛ 
أجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة 
وأدوات تصوير سينمائي؛ اآلالت واألجهزة 

البصرية؛ آالت وأدوات القياس أو االختبار؛ أجهزة 
ائية أو المغناطيسية؛ معدات القياس والفحص الكهرب

وأجهزة اتصاالت؛ الحساسات الكهربائية؛ 
الحساسات اإللكترونية؛ أجهزة ومعّدات توصيل ، 
التشغيل، التحويل، التجميع، التنظيم أو التحكم في 
الطاقة الكهربائية؛ أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو 
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النسخ لألصوات أو الصور؛ وحامالت البيانات 
، أقراص التسجيل؛ أجهزة إطفاء المغناطيسية

الحرائق؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب؛ 
األجهزة الطرفية للحواسيب؛ األسطح البينية 
)للحواسب(؛ أجهزة التوجيه، األوتوماتيكية، 
للمركبات؛ الصمامات اإللكترونية؛ مجسات 

كهرضغطية؛ وسدادات األذن؛ الزجاج، المحّضرة، 
القوس الكهربائي؛ ليست للمباني؛ اجهزة لحام ب

آالت القطع الكهربائية للمعادن بالقوس، أو بالغاز 
أو البالزما؛ آالت لحام كهربائية؛ معززات 
األوزون؛ المحلالت الكهربائية )الخاليا 

الكهربائية(؛ أضواء فحص البيض؛ أجهزة لطباعة 
المخططات التفصيلية؛ آالت تسجيل النقد؛ آالت عد 

سجيل العمل؛ آالت أو تصنيف العمالت؛ آالت ت
الطباعة؛ أجهزة وأدوات الرسم أو الصياغة مهيأة 
لالستخدام مع أجهزة الحاسوب؛ آالت ختم الوقت 
والتاريخ؛ الساعات )أجهزة تسجيل الوقت(؛ آالت 
البطاقات المثقبة للمكاتب؛ آالت االقتراع؛ أجهزة 

فحص الطوابع البريدية؛ آالت البيع بالقطع النقدية؛ 
قود لمحطات الخدمة؛ البوابات العاملة آالت ضخ الو

بالنقد لمرافق اصطفاف السيارات؛ أجهزة ومعدات 
إنقاذ؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ حنفيات إطفاء 

الحرائق؛ فوهات خراطيم إطفاء الحريق؛ أنظمة 
الرش للوقاية من الحرائق ؛ أجهزة اإلنذار ضد 

الحرائق؛ أنظمة اإلنذار ضد تسرب الغاز؛ أجهزة 
ر ضد السرقات؛ الخوذ الواقية؛ أجهزة اإلنذا

إشارات السكك الحديدية، المضيئة أو الميكانيكية؛ 
مثلثات التحذير عند تعطل المركبات؛ الفتات 

الطرق، المضيئة أو الميكانيكية؛ معدات للغواصين، 
ليست للرياضات؛ أجهزة ألعاب الفيديو لألروقة؛ 
يادة فتاحات األبواب الكهربائية؛ محاكيات تدريب ق

السيارة؛ أجهزة المحاكاة للتدريب الرياضي؛ أجهزة 
وأدوات مخبرية؛ أجهزة وأدوات التصوير 

الفوتوغرافي؛ آالت وأجهزة التصوير السينمائي؛ 
اآلالت واألجهزة البصرية؛ آالت وأدوات القياس أو 

االختبار؛ آالت وأجهزة توزيع أو مراقبة الطاقة 
ّدِالت األطوار؛ الكهربائية؛ المحوالت الدوارة؛ مع

الخاليا والبطاريات الكهربائية؛ أجهزة القياس 
والفحص الكهربائية أو المغناطيسية؛ أسالك وكوابل 
كهربائية؛ مكاوي اليد الكهربائية؛ مجعدات الشعر 
الكهربائية؛ األجراس الطنانة الكهربائية؛ معدات 
وأجهزة اتصاالت؛ أجهزة إلكترونية، األجهزة 

رئيسية الداخلية المغناطيسية؛ وقطعها؛ القطع ال
أسالك المقاومة؛ األقطاب الكهربائية؛ قوارب 
الحرائق؛ القالدات على شكل علب صغيرة 
مصنوعة من معادن ثمينة؛ سيارات إطفاء؛ 

والعات السيجار للسيارات؛ القفازات للوقاية في 

الحوادث؛ أقنعة الغبار؛ أقنعة الغاز؛ أقنعة اللحام؛ 
ن النار؛ النظارات )النظارات المالبس الواقية م

الطبية والنظارات الواقية(؛ دمى ألعاب الفيديو 
المنزلية؛  الدارات اإللكترونية واألقراص المدمجة 

المسجلة ببرامج لأللعاب المحمولة باليد مع 
الشاشات البلورية السائلة؛ أحزمة الوزن )للغوص(؛ 
أكياس عائمة؛ الخوذات الواقية للرياضة؛ خزانات 

هواء )للغوص(؛ لوحات رفرفة السباحة؛ ال
المنظمات )للغوص(؛ أسطوانات الفونوغراف؛ 
المسرعات؛ الدارات اإللكترونية واألقراص 
المدمجة المسجلة ببرامج األداء اآللي لآلالت 
الموسيقية اإللكترونية؛ ملفات الموسيقى القابلة 
للتنزيل؛ أفالم سينمائية مكشوفة؛ أفالم الشرائح 

؛ مثبتات أفالم الشرائح؛ ملفات الصور المكشوفة
القابلة للتنزيل؛ أقراص الفيديو وأشرطة الفيديو 

المسجلة؛ المنشورات اإللكترونية؛ أجهزة 
االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: الهواتف المحمولة 
والمساعدات الرقمية الشخصية؛ المعدات الصوتية، 
تحديدا: مشغالت األقراص المضغوطة  ومشغالت 

دي ومشغالت األقراص المضغوطة داخل  ام
السيارة ومكونات الصوت، مثل مسجالت كاسيت 

الراديو وكاميرات الفيديو الرقمية والكاميرات 
الرقمية وأجهزة التلفاز الرقمية؛ أجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية، تحديدا: الهواتف والمساعدات 
الرقمية الشخصية وأجهزة اإلرسال واالستقبال 

نظام الدخول بدون مفتاح؛ األجهزة السمعية و
والبصرية، تحديدا: مسجالت أشرطة الفيديو 

ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية؛ أجهزة التلفاز 
والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو الرقمية 

وأجهزة العرض؛ معدات التشغيل اآللي للمكاتب، 
تحديدا: الفاكس وآالت النسخ واآلالت الحاسبة 

لطابعات؛ مفاتيح إلكترونية لضبط الوقت وضبط وا
الصوت؛ الضوابط اإللكترونية لآلالت الثقيلة؛ 
أجزاء التحكم للمساعدات الرقمية الشخصية، 

تحديدا: المنظمات اإللكترونية؛ مجسات إلكترونية 
حساسة للضغط؛ لوحات مفاتيح النظام للهواتف 
المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة 

حكم عن بعد والمساعدات الرقمية الشخصية؛ الت
المفاتيح المطاطية الموصلة وغير الموصلة، 

تحديدا: مفاتيح اللوحة ومفاتيح االتصال المطاطية 
لمعدات التشغيل اآللي للمكاتب، تحديدا: الهواتف 
واآلالت الحاسبة واألجهزة المنزلية اإللكترونية 

صية ومعالجات الكلمات وأجهزة الكمبيوتر الشخ
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ومشغالت الصوت والمساعدات الرقمية 
الشخصية وجميع األجهزة اإللكترونية األخرى 

التي تتطلب وحدات لوحة مفاتيح اإلدخال؛ 
المكونات اإللكترونية، تحديدا: بكرات مطاطية 
وشفرات طابعة شعاع الليزر ألجهزة الفاكس 

والطابعات ومشغالت األقراص المدمجة؛ المكونات 
حديدا: المخمدات المطاطية اإللكترونية، ت

والمخمدات الهجينة للتحكم ومنع اهتزاز األقراص 
الضوئية، تحديدا: أقراص الفيديو الرقمية و ام دي 
واألقراص المضغوطة؛ موصالت مرنة مصنوعة 

من المطاط الموّصل وغير الموّصل، تحديدا: 
الموصالت الشريطية الدقيقة المستخدمة لتوصيل 

لسائلة بلوحات الدارات الشاشات البلورية ا
المطبوعة الستخدامها في معدات االتصاالت 

السلكية والالسلكية والمنتجات ذات الصلة بالوسائط 
المتعددة، تحديدا: اآلالت الحاسبة والساعات الرقمية 

والساعات ومعالجات الكلمات ومعدات أتمتة 
المكاتب والميكروفونات للهواتف ومكبرات الصوت 

المعدات اإللكترونية؛ المخمدات  وأنواع أخرى من
لالستخدام في المنتجات اإللكترونية، مثل مخمدات 

الزيت ومخمدات الهواء ومخمدات الفوانيس 
ومخمدات االلتقاط ومخمدات متباينة الخواص  
وحماالت الصدمات المستخدمة في المعدات 
الطرفية للكمبيوتر وأنظمة الصوت الرقمية 

الهتزاز؛ الوحدات وكوحدات مضادة للصدمات وا
اإللكترونية المضادة للصدمات واالهتزازات 
وحماالت الصدمات المستخدمة في المعدات 
الطرفية للكمبيوتر وأنظمة الصوت الرقمية؛ 

إلكترونيات السيارات، تحديدا: أنظمة صوت 
السيارة التي تتكون من المخمدات المستخدمة 
لمفاتيح وحدات المالحة في السيارة ومشغالت 

ألقراص المضغوطة داخل السيارة ومشغالت ام ا
دي في السيارة ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية 
داخل السيارة ومفاتيح السيارة الكهربائية وأجهزة 
استشعار التحكم للوسائد الهوائية؛ الموصالت، 
تحديدا: موصالت الشريط الصغير إللكترونيات 
ت السيارات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر ومكبرا
الصوت؛ لوحات عرض اإلنارة الكهربائية؛ 

 09خرطوم مكافحة الحريق، في الفئة 

 
رسم مميز للكلمة الالتينية  وصف العالمة :

GENRGAR  وباللون االزرق بحيث الحرفE 
عليه نقطة باللون االحمر والجميع على قاعدة 

 بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ـم سابـا وشـركاه 
 GENRGARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345882 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيكسوي كاجاكو كوجيو كابوشيكي كايشا )وتعمل تجارياً بإسم سيكسوي كيميكال كو.، ليمتد(  بإسم :

، 4-4وعنوانة : 

-تشوم، كيتا-2نيشيتيما 
ساكا،  ,اليابان, كو، او
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المرشوم ]خام أو مشغول جزئيًا[؛ كهرمان أصفر؛ 

منصات التحميل، غير المعدنية؛ خاليا نحل 
]صناديق خاليا أو أقراص عسل[؛ كراسي لتصفيف 

تيكية، ال الشعر؛ كراسي الحالقين؛ صمامات بالس
تتضمن عناصر اآلالت؛ خزانات أو حاويات 

لتخزين السوائل، غير المصنوعة من المعدن أو 
الحجر؛ خزانات تخزين المياه الصناعية، غير 

المصنوعة من المعدن أو الحجر؛ صهاريج تخزين 
الغاز المسال، غير المصنوعة من المعدن أو 

الحجر؛ صهاريج تخزين الغاز، غير المصنوعة 
لمعدن أو الحجر؛ حاويات النقل، غير من ا

المعدنية؛ تجهيزات الستائر؛ المرابط البالستيكة 
البديلة للمرابط المعدنية؛ المسامير، األسافين، 

العزقات، البراغي، دبابيس تثبيت الورق ، البراغي 
الملولبة، مسامير البرشام والعجالت ذات البراغي، 

ر غير المعدنية؛ صموالت الربط والشد، غي

المعدنية، ليست من المطاط أو األلياف المفلكنة؛ 
االقفال، غير الكهربائية، غير المعدنية؛ الوسائد 
)أثاث(؛ وسائد أرضية طراز ياباني ]زابوتون[؛ 

الوسائد؛ الفرشات؛ حاويات التغليف الصناعية من 
الخشب ]ال تشمل "الفلين وال السدادات الخشبية، 

صناعية من  أغطية واغلفة"[؛ حاويات تغليف
الخيزران؛ حاويات تغليف صناعية من البالستيك 
]ال تشمل "سدادات بالستيكية، األغطية، األغلفة 

والزجاجات "[؛ سدادات الفلين، سدادات بالستيكية 
وخشبية لحاويات التغليف الصناعية؛ أغطية وأغلفة 

بالستيكية وخشبية لحاويات التغليف الصناعية؛ 
لوحات األسماء  إطارات وأطواق التطريز؛

ولوحات األسماء لألبواب، غير المعدنية؛ المراوح 
المسطحة للطي المحمولة باليد؛ المراوح القابلة 

للطي المحمولة باليد؛ أوتاد التثبيت، غير المعدنية، 
للنباتات أو األشجار؛ أسّرة للحيوانات المنزلية 

األليفة ؛ أقفاص الكالب؛ صناديق التعشيش للطيور 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ساللم التسلق والساللم، غير المعدنية؛  الصغيرة؛
صناديق الرسائل ]ليست من المعدن أو أحجار 
البناء[؛ عالقات القبعات، غير المعدنية؛ سالل 

التسوق؛ خزانات المياه لألغراض المنزلية، غير 
المصنوعة من المعدن أو الحجر؛ لوحات تعليق 
]لوحات مشابك على الطريقة اليابانية تستخدم 

موضعية[؛ صناديق عدة، غير المعدنية؛  كعالقات
موزعات المناشف، غير المعدنية؛ واألثاث؛ ستائر 
النوافذ الداخلية )ستائر( )أثاث(؛ ستائر من قصب، 

من قش أو خيزران ]سودير[؛ ستائر الخرز 
للديكور؛ مظلالت النوافذ؛ األجراس المعلقة التي 
نة تحركها الرياح؛ الحواجز العمودية الشرقية المكو

من لوح واحد )تسويتيت(؛ ألواح الحواجز الشرقية 
القابلة للطي ]بيوبو[؛ المقاعد الطويلة؛ البالونات 
اإلعالنية؛ الفتات عمودية من خشب أو بالستيك؛ 
عينات نماذج الطعام الصناعية؛ معدات الطقوس؛ 
مرايا الجيب؛ حقائب لمرايا الجيب؛ أوتاد أحذية، 

، غير المعدنية؛ مسامير غير المعدنية؛ أسافين أحذية
النعال، غير المعدنية؛ أدوات الحماية، غير 

المعدنية، لألحذية والجزمات؛ الحاضنات؛ مشايات 
لألطفال؛ مجسمات عرض المالبس واألزياء؛ 
منصات عرض بضائع؛ وإطارات الصور؛ 

منحوتات الجص؛ المنحوتات البالستيكية؛ منحوتات 
من الخشب  خشبية؛ ورق تغليف الطعام الياباني

كمواد ]كيوجي[؛ السرخس ]مواد غير مشغولة أو 
مشغولة جزئيًا[؛ الخيزران ]مادة غير مشغولة أو 

مشغولة جزئيًا[؛ لحاء الخيزران ]مواد غير مشغولة 
أو مشغولة جزئيًا[؛ العروق؛ الخيزران الهندي 

]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيًا[؛ لحاء 
غولة جزئيًا[؛ قش الشجر؛ القصب ]مواد خام أو مش

أونيجايا ]مواد خام أو نصف مصنعة[؛ البردي 
]مواد غير مشغولة أو مشغولة جزئيًا[؛ أكوام 
الخضراوات )سوزا(؛ القمح، الشعير أو قش 

الشوفان؛ قش االرز؛ عاج ]خام أو نصف مصنع[؛ 
عظام حيتان؛ األصداف والقشور؛ قرون 

 اصطناعية؛ العاج ]مادة غير مشغولة أو مشغولة
جزئيًا[؛ قرون الحيوانات؛ أسنان حيوانات؛ قواقع 
سالحف ]خام أو نصف مصنعة[؛ عظام حيوانات 
]مواد غير مصنعة أو مصنعة جزئياً[؛ المرجان 

  20]غير مشغول أو مشغول جزئيًا[، في الفئة 

 
رسم مميز للكلمة الالتينية  وصف العالمة :

GENRGAR  وباللون االزرق بحيث الحرفE 
باللون االحمر والجميع على قاعدة  عليه نقطة

 بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GROEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GUAVRE 

 01/03/2021 :بتاريخ 345883 المودعة بالرقم :

 VE 2sCsCsTTC29s.0/TC  sd/sd/Cs20  VEبيانات األولوية :  
 بايريش موتورين ويرك أكتينجزلشافت  بإسم :

بيتولرنج وعنوانة : 

130 ،80809 
ميونخ، ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 12السيارات وأجزائها في الفئة 

 
 GROEMNالكلمات  وصف العالمة :
GUAVRE  باللون االسود.باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية تعلن إدارة العالمات 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NAUORMDAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345884 المودعة بالرقم :

 DO  04/09/2020  4679282بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون : وعنوانة 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات، في الفئة 

 
باحرف  NAUORMDAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 UASRMDAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345885 المودعة بالرقم :

 DO  04/09/2020  4679376بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
ايه سويفت واتر، بي 

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات، في الفئة 

 
باحرف  UASRMDAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات كتوبا إلدارة العالمات التجارية م
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -اهـم سابـا وشـرك 
 OEGMUODAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345886 المودعة بالرقم :

 DO  04/09/2020  4679372بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
ة, , , المتحدة االميركي

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات، في الفئة 

 
باحرف  OEGMUODAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية وباللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 BEUDRONAGالعالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

 01/03/2021 :بتاريخ 345887 المودعة بالرقم :

 DO  04/09/2020  4679360بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات، في الفئة 

 
 BEUDRONAGالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية وباللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
أو إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصادالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GAUAORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345888 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 ايليت براندز للتجارة العالمية ذ.م.م.  بإسم :

مجمع وعنوانة : 
الصناعات الوطنية، 

، 41209ص.ب. 
قطعه رقم 

، دبي 070204
,االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات 
مستحضرات تبييض ا ألقمشة ومواد أخرى 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول 

 .03)لوشن( للشعر، منظفات أسنان، في الفئة 

 
الكلمة العربية صحاري، مكتوبة  وصف العالمة :
و يدنوها ترجمتها اللفظية بطريقة مميزة 
GAUAOR  بأحرف التينية، و يعلوهما شكل رأس

الغزال، و الجميع باللون االسود على قاعدة بيضاء 
 اللون.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ELMEORA Sطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345890 المودعة بالرقم :

 O   07/12/2020  150881-2020بيانات األولوية :  

 كايوكسيا كوبوريشن  بإسم :

، 21-1وعنوانة : 

تشوم، -3شيباورا 
كو، طوكيو، -ميناتو

,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
العلمية والمالحية والمساحية األجهزة واألدوات 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

زة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو أجه
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق،  الكمبيوتر؛ برامج

 . 9في الفئة 

 
باحرف  ELMEORA Sعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ELMEORA Sطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345891 المودعة بالرقم :

 O   07/12/2020  150881-2020انات األولوية : بي 

 كايوكسيا كوبوريشن  بإسم :

، 21-1وعنوانة : 

تشوم، -3شيباورا 
كو، طوكيو، -ميناتو

,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
باحرف  ELMEORA Sعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ELMEORAية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجار

OOAG S 

 01/03/2021 :بتاريخ 345892 المودعة بالرقم :

 O   07/12/2020  150882-2020بيانات األولوية :  
 كايوكسيا كوبوريشن  بإسم :

، 21-1وعنوانة : 

تشوم، -3شيباورا 
كو، طوكيو، -ميناتو

,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 

أو التحكم في الطاقة الكهربائية،  أو تكثيف أو تنظيم
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
لجة البيانات، أجهزة آالت حاسبة، معدات معا

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 ELMEORA OOAG Sعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ELMEORAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OOAG S 

 01/03/2021 :بتاريخ 345893 المودعة بالرقم :

 O   07/12/2020  150882-2020بيانات األولوية :  
 كايوكسيا كوبوريشن  بإسم :

، 21-1وعنوانة : 

تشوم، -3شيباورا 
كو، طوكيو، -ميناتو

,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
 ELMEORA OOAG Sعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ركاهـم سابـا وشـ 
 BaosaBطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345894 المودعة بالرقم :

 VE  14/12/2020  302020118034.5/03بيانات األولوية :  

 دكتور كيرت وولف جي ام بي اتش اند كو. كيه.جي.   بإسم :
جوهانس وعنوانة : 

 - 34ورك شتراسيه 

36 ،33611  
بايليفيلد ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستلزمات الحمام؛ مستحضرات التجميل؛ 

ومستحضرات الشعر؛ معاجين األسنان؛ منتجات 

 03العناية باألسنان في الفئة 

 
 باحرف التينية  BaosaBكلمة  وصف العالمة :

 

 ات : االشتراط

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 BaosaBطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345895 المودعة بالرقم :

 VE  14/12/2020  302020118034.5/03بيانات األولوية :  

 ي.دكتور كيرت وولف جي ام بي اتش اند كو. كيه.ج   بإسم :
جوهانس وعنوانة : 

 - 34ورك شتراسيه 

36 ،33611  
بايليفيلد ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المكمالت الغذائية والمستحضرات الغذائية؛ 
مستحضرات وأدوات طب األسنان ومعاجين 

صحية ؛ األسنان الطبية ؛ مستحضرات ومنتجات 

 05المستحضرات الطبية والبيطرية من الفئة 

 
 باحرف التينية  BaosaBكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345896 المودعة بالرقم :
 األولوية : بيانات  

 جروب جو سبورت  بإسم :

أفنيو  17وعنوانة : 
دي ال فااليس، 

ساسيناغ،   38360
,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس، االلبسة الرياضية، وأغطية الرأس ، 
التحتية  والبسة القدم، ألبسة القدم الرياضية، المالبس

  25والمالبس الداخلية، في الفئة 

 
رسم هندسي مميز باللون الرمادي  وصف العالمة :

 و عاى قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345897 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جروب جو سبورت  بإسم :

أفنيو  17وعنوانة : 
دي ال فااليس، 

ساسيناغ،   38360
,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات الجمباز والرياضة للتدريب البدني، كرة 

اليد، كرة الطائرة، الرجبي،  القدم، كرة السلة، كرة
الريشة، االسكواش، التنس، طاوالت التنس، 
الريشة، الجولف، ألعاب القوى، والركض، 

والرقص، اليوغا، اللياقة ، الرياضات المائية 
)السباحة، الغوص، ركوب الزوارق، التزلج على 
الماء بواسطة الرياح، التزلج على المياه(، ألعاب 

ة، الرياضات الجبلية الشاطئ وألعاب المهار
)التزلج، والتزلج على الثلج، والمشي لمسافات 

طويلة، التسلق(، ركوب الخيل، الرياضات القتالية، 
التزلج، التزحلق، الدراجات، أجهزة المشي 

للتدريب، أجهزة المشي للتدريب البدني، مناصب 
ألجهزة الجري، مقاعد لالستخدام في ممارسة 

أجهزة بناء الجسم؛ جميع الرياضة، مقاعد التمرين، 

 28المستلزمات المكورة سابقاً ضمن الفئة 

 
رسم هندسي مميز باللون الرمادي  وصف العالمة :

 و عاى قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Ouis ... Gturaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

hta  oi 

 01/03/2021 :بتاريخ 345898 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيبسيكو، انك.  بإسم :

 700وعنوانة : 
اندرسون هيل رود، 
بيرتشيس، نيويورك، 

10577 - 1444 ،
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، في الفئة 

29 . 

 
 Ouis ... Gtura htaعبارة  وصف العالمة :

 oi باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORMMEOEOANRO 

 01/03/2021 :بتاريخ 345899 المودعة بالرقم :

 AG  18/09/2020  90190888بيانات األولوية :  

 تيك انك.سيمنز هيلثكير دياكنوس  بإسم :

جادة 511وعنوانة : 

 10591بينيديكت 
تاري تاون ,الواليات 
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجية حاسوب مسجلة وقابلة للتنزيل لالستخدام 
مع أدوات التشخيص السريرية المستخدمة لتحليل 

وتفسيرها وإنشاء التقارير؛ برمجية البيانات 
اتصاالت مسجلة وقابلة للتنزيل لربط المختبرات 

بشبكة حاسوب خاصة توفر بيانات اختبار مخبرية 
خاصة؛ برمجية اتصاالت مسجلة وقابلة للتنزيل 

 لتوفير معلومات التشخيص الطبي.  

 
 ORMMEOEOANROكلمة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم عن والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORMMEOEOANRO 

 01/03/2021 :بتاريخ 345900 المودعة بالرقم :

 AG  18/09/2021  90190888بيانات األولوية :  

 سيمنز هيلثكير دياكنوستيك انك.  بإسم :

جادة 511وعنوانة : 

 10591ديكت بيني
تاري تاون ,الواليات 
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 

لالستخدام مع أدوات التشخيص السريرية 
المستخدمة لتحليل البيانات وتفسيرها وإنشاء 

قارير؛ توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر الت
اإلنترنت لتوصيل المختبرات بشبكة حاسوب 

خاصة توفر بيانات اختبار مخبرية خاصة؛ توفير 
برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتوفير 

 معلومات التشخيص الطبي.  

 

 ORMMEOEOANROكلمة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  

 CRSORA 1000طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
LOEOREMME 

 01/03/2021 :بتاريخ 345901 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 أوتوموبيل كلوب دي بريشيا  بإسم :

فيا اينزو وعنوانة : 

، 4/6فيراري 

شيا، بري 25134
,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الوقت الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس 

 . 14الدقيقة، في الفئة 

 

 1000تركيبة من رقم وكلمة  وصف العالمة :
CRSORA  بأحرف التينية على سطرين، داخل

شكل يشبه السهم كبير الحجم ، متجه يمينا وبداخله 
إشارة )>( ، والجميع بشكل مميز  وباللون االبيض 

على خلفية رماديةاللون وعلى ايمنها الكلمة 
LOEOREMME ميز باللون االسودبشكل م 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  

 CRSORA 1000طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
LOEOREMME 

 01/03/2021 :بتاريخ 345902 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 أوتوموبيل كلوب دي بريشيا  بإسم :

فيا اينزو  وعنوانة :

، 4/6فيراري 

بريشيا،  25134
,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 . 41األنشطة الرياضية، في الفئة 

 

 1000تركيبة من رقم وكلمة  وصف العالمة :
CRSORA تينية على سطرين، داخل بأحرف ال

شكل يشبه السهم كبير الحجم ، متجه يمينا وبداخله 
إشارة )>( ، والجميع بشكل مميز  وباللون االبيض 

على خلفية رماديةاللون وعلى ايمنها الكلمة 
LOEOREMME بشكل مميز باللون االسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ام بي تي -سابـا وشـركاهـم  

 CRSORA 1000طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345903 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتوموبيل كلوب دي بريشيا  بإسم :
فيا اينزو وعنوانة : 

، 4/6فيراري 

بريشيا،  25134
,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41ع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السل
خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 . 41األنشطة الرياضية، في الفئة 

 

 CRSORA 1000عبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد رية الفك

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 SOEMAOEتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ال

 01/03/2021 :بتاريخ 345904 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مازيراتي اس بي ايه  بإسم :
فيا سيرو وعنوانة : 

، مودينا   322مينوتي 

، ,ايطاليا, , 41121
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مى؛ ألعاب نماذج المركبات المصغرة؛ األلعاب؛ الد

نماذج السيارات الصغيرة؛ ألعاب المركبات الذي 
يتم التحكم بها السلكيا؛ نماذج األلعاب المصغّرة 

)دمى(؛ األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد؛ ألعاب 
الركوب؛ أجهزة األلعاب؛ ألعاب البطاقات؛ علب 
 أوراق اللعب؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ آالت

ألعاب الفيديو؛ األلعاب اللوحية؛ األجهزة المحمولة 
باليد للعب ألعاب الفيديو؛ ألعاب منزلية؛ أجهزة 
التحكم أللعاب الفيديو؛ األلعاب المحشوة؛ الدمى؛ 
العاب الروبوتات؛ رقع شطرنج؛ أدوات ممارسة 
التمارين البدنية والرياضة؛ آالت للتمارين البدنية؛ 

أو بدون عجالت؛  حقائب رياضة الغولف، مع
عربات حقائب لعبة الغولف؛ قفازات لعبة الغولف؛ 
قفازات مالكمة؛ دراجات الدفع بالرجل )ألعاب(؛ 
بَالونات اللعب؛ الزالجات ذات عجالت على شكل 

أحذية؛ مضارب التنس؛ الزالجات؛ ألواح التزحلق؛ 
ألواح التزلج ؛ ألواح التزلج على األمواج؛ حقائب 

  28التنس، في الفئة 

 
باحرف  SOEMAOEكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CROAMMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/03/2021 :بتاريخ 345905 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 )توراي اندستريز، انك( توراي كابوشيكي كايشا  بإسم :

، 1-1وعنوانة : 
 -نيهونباشي 

-2موروماشي  
كو، -تشومه، تشو

طوكيو، ,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنسوجات وبدائل المنسوجات، المفروشات 
فئة المنزلية؛ ستائر من النسيج أو البالستيك في ال

24 

 
باحرف  CROAMMAكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي 
 ACAnRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRVG+ 

 01/03/2021 :بتاريخ 345906 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90151980ولوية : بيانات األ 

 .أمازون تكنولوجيز، إنك  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سوب  في أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحا

مجال نقل النص والصورة والصوت، أجهزة 
الحاسوب التشغيلية وبرمجيات برامج الحاسوب 
وتكامل النص والرسوم البيانية والصور الثابتة 

والصور المتحركة في توصيل تفاعلي للتطبيقات 
متعددة الوسائط، واجهات العرض اإللكترونية 

وبرامج الحاسوب الستخدامها في تصفح 
لمنشورات والكتب اإللكترونية، برامج واستكشاف ا

الحاسوب للبحث وتحديد مواقع وتجميع  وفهرسة 
والربط  والمالحة  والحصول على  وتنزيل  

واستقبال  وتشفير وفك التشفير واللعب وتخزين 
وتنظيم النصوص والبيانات والصور والرسوم 
البيانية والصوت والفيديو على شبكة حاسوب 

فح اإلنترنت، برامج متصفح عالمية، برنامج متص
اإلنترنت ألجهزة االتصال النقالة وعن طريق 

الهاتف المتحرك، برامج الحاسوب لتعزيز االتصال 
عن طريق الهاتف المتحرك الى اإلنترنت عن 
طريق الحواسيب والحواسيب النقالة وأجهزة 

االتصال النقالة و عن طريق الهاتف المتحرك، 
ي تشغيل الحواسيب برامج الحاسوب المستخدمة ف

النقالة وأجهزة االتصال عن طريق الهاتف 
المتحرك، برامج الحواسيب واألجهزة النقالة 

لتعزيز قدرات التحميل والتنزيل على الحواسيب  
والحواسيب النقالة  وأجهزة االتصال النقالة وعن 

طريق الهاتف المتحرك، برامج الحاسوب التي 
ألعمال تمكن من تنزيل المحتوى والنص وا

البصرية واألعمال السمعبصرية واألعمال األدبية 
والبيانات والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية 
التي يمكن الوصول إليها من حاسوب أو جهاز 
إلكتروني استهالكي محمول وحاسوب وبرنامج 

ألعاب إلكترونية وبرامج للنشر على سطح المكتب، 
واالعمال البصرية   األعمال الصوتية القابلة للتنزيل

واالعمال السمعبصرية والمنشورات االلكترونية 
وبالتحديد الكتب والمجالت والصحف والدوريات 
والنشرات االخبارية وأدلة ومسابقات واختبارات 
ومجالت وكتيبات حول مجموعة متنوعة من 

الموضوعات التي تهم األطفال وبالتحديد أجهزة 
تعليم والموسيقى الحاسوب والرياضة والترفيه وال

واألفالم، البرامج القابلة للتنزيل المتمثلة بتطبيق 
هاتف نقال في مجال تعليم الطفولة وتنميتها لتطوير 

المهارات المعرفية ومهارات العد والمهارات 
الحركية الدقيقة واللعب التخيلي واللغة والتعبير 
اإلبداعي، برامج ألعاب الفيديو القابلة للتنزيل 

األلعاب التفاعلية وتطبيقات ألعاب  وبرمجيات
الفيديو المحمولة للحاسوب واألجهزة اإللكترونية 
االستهالكية المحمولة األخرى، برامج الحاسوب 

لنظام الحاسوب وتطوير التطبيقات ونشرها 
وإدارتها، برنامج حاسوب لبث ومشاركة واستالم 
وتنزيل وتدفق وعرض ونقل المحتوى والنصوص 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ئية واألعمال الصوتية واألعمال واألعمال المر
السمعبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات 

والوثائق واألعمال اإللكترونية عبر األجهزة 
اإللكترونية المحمولة وأجهزة الحاسوب وشبكات 
الحاسوب العالمية و شبكات االتصاالت،  برامج 
الحاسوب لتنسيق وتحويل المحتوى والنصوص 

رية واالعمال السمعية واالعمال واألعمال البص
السمعبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات 
والوثائق واألعمال اإللكترونية إلى صيغة متوافقة 

مع األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة 
 الحاسوب،  برامج رقابة للوالدين. 

 

 ACAnRMالعالمة هي عبارة   وصف العالمة :
NRVGالالتينية و االشارة +  + مكتوبة باألحرف

 جزء من العالمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي 
 ACAnRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRVG+ 

 01/03/2021 :بتاريخ 345907 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90151980بيانات األولوية :  

 .أمازون تكنولوجيز، إنك  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة متضمنة األعمال 

صوتية واألعمال البصرية واألعمال السمعبصرية ال
وبرامج الحاسوب وااللعاب واللعب والمنشورات 
االلكترونية وبالتحديد الكتب والمجالت والصحف 
والدوريات والنشرات االخبارية ومجالت وكتيبات 

حول مجموعة متنوعة من الموضوعات 
الستخدامها على جهاز الكتروني محمول وأجهزة 

شخصية وخدمات متاجر البيع بالتجزئة الحاسوب ال
على الخط مباشرة )اإلنترنت( متضمنة األعمال 

الصوتية واألعمال البصرية واألعمال السمعبصرية 
وبرامج الحاسوب وااللعاب واللعب والمنشورات 
االلكترونية وبالتحديد الكتب والمجالت والصحف 
والدوريات والنشرات االخبارية ومجالت وكتيبات 

جموعة متنوعة من الموضوعات، خدمات حول م
عضوية نادي األطفال المتمثلة ببرنامج الخصم 
الذي يتيح للمشاركين الحصول على خصومات 
على السلع والخدمات التي يتم استخدامها على 
جهاز إلكتروني محمول أو أجهزة الحاسوب 

الشخصية، توفير دليل معلومات تجارية على الخط 
نشر اإلعالنات لآلخرين  مباشرة على اإلنترنت،

على الخط مباشرة عبر شبكة اتصاالت إلكترونية 

على اإلنترنت،  توفير قاعدة بيانات على الخط قابلة 
للبحث متضمنة معلومات منتجات المستهلك فيما 
يتعلق بالكتب والمنشورات االلكترونية والموسيقى 
واألفالم والدوريات وغيرها من محتويات الوسائط 

األلعاب، خدمات إدارة قواعد البيانات واللعب و
المحوسبة، االشتراكات في المجالت االلكترونية، 

تنظيم االشتراك لآلخرين في المنشورات 
 االلكترونية.

 
 ACAnRMالعالمة هي عبارة   وصف العالمة :

NRVG + مكتوبة باألحرف الالتينية و االشارة +
 جزء من العالمة 

 

 االشتراطات : 
 

ة إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لتسجيل / المالك :وكيل ا

  )راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي 
 ACAnRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRVG+ 

 01/03/2021 :بتاريخ 345908 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90151980بيانات األولوية :  

 .أمازون تكنولوجيز، إنك  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االتصاالت وبالتحديد ارسال وتدفق  

الصوت والفيديو والبث عبر اإلنترنت للنصوص 
ات عبر شبكات والصور والصوت والفيديو والبيان

االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكية 
وعبر اإلنترنت، خدمات االتصاالت المتمثلة بتوفير 

منتديات على اإلنترنت للمستخدمين للتخزين 
المؤقت والوصول إلى واستالم وتنزيل ومشاركة 

وعرض وتنسيق ونقل النصوص والصور 
والصوت والفيديو والبيانات عبر شبكات 

تصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكية اال
وعبر اإلنترنت، توفير الوصول على الخط مباشرة 

إلى األدلة وقواعد البيانات والمواقع اإللكترونية 
لألحداث الجارية والمدونات والمواد المرجعية على 
اإلنترنت، توفير خدمات االتصال باالتصاالت عن 

األعمال بعد لنقل الصور والرسائل والصوت و
المرئية والسمعبصرية واالعمال  متعددة الوسائط 
بين أجهزة القراءة اإللكترونية والهواتف النقالة 

والمحمولة والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية 
المحمولة واألجهزة الرقمية المحمولة وأجهزة 

الحاسوب اللوحية وأجهزة الحاسوب تدفق المواد 
صرية عبر اإلنترنت أو السمعية والبصرية والسمعب

غيرها من أجهزة الحاسوب أو شبكات االتصاالت، 
خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد بث المدونات 

الصوتية، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد 
البث الشبكي عبر االنترنت، خدمات االتصاالت 

عن بعد وبالتحديد ارسال الصوت والبيانات 
والفيديو عبر والرسومات والصور والصوت 

شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت 
 الالسلكية وعبر اإلنترنت.

 
 ACAnRMالعالمة هي عبارة   وصف العالمة :

NRVG + مكتوبة باألحرف الالتينية و االشارة +
 جزء من العالمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وفرسيز( ليمتد )فرع دبي)راوز اند كومباني انترناشيونال )ا 
 ACAnRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRVG+ 

 01/03/2021 :بتاريخ 345909 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90151980بيانات األولوية :  

 .أمازون تكنولوجيز، إنك  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
دة الواليات المتح

األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية والترفيهية وبالتحديد توفير موقع 

الكتروني يتضمن  أعمال صوتية مسجلة مسبقا 
غير قابلة للتنزيل وأعمال سمعبصرية ومتعددة 

وترفيهي  الوسائط تحتوي على محتوى تعليمي
مالئم لألطفال في مجال األفالم والبرامج 

التلفزيونية واألعمال السمعبصرية والموسيقى 
واألعمال الصوتية والكتب واألعمال المسرحية 

واألعمال األدبية والمناسبات الرياضية واألنشطة 
الترفيهية واألنشطة لتسلية أوقات الفراغ المتمثلة 

لرقص  بالهوايات والبطوالت  والفن  وا
والمسرحيات الموسيقية والثقافة ومعارض 

المناسبات الحالية والرياضية والتعليم الرياضي  
والنوادي  وبرامج اإلذاعة والكوميديا والدراما 
والمسابقات واألعمال الفنية البصرية واأللعاب 
واللعب والمهرجانات والمتاحف والمتنزهات 

والنشر والمناسبات الثقافية والحفالت الموسيقية 
المكتبي والرسوم المتحركة واألحداث الحالية 
وعروض األزياء والعروض المتعددة الوسائط 

واالختبارات التعليمية التفاعلية، الخدمات التعليمية 
والترفيهية وبالتحديد توفير بوابات مواقع الكترونية 

على الخط مباشرة متضمنة محتويات ترفيهية 
الئمة لألطفال في وتعليمية غير قابلة للتنزيل م

مجال األفالم والبرامج التلفزيونية واألعمال 
السمعبصرية والموسيقى واألعمال الصوتية والكتب 

واألعمال المسرحية واألعمال األدبية والمناسبات 
الرياضية واألنشطة الترفيهية واألنشطة لتسلية 

أوقات الفراغ المتمثلة بالهوايات والبطوالت  والفن  
مسرحيات الموسيقية والثقافة والرقص  وال

ومعارض المناسبات الحالية والرياضية والتعليم 
الرياضي  والنوادي  وبرامج اإلذاعة والكوميديا 
والدراما والمسابقات واألعمال الفنية البصرية 

واأللعاب واللعب والمهرجانات والمتاحف 
والمتنزهات والمناسبات الثقافية والحفالت 

مكتبي والرسوم المتحركة الموسيقية والنشر ال
واألحداث الحالية وعروض األزياء والعروض 

المتعددة الوسائط واالختبارات التعليمية التفاعلية، 
نشر الكتب اإللكترونية المحسنة التي تتضمن ملفات 

الفيديو واأللعاب والنصوص والصور والرسوم 
التوضيحية عبر األجهزة اإللكترونية المحمولة 

وشبكات الحاسوب العالمية  وأجهزة الحاسوب
وشبكات االتصاالت، الخدمات التعليمية والترفيهية 
وبالتحديد توفير المعلومات واألخبار والمقاالت 
غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت والتعليقات في 

مجال األحداث الجارية المتعلقة بالموضوعات ذات 
األهمية العامة لألطفال، الخدمات التعليمية 

فيهية وبالتحديد توفير على الخط مباشرة والتر
ألعاب إلكترونية تعليمية وحاسوبية وقصص تفاعلية 
لألطفال على الخط مباشرة، نشر الكتب والمجالت 
والدوريات واألعمال األدبية واالعمال البصرية 
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واالعمال السمعية واالعمال السمعبصرية، توفير 
 االستخدام المؤقت لالعمال الصوتية المسجلة
مسبقا غير قابلة للتنزيل واالعمال البصرية 

واالعمال السمعبصرية عبر الشبكات الالسلكية، 
توفير ألعاب حاسوب على الخط مباشرة وقصص 

تفاعلية لألطفال على الخط مباشرة، توفير النشرات 
اإلخبارية والمدونات على الخط مباشرة في 

مجاالت الترفيه واألفالم والتلفزيون واألعمال 
سمعبصرية والموسيقى واالعمال البصرية ال

والكتب والمسرح واألعمال األدبية والمناسبات 
الرياضية واألنشطة الترفيهية واألنشطة لتسلية 
أوقات الفراغ  والبطوالت  والفن  والرقص  
والمسرحيات الموسيقية والمعارض  والتعليم 
الرياضي  والنوادي  واإلذاعة والكوميديا  

ألعمال البصرية واأللعاب  واللعب  والمسابقات وا
والمهرجانات والمتاحف والحدائق والمناسبات 
الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم 

المتحركة  واألحداث الحالية  واألزياء والعروض 
المتعددة الوسائط، نشر مقتطفات من الكتب 

والدوريات واألعمال األدبية والخدمات الترفيهية 
بتوفير بيئات افتراضية يمكن للمستخدمين المتمثلة 

من خاللها التفاعل الغراض الترفيه والتسلية 
واالستجمام،   الخدمات التعليمية التفاعلية المتمثلة 

بالتعليم القائم على الحاسوب والتعليم بمساعدة 
الحاسوب حول مواضيع األحداث الجارية  والتعليم  

دب والتاريخ واللغة والفنون الحرة  واأل
والرياضيات واألعمال التجارية  والعلوم والهوايات 

والتكنولوجيا والثقافة  والرياضة والفنون وعلم 
النفس والفلسفة عبر موقع الكتروني على الخط 
مباشرة، الخدمات التعليمية والترفيهية وبالتحديد 
توفير المدونات الصوتية والبث عبر االنترنت 

ميعها أخبار والبرامج المستمرة المتضمنة ج
وتعليقات في مجال األفالم والبرامج التليفزيونية 
واالعمال السمعبصرية والموسيقى واالعمال 
البصرية والكتب والمسرح واألعمال األدبية 

والمناسبات الرياضية واألنشطة الترفيهية واألنشطة 
لتسلية أوقات الفراغ  والبطوالت  والفن  والرقص  

لمعارض والتعليم والمسرحيات الموسيقية وا
الرياضي والنوادي  واإلذاعة والكوميديا والدراما 
والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب واللعب  
والمهرجانات والمتاحف والحدائق والمناسبات 
الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم 

المتحركة واألحداث الحالية  واألزياء والعروض 
قابلة للوصول اليها عبر المتعددة الوسائط  ال

االنترنت وغيرها من شبكات الحاسوب وشبكات 
االتصاالت، توفير المعلومات واألخبار والمقاالت 
والتعليقات على الخط مباشرة غير القابلة للتنزيل 

في مجال التعليم والمؤسسات التعليمية، الخدمات 
التعليمية التي تضم التدريس في الفصول والتعليم 

ر اإلنترنت على المستويين االبتدائي عن بعد عب
والثانوي بشأن موضوعات األحداث الجارية 

والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتاريخ واللغة 
والفنون الحرة  والرياضيات واألعمال التجارية 

والعلوم والهوايات  والتكنولوجيا والثقافة والرياضة 
 والفنون وعلم النفس والفلسفة، توفير موقع

الكتروني يتضمن أعمال صوتية مسجلة مسبقا غير 
قابلة للتنزيل وأعمال سمعبصرية ووسائط متعددة 

تضم الترفيه وبالتحديد االفالم والتلفزيون 
والموسيقى واالدب والكتب الصوتية والكتب 

االلكترونية كلها في مجاالت المسرح والفعاليات 
 الرياضية واألنشطة الترفيهية واألنشطة لتسلية
أوقات الفراغ والمسابقات الرياضية والفنون 
والرقص والمسرحيات الموسيقية والمعارض 
وبالتحديد المعارض الفنية والمعارض العلمية 
والمعارض الترفيهية والتعليمات الرياضية 

والنوادي وبالتحديد النوادي الرياضية ونوادي 
الهوايات والنوادي االجتماعية والراديو والكوميديا 

سابقات واألعمال المرئية واأللعاب واللعب والم
والمهرجانات والمتاحف والمتنزهات واألحداث 
الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم 

المتحركة واألحداث الجارية وعروض األزياء 
وعروض الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت أو 

شبكات الحاسوب أو شبكة االتصاالت األخرى، 
األعمال السمعبصرية وعلى وجه إنتاج وتأجير 

الخصوص الصور المتحركة وبرامج التلفزيون 
والفيديوهات ومقاطع الفيديو الموسيقية والموسيقى 
للتدفق أو للتنزيل في مجاالت األخبار والترفيه 

والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع 
الفيديو الموسيقية، توفير المنشورات اإللكترونية 

القابلة للتنزيل وبالتحديد الكتب والمجالت غير 
والصحف والدوريات والنشرات اإلخبارية 

والمجالت والكتيبات حول مجموعة متنوعة من 
الموضوعات وبالتحديد المسرح واالفالم والبرامج 
التلفزيونية والفعاليات الرياضية واألنشطة الترفيهية 

واألنشطة لتسلية أوقات الفراغ والمسابقات 
ياضية والفنون والرقص والمسرحيات الموسيقية الر

والمعارض وبالتحديد المعارض الفنية والمعارض 
العلمية والمعارض الترفيهية والتعليمات الرياضية 

والنوادي وبالتحديد النوادي الرياضية ونوادي 
الهوايات والنوادي االجتماعية والراديو والكوميديا 
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لعاب واللعب والمسابقات واألعمال المرئية واأل
والمهرجانات والمتاحف والمتنزهات واألحداث 
الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم 
المتحركة واألحداث الجارية وتاريخ عروض 
األزياء والفنون الحرة  والرياضيات واألعمال 

التجارية والعلوم والتكنولوجيا والهوايات والثقافة 
والفلسفة،  توفير  والرياضة  والفنون  وعلم النفس 

المعلومات في مجال النشر االلكتروني بكل أشكاله 
على االنترنت أو الحاسوب أو شبكات االتصاالت، 

توفير بوابات المواقع االلكترونية على الخط 
مباشرة في مجال الترفيه وعلى وجه الخصوص 

األفالم والتلفزيون  واألعمال السمعبصرية 
والكتب والمسرح والموسيقى واالعمال البصرية 

واألعمال األدبية والمناسبات الرياضية واألنشطة 
الترفيهية واألنشطة لتسلية أوقات الفراغ  

والبطوالت  والفن  والرقص  والمسرحيات 
الموسيقية والمعارض والتعليم الرياضي  والنوادي  
والراديو والكوميديا والمسابقات واألعمال البصرية 

انات والمتاحف واأللعاب واللعب والمهرج
والمتنزهات والمناسبات الثقافية والحفالت 

الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث 
الحالية وعروض األزياء والعروض المتعددة 
الوسائط، توفير بوابات مواقع االنترنت للعالم 
االفتراضي على الخط مباشرة لألطفال للترفيه 

 والتعليم

 
 ACAnRMعبارة   العالمة هي وصف العالمة :

NRVG + مكتوبة باألحرف الالتينية و االشارة +
 جزء من العالمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ر يوما من تاريخ إصدا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حتوى طرف ثالث على اإلنترنت استضافة م

وبالتحديد الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو 
والنصوص والبيانات والصور والمواقع االلكترونية 

واألعمال اإللكترونية المتعلقة بالترفيه وبالتحديد 
األفالم والتلفزيون واألعمال السمعبصرية 

والموسيقى واألعمال البصرية والكتب والمسرح 
األدبية والمناسبات الرياضية واألنشطة واألعمال 

الترفيهية واألنشطة لتسلية أوقات الفراغ  
والبطوالت  والفن  والرقص  والمسرحيات 

الموسيقية والمعارض  والتعليم الرياضي  والنوادي  
واإلذاعة والكوميديا  والمسابقات واألعمال 
البصرية واأللعاب  واللعب  والمهرجانات 

ئق والمناسبات الثقافية والحفالت والمتاحف والحدا
الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة  واألحداث 
الحالية  واألزياء والعروض المتعددة الوسائط  
والتاريخ واللغة والفنون الحرة  والرياضيات 

واألعمال التجارية والعلوم والتكنولوجيا والهوايات 
سفة، والثقافة والرياضة  والفنون  وعلم النفس  والفل

توفير بيئة شبكة على اإلنترنت تضم تقنية تمكن 
المستخدمين من مشاركة المحتوى والصور 

الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والنصوص والبيانات 
والصور واألعمال اإللكترونية األخرى، استضافة 
موقع الكتروني يمنح مستخدمي الحاسوب القدرة 

تنزيل على ارسال والتخزين المؤقت واالستالم وال

وتدفق وبث وعرض وتنسيق ونقل ومشاركة 
الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والنصوص 

والبيانات والصور وغيرها من األعمال 
اإللكترونية، توفير منصات بحث تتيح للمستخدمين 
طلب واستقبال الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو 

والنصوص والبيانات والصور واألعمال 
توفير موقع الكتروني يمنح مستخدمي  اإللكترونية،

الحاسوب القدرة على اإلرسال والتخزين المؤقت 
واالستالم والتنزيل وتدفق وبث وعرض وتنسيق 
ونقل ومشاركة المحتوى والنصوص واألعمال 

المرئية واألعمال الصوتية واألعمال السمعبصرية 
واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق 

إللكترونية، توفير محركات البحث على واألعمال ا
اإلنترنت، صيانة وتحديث البرامج المتعلقة بأمن 
الحاسوب واإلنترنت وكلمات المرور والوقاية من 
مخاطر الحاسوب واإلنترنت وكلمات المرور، 
توفير المعلومات في مجال علم الفلك والطقس 
والبيئة من حيث صلتها بتغير المناخ والتنوع 

والتصميم الداخلي وبحوث الجيولوجيا البيولوجي 
والهندسة والهندسة المعمارية والبحوث الطبية 
وبحوث المنتجات واختبارها عبر اإلنترنت أو 

شبكات الحاسوب أو االتصاالت األخرى، توفير 
المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتصميم 

وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج 
نترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب عبر اإل
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الحاسوب أو االتصاالت، توفير المعلومات في 
مجال تركيب )تحميل( وصيانة وإصالح برامج 
الحاسوب عبر اإلنترنت أو شبكات الحاسوب أو 
االتصاالت األخرى، تركيب )تحميل( وصيانة 

برامج الحاسوب، توفير موقع على شبكة اإلنترنت 
يم وتطوير برامج يضم معلومات فنية تتعلق بتصم

وأجهزة الحاسوب التشغيلية، االستشارات في مجال 
برامج الحاسوب واستضافة تطبيقات برامج 

الحاسوب  وتقديم تطبيقات غير قابلة للتنزيل عبر 
اإلنترنت وخدمات استشارية لتصميم شبكات 

الحاسوب، استشارات الحاسوب، خدمات الدعم 
يوب التقني وبالتحديد خدمات البحث عن الع

لمعالجتها على شكل تشخيص مشاكل أجزاء 
الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، برمجة 
الحاسوب، استضافة المحتويات الرقمية على 
شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية 

وشبكات االتصاالت االلكترونية، توفير منصات 
بحث تتيح للمستخدمين طلب واستالم المحتوى 

مال المرئية واألعمال الصوتية والنصوص واألع
واألعمال السمعبصرية واألعمال األدبية والبيانات 
والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية، توفير 
االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة 
للتنزيل واستضافة مرافق الويب عبر اإلنترنت 

والتي تمكن المستخدمين من الوصول إلى برامج 
ب وتنزيلها، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسو

الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت والتي 
تولد توصيات مخصصة لتطبيقات البرامج بناًء 

على تفضيالت المستخدم، خدمات البرامج كخدمة 
)اس ايه ايه اس( متضمنة برنامج لالشتراك في 

الصوت والفيديو والمحتوى الرقمي وإجراء 
ات شراء لمرة واحدة للمحتوى الصوتي عملي

والفيديو والمحتوى الرقمي وبالتحديد السماح 
للمستخدمين بالدفع مقابل إنشاء محتوى البائع، 
الخدمات الحاسوبية وبالتحديد توفير االستخدام 
المؤقت لتطبيق البرامج غير القابل للتنزيل عبر 

اإلنترنت الذي يقوم بتصفية )فلترة( عمليات البحث 
على اإلنترنت ويفصل النتائج المرغوبة عن 

المواقع غير المرغوب فيها وغير المالئمة وتوفير 
استخدام مؤقت لتطبيق على الشبكة غير قابل 

للتنزيل يتضمن وظيفة الرقابة األبوية على مواقع 
االنترنت البذيئة وغير المالئمة أثناء عمليات البحث 

سائل البريد على اإلنترنت والرقابة األبوية على ر
اإللكتروني، توفير بيئة شبكة عبر اإلنترنت تضم 
تقنية تمكن المستخدمين من الوصول والمشاركة 

المحتوى والنصوص واألعمال المرئية واألعمال 
الصوتية واألعمال السمعبصرية واألعمال األدبية 
والبيانات والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية 

اإلنترنت تمكن المستخدمين وتوفير بيئة شبكة عبر 
من مشاركة المحتوى والصور الفوتوغرافية 

ومقاطع الفيديو والنصوص والبيانات والصور 
واألعمال اإللكترونية األخرى المتعلقة بالترفيه 

وبالتحديد االفالم والتلفزيون  واألعمال 
السمعبصرية والموسيقى واالعمال البصرية 

ة والمناسبات والكتب والمسرح واألعمال األدبي
الرياضية واألنشطة الترفيهية واألنشطة لتسلية 
أوقات الفراغ  والبطوالت  والفن  والرقص  
والمسرحيات الموسيقية والمعارض  والتعليم 
الرياضي  والنوادي  واإلذاعة والكوميديا  

والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب  واللعب  
مناسبات والمهرجانات والمتاحف والحدائق وال

الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم 
المتحركة  واألحداث الحالية  واألزياء والعروض 
المتعددة الوسائط  والتاريخ واللغة والفنون الحرة  

والرياضيات واألعمال التجارية والعلوم 
والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والرياضة  والفنون  

لمواضيع التي تهم وعلم النفس  والفلسفة وا
األطفال، توفير برامج  توفير برامج اتصاالت غير 

قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت تيح للمستخدمين 
التخزين المؤقت والوصول الى واستالم وتنزيل 
وتدفق و بث ومشاركة وعرض وتنسيق ونقل 

النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات 
 عبر شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات

 االتصاالت الالسلكية واالنترنت

 
 ACAnRMالعالمة هي عبارة   وصف العالمة :

NRVG + مكتوبة باألحرف الالتينية و االشارة +
 جزء من العالمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )راوز اند كومباني انترناشيونال )اوفرسيز( ليمتد )فرع دبي 
 ACAnRMمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

NRVG+ 

 01/03/2021 :بتاريخ 345911 المودعة بالرقم :

 AG  01/09/2020  90151980بيانات األولوية :  

 .أمازون تكنولوجيز، إنك  بإسم :

تيري  410وعنوانة : 
افنيو ان، سياتل، 

، 98109واشنطن 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
 مراقبة أنظمة الحاسوب ألسباب أمنية

 
 ACAnRMالعالمة هي عبارة   وصف العالمة :

NRVG + مكتوبة باألحرف الالتينية و االشارة +
 جزء من العالمة 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 ORDREOEG VEجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

MAONREO OALAORAMME 

 02/03/2021 :بتاريخ 345917 المودعة بالرقم :

 MU  03/09/2020  12262/2020بيانات األولوية :  

 كارتييه انترناشيونال ايه جي   بإسم :
وعنوانة : 

هينتربيرغشتراسيه 

، 61، بوستفاخ 22

شتاينهاوسن،  6312
, ,   سويسرا, ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الصابون، العطور، ماء العطر، ماء الزينة، ماء 
الكولونيا، غسول ما بعد الحالقة، بلسم ما بعد 

الحالقة، الزيوت المعطرة، كريمات وغسول الوجه 
والجسم، مزيالت رائحة العرق لالستخدام 

ل الحمام، جل لالستحمام، الشخصي، ج
 مستحضرات التجميل.

 
 الكلمات  وصف العالمة :

ORDREOEG VE MAONREO 

OALAORAMME 
 باالحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345918 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006842-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 

اقة الكهربائية، أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الط
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
زة آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجه

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

 يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم ة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 02/03/2021 :بتاريخ 345919 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006843-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
دمات من على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخ

خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 

رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :
 لبرتقالي و االبيضيتوسطها خط متعرج باللون ا

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345920 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006844-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق :  وعنوانة
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 . 38خدمات االتصاالت، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

 ون البرتقالي و االبيضيتوسطها خط متعرج بالل

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345921 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006845-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وانة : وعن
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 . 41األنشطة الرياضية، في الفئة 

 
م مميز لشكل يشبه كاميرا و رس وصف العالمة :

 يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالن هذا



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345922 المودعة بالرقم :

 NO  12/10/2020  0179299-2020-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

وت أو أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الص
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

ق، الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائ

 . 9في الفئة 

 
عبارة باحرف كورية باللون  وصف العالمة :

 االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345923 المودعة بالرقم :

 NO  12/10/2020  0179300-2020-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

ل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من وتفعي
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 

اشر أو بواسطة كتالوجات الطلب عبر البريد المب
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 

عبارة باحرف كورية باللون  وصف العالمة :
 االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم ة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 02/03/2021 :بتاريخ 345924 المودعة بالرقم :

 NO  12/10/2020  0179301-2020-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا

 . 38خدمات االتصاالت، في الفئة 

 
عبارة باحرف كورية باللون  وصف العالمة :

 االسود

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :اريخبت 345925 المودعة بالرقم :

 NO  12/10/2020  0179302-2020-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 . 41األنشطة الرياضية، في الفئة 

 
عبارة باحرف كورية باللون  وصف العالمة :

 االسود

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345926 المودعة بالرقم :

 NO  12/10/2020  0179303-2020-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42فئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بال
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
عبارة باحرف كورية باللون  وصف العالمة :

 االسود

 

 االشتراطات : 
 

قدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ـا وشـركاهـم ساب 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345927 المودعة بالرقم :

 NO  27/01/2021  0018079-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا
ريا الجنوبية, , , ,  ,كو

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 . 45آخرون تلبية لحاجات األفراد، في الفئة 

 
ون عبارة باحرف كورية بالل وصف العالمة :

 االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345928 المودعة بالرقم :

 NO  27/01/2021  0018080-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق :  وعنوانة
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 . 45لحاجات األفراد، في الفئة آخرون تلبية 

 
 Moa.usn Oaiaعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345934 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006846-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حث والتصميم الخدمات العلمية والتقنية وخدمات الب

المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

 يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض

 

 االشتراطات : 
 

ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ـركاهـم سابـا وش 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345935 المودعة بالرقم :

 NO  27/01/2021  0018081-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا
لجنوبية, , , ,  ,كوريا ا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 . 45آخرون تلبية لحاجات األفراد، في الفئة 

 
 رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و وصف العالمة :

 يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345936 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006847-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات التصوير 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
انات مغناطيسية، أقراص الصور، حامالت بي

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  لعالمة :وصف ا

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و االحمر و  Moa.usnيدنوها كلمة 

 االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usnرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 02/03/2021 :بتاريخ 345937 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006848-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35ييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
ه الخدمات من على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذ

خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

لون البرتقالي و االبيض و يتوسطها خط متعرج بال

باللون البني و االحمر و  Moa.usnيدنوها كلمة 
 االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345938 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006849-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 . 38في الفئة  خدمات االتصاالت،

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و االحمر و  Moa.usnيدنوها كلمة 

 االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات رية مكتوبا إلدارة العالمات التجا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usnبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 02/03/2021 :بتاريخ 345939 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006850-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 .41األنشطة الرياضية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
و االحمر و باللون البني  Moa.usnيدنوها كلمة 

 االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345940 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006851-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

ل واألبحاث الصناعية، المتعلقة بها، خدمات التحالي
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 .42في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و االحمر و  Moa.usnيدنوها كلمة 

 االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345941 المودعة بالرقم :

 NO  27/01/2021  0018082-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -اسونجب 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 .45آخرون تلبية لحاجات األفراد، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  مة :وصف العال

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و االحمر و  Moa.usnيدنوها كلمة 

 االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  فيالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaia:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

 02/03/2021 :بتاريخ 345943 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006852-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
تحويل والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

، لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و  Moa.usn Oaiaبجانبها العبارة  

 خضر و االزرقاالحمر و االصفر و اال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345944 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006853-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وانة : وعن
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 

لبضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن ا
من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 

مواقع اإللكترونية أو األوساط اإللكترونية، مثل ال

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 

باللون البني و  Moa.usn Oaiaبجانبها العبارة  
 االحمر و االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345945 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006854-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -اسونجب 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 . 38خدمات االتصاالت، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و  Moa.usn Oaiaة  بجانبها العبار

 االحمر و االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345946 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006855-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
، خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه

 .41األنشطة الرياضية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و  Moa.usn Oaiaبجانبها العبارة  

 االحمر و االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -كاهـم سابـا وشـر 
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345947 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006856-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

وريا الجنوبية, , , ,  ,ك

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 .42في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  ة :وصف العالم

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
باللون البني و  Moa.usn Oaiaبجانبها العبارة  

 االحمر و االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaالتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة 

 02/03/2021 :بتاريخ 345948 المودعة بالرقم :

 NO  27/01/2021  0018083-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 .45آخرون تلبية لحاجات األفراد، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

بيض و يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و اال
باللون البني و  Moa.usn Oaiaبجانبها العبارة  

 االحمر و االصفر و االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ن تاريخ إصدار يوما م 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mrauhor 

 02/03/2021 :بتاريخ 345950 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006857-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دوات العلمية والمالحية والمساحية األجهزة واأل

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
، أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، الكمبيوتر؛ 

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
  Moa.usn Oaia Mrauhorبجانبها العبارة  

باللون البني و االحمر و االصفر و االخضر و 
 االزرق

 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mrauhor 

 02/03/2021 :بتاريخ 345951 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006858-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 

الزبائن البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 
من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35لفزيونية، في الفئة برامج التسوق الت

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 

  Moa.usn Oaia Mrauhorبجانبها العبارة  
باللون البني و االحمر و االصفر و االخضر و 

 االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -كاهـم سابـا وشـر 
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mrauhor 

 02/03/2021 :بتاريخ 345954 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006859-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
سيؤول جو، -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 . 38خدمات االتصاالت، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
  Moa.usn Oaia Mrauhorبجانبها العبارة  

باللون البني و االحمر و االصفر و االخضر و 
 االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

وذج إعالن النشرنم   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mrauhor 

 02/03/2021 :بتاريخ 345955 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006860-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 .41ألنشطة الرياضية، في الفئة ا

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
  Moa.usn Oaia Mrauhorبجانبها العبارة  

باللون البني و االحمر و االصفر و االخضر و 
 االزرق

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ا وشـركاهـم سابـ 
 Moa.usn Oaiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mrauhor 

 02/03/2021 :بتاريخ 345956 المودعة بالرقم :

 NO  12/01/2021  0006861-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -اسونجب

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 .42في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

يتوسطها خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و 
  Moa.usn Oaia Mrauhorبجانبها العبارة  

باللون البني و االحمر و االصفر و االخضر و 
 االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ت التجارية مكتوبا إلدارة العالما

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Oaiaلتسجيل بيانات العالمة التجارية :  طلب

Mrauhor 

 02/03/2021 :بتاريخ 345957 المودعة بالرقم :

 NO  27/01/2021  0018084-2021-40بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

, , , ,  ,كوريا الجنوبية

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 .45آخرون تلبية لحاجات األفراد، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل يشبه كاميرا و  وصف العالمة :

خط متعرج باللون البرتقالي و االبيض و  يتوسطها
  Moa.usn Oaia Mrauhorبجانبها العبارة  

باللون البني و االحمر و االصفر و االخضر و 
 االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Glaa.uarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345958 رقم :المودعة بال
 بيانات األولوية :  

 هاف اند بي كو.، ليمتد  بإسم :

 - 5اف  6وعنوانة : 

 –، نونهيون 13، 4

جيل،  – 72رو 
جو،  –جانجنام 

سيؤول، كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

تجميل؛ نكهات كعك  : مستحضرات03الفئة 
[زيوت أساسية]؛ طالء أظافر؛ مستحضرات 

تبييض ألغراض تجميلية؛ هالم للشعر؛ 
مستحضرات تنظيف؛ شامبو؛ معاجين أسنان؛ مواد 
تجميل؛ عطور؛ كحل للعين؛ مستحضرات تجميلية 

للعناية بالبشرة؛ صابون تجميلي؛ مستحضرات 
تجميلية للحمامات؛ زيت الفندر؛ رموش 

مزيل عرق لالستخدام الشخصي؛ اصطناعية؛ 
أحمر شفاه؛ شامبو للحيوانات األليفة غير دوائي؛ 
عبوة أقنعة لألغراض التجميلية؛ مناديل مشربة 
بمستحضرات تجميل؛ أقنعة للعناية بالجمال؛ 

كريمات ملطفة، بخالف المستخدمة لألغراض 

الطبية؛ أمصال )مستحضرات تجميل(؛ كريمات لما 
 شمس. بعد التعرض ألشعة ال

 
مكتوبة  Glaa.uarالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 CROOEO ORNEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345960 المودعة بالرقم :
 نات األولوية : بيا 

 كورز بريوينغ كومباني  بإسم :

 3939وعنوانة : 
دبليو هايالند بوليفارد، 
ميلواوكي، ويسكونسن 

، الواليات 53208
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
، العتال بيرز )بيرة غير كحولية( ؛ شجاع ، الجعة 

والبيرة ؛ المياه المعدنية والمياه الغازية وغيرها من 
المشروبات غير الكحولية ؛ مشروبات الفاكهة 

وعصائر الفاكهة ؛ شراب ومستحضرات أخرى 
 لصنع المشروبات.

 
" CROOEO ORNEمن " وصف العالمة :
 بخطوط منمقة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات كتوبا إلدارة العالمات التجارية م

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ي للملكية الفكريةبيانات آي ب 
 Uashurهكتار ه طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 

 02/03/2021 :بتاريخ 345963 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة تطبيق هكتار للتسويق االلكتروني  بإسم :
المملكة وعنوانة : 

 -العربية السعودية 

 - 4554 -الرياض
 -الملقا-انس بن مالك

6870,   , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج كمبيوتر مسجلة, برامج كمبيوتر ]برمجيات 

لة  قابلة للتنزيل[, برمجيات كمبيوتر مسجًّ

 
حرف ال ه كتب بشكل مميز  وصف العالمة :

باللون االزرق بجانبه كلمة هكتار بحروف عربية 
بحروف التينية باللون االسود  Uashur اسفله كلمة
 واالبيض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 BOAE CRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345964 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  
 كورز بريوينغ كومباني  إسم :ب

 3939وعنوانة : 
دبليو هايالند بوليفارد، 
ميلواوكي، ويسكونسن 

، الواليات 53208
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بيرز )بيرة غير كحولية( ؛ شجاع ، الجعة ، العتال 

؛ المياه المعدنية والمياه الغازية وغيرها من والبيرة 
المشروبات غير الكحولية ؛ مشروبات الفاكهة 

وعصائر الفاكهة ؛ شراب ومستحضرات أخرى 
 لصنع المشروبات.

 
تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

"BOAE CRRMبخطوط منمنمة وملونة " 

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 Uashurهكتار ه  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345968 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة تطبيق هكتار للتسويق االلكتروني  بإسم :
المملكة وعنوانة : 

 -العربية السعودية 

 - 4554 -الرياض
 -لملقاا-انس بن مالك

6870  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية 

 
حرف ال ه كتب بشكل مميز  وصف العالمة :

باللون االزرق بجانبه كلمة هكتار بحروف عربية 
بحروف التينية باللون االسود  Uashurاسفله كلمة 
 واالبيض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 Cطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345970 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريوينغ كومبانيكورز ب  بإسم :

 3939وعنوانة : 
دبليو هايالند بوليفارد، 
ميلواوكي، ويسكونسن 

، الواليات 53208
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بيرز )بيرة غير كحولية( ؛ شجاع ، الجعة ، العتال 

دنية والمياه الغازية وغيرها من والبيرة ؛ المياه المع
المشروبات غير الكحولية ؛ مشروبات الفاكهة 

وعصائر الفاكهة ؛ شراب ومستحضرات أخرى 
 لصنع المشروبات.

 
تتكون العالمة التجارية تتكون  وصف العالمة :

 " بتصميم منمق.Cالعالمة التجارية من الحرف "

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Oostah  atnaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345972 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,  ,كوريا الجنوبية, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
يم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل والتعل

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، لألجهزة التي 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
باحرف  Oostah  atnaعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Oostah  atnaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345973 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
مثل هذه الخدمات من  على خدمة النقل(؛ وقد تقدم

خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 

باحرف  Oostah  atnaعبارة  وصف العالمة :
 التينية

 

 طات : االشترا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Oostah  atnaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345974 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -نجباسو

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 . 36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
باحرف  Oostah  atnaعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Oostah  atnaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345975 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
سيؤول  جو،-سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
باحرف  Oostah  atnaعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345976 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,   ,كوريا الجنوبية, , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
ليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل والتع

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد،  لألجهزة التي
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  وصف العالمة :

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 
 البنفسجي الفاتح و الغامق

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345977 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
يؤول جو، س-سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

ا عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك من معاينتها وشرائه
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 

رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  صف العالمة :و
شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 

 البنفسجي الفاتح و الغامق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل المسجل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345978 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ون المالية خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤ

 . 36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  وصف العالمة :

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 
 البنفسجي الفاتح و الغامق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم ارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

 02/03/2021 :بتاريخ 345979 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39ئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالف
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  وصف العالمة :

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 
 البنفسجي الفاتح و الغامق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيتي ام  -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345980 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9مييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
حويل والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو ت

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

 لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد،
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  وصف العالمة :

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 
البنفسجي الفاتح و الغامق و على ايسرها عبارة 

 باحرف كورية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345981 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
 جو، سيؤول-سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

د الحاجة، )وال ينطوي ذلك من معاينتها وشرائها عن
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  لعالمة :وصف ا

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 

البنفسجي الفاتح و الغامق و على ايسرها عبارة 
 باحرف كورية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345982 ة بالرقم :المودع
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية خدمات التأ

 . 36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  وصف العالمة :

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 
البنفسجي الفاتح و الغامق و على ايسرها عبارة 

 باحرف كورية

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345983 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
رسم مميز لشكل دائرة ويقطعها  وصف العالمة :

شكل لصاروخ مميز و الجميع باللون االبيض و 
عبارة  البنفسجي الفاتح و الغامق و على ايسرها

 باحرف كورية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Euhsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345984 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
دوات الوزن واألجهزة واألدوات البصرية وأ

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

يوية رقمية تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيد
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 Moa.usn Euhsعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Euhsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345985 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -جباسون

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

ها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك من معاينت
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35ة برامج التسوق التلفزيونية، في الفئ

 

 Moa.usn Euhsعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Euhsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345986 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كورب. كوبانغ  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 .36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
 Moa.usn Euhsعبارة  صف العالمة :و

 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Euhsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345987 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق نوانة : وع
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 . 38خدمات االتصاالت، في الفئة 

 
 Moa.usn Euhsعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 :  االشتراطات

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moa.usn Euhsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345988 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -اسونجب

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 .39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
 Moa.usn Euhsعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMNENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOEGU 

 02/03/2021 :بتاريخ 345989 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا
لجنوبية, , , ,  ,كوريا ا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
والدهون الصالحة لألكل، في الفئة الحليب، الزيوت 

29 . 

 
 ORMNEN DOEGUعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMNENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOEGU 

 02/03/2021 :بتاريخ 345991 المودعة بالرقم :
 نات األولوية : بيا 

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

لتابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات األرز؛ ا
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ السكر؛ عسل النحل 
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ 
الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ 

 . 30الثلج، في الفئة 

 
 ORMNEN DOEGUعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMNENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOEGU 

 02/03/2021 :بتاريخ 345992 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات 
طازجة، البذور الحية، الفواكه والخضروات ال

والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية 
الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(، في 

 . 31الفئة 

 
 ORMNEN DOEGUعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
فات والمصنمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMNENعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال

DOEGU 

 02/03/2021 :بتاريخ 345993 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 
ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات، في الفئة 

32 . 

 
 ORMNEN DOEGUعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 طات : االشترا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMNENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOEGU 

 02/03/2021 :بتاريخ 345994 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -نجباسو

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

تها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك من معاين
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 .35ئة برامج التسوق التلفزيونية، في الف

 

 ORMNEN DOEGUعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMNENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOEGU 

 02/03/2021 :بتاريخ 345995 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كورب. كوبانغ  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
 ORMNEN DOEGUعبارة  : وصف العالمة
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moastasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345996 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
ت البصرية وأدوات الوزن واألجهزة واألدوا

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

ة، أقراص فيديوية رقمية تسجيل، أقراص مدمج
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 باحرف التينية Moastasكلمة  وصف العالمة :

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moastasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345997 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وعنوانة : 
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -نجباسو

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

تها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك من معاين
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35ئة برامج التسوق التلفزيونية، في الف

 
 باحرف التينية Moastasكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Moastasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 345998 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوبانغ كورب.  بإسم :

 18الطابق وانة : وعن
دونغ(، -)سينشيون

دايرو، -سونجبا 570
جو، سيؤول -سونجبا

,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
 باحرف التينية Moastasكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 Nuia Uohaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346002 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوليا جروب فيرنيتشر سوليوشنز ,إس. إل. يو.  بإسم :
تولرز وعنوانة : 

, 14ستريت, نمبر 

سيلز  17410
,غيرونا, أسبانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث ؛ قطع األثاث؛ ساللم ؛ أدراج ؛ أبواب األثاث؛ 

كراسي؛ كراسي بال ظهر أو ذراعين؛ مقاعد 
كراسي بذراعين؛  طويلة؛ مقعدات )وسائد كبيرة(؛

أرائك؛ كراسي بذراعين؛ طاوالت؛ منضدات؛ 
دروج؛ أثاث الحدائق؛ أثاث الحمام والمطبخ؛ 

منضدات المطبخ؛ أسّرة، أسّرة على شكل أرائك؛ 
أسّرة  على شكل مقعدات )وسائد كبيرة(؛ خزائن 
كتب؛ أرفف كتب؛ خزائن كتب؛ مكتبات ]أثاث[؛ 

غيرة أدراج؛ أرائك؛ مقاعد طويلة؛ حجرات ص
)خزائن(؛ منظمات الحجرات الصغيرة )الخزائن(؛ 

حاويات التخزين؛ خزائن ذات أدراج؛ قواعد 
األسّرة؛ رفوف األحذية؛ أثاث خشب؛ أثاث مصنوع 
من بدائل الخشب؛ أثاث مصنوع من القصب؛ أثاث 
للحدائق من البالستيك؛ أثاث من مواد بالستيكية 

يكية؛ يستخدم في الحمامات ؛ مقاعد طويلة بالست
فرشات )مرتبات(؛ وسائد؛ مخدات؛ مرايا؛ زجاج 
مرايا ؛ إطارات صور؛ إطارات صور؛ إطارات 

صور؛ رفوف معاطف؛ عالقات للمالبس؛ عالقات 
للمالبس؛ مواد ديكور وأصناف فنية من خشب أو 
جص أو بالستيك؛ تماثيل؛ تماثيل؛ هياكل زخرفية؛ 

ستائر داخلية وإكسسوارات للستائر والستائر 
لداخلية؛ قضبان الستائر؛ ِجرار؛ سالل ؛ مهد من ا

الخيزران )سرير األطفال(؛ سالل من الخيزران؛ 
حاويات مصنوعة من  السندان؛ قبضات ومقابض؛ 
قواعد ألواني النباتات والزهور؛ رفوف الزجاجات 

]أثاث[؛ ستائر من الخيزران والقصب؛ ستائر 
خشبية منسوجة )األثاث(؛ ِستار )أثاث(؛ قطع 

 أجزاء متكاملة لجميع المنتجات المذكورة أعاله. و

 
شكل هندسي مميز بجانبه كلمة  وصف العالمة :
   Uoha Nuiaواسفلها كلمة 

 بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ابو النجا للملكية الفكرية 
 SAR NORMRMGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346003 ة بالرقم :المودع
 بيانات األولوية :  

 هوبيل إنكوربوريتد  بإسم :

 40وعنوانة : 
ووترفيو درايف، 

شيلتون، كونيكتيوكت 

06484- 1000 ،
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية األجهز

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 

ربائية، أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكه
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

يوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ الكمب
تكنولوجيا المعلومات السمعية والبصرية، أجهزة 
الوسائط المتعددة؛ معدات اإلتصاالت؛ معدات 
اإلتصال الشبكي للبيانات والشبكات الحاسوبية؛ 
معدات اإلتصاالت من نقطة إلى نقطة؛ أجهزة 
تركيب أجهزة اإلتصاالت؛ هوائيات، هوائيات 

م لإلتصاالت؛ هواتف؛ معدات وأجهزة النداء تستخد

اآللي؛ أجهزة اإلتصال الداخلي؛ أجهزة الصوت 
ومستقبالت الراديو؛ سماعات؛ مكبرات الصوت؛ 
أبواق؛ سماعات اإلتصاالت لإلستخدام مع أجهزة 
اإلتصال الالسلكي وأنظمة اإلتصال الداخلي أو 

أجهزة إرسال وإستقبال شبكات اإلتصاالت 
دات معالجة البيانات وملحقاتها؛ أجزاء األخرى؛ مع

كمبيوتر؛ األجزاء والقطع المكونة للكمبيوتر؛ 
برامج تطبيقات شبكات الحاسوب؛ برامج تطبيقات 

الكمبيوتر لإلتصاالت؛ برامج إدارة المحتوى؛ 
برامج تشغيل؛ قارنات )معّدات معالجة البيانات (؛ 

ائية المكونات الكهربائية واإللكترونية؛ دارات كهرب
ولوحات الدارات؛ أجهزة بينية؛ كبالت إشارة 

لإلتصاالت؛ الكابالت واألسالك الكهربائية؛ أجهزة 
السالمة واألمن والحماية واإلشارات؛ أجهزة إنذار؛ 

 أدوات لإلشارات؛ حزم البطاريات.

 
 SAR-NORMRMGالكلمات  وصف العالمة :
 بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 EGNAOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346008 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيرست فور باليرز لميتد  بإسم :

مايسون  4وعنوانة : 
كورت، جيالن واي، 

بيزنيس  40بينريث 
بارك، بينريث، 

 11ي ايه كومبريا س

جي ار، المملكة  9
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 اللباس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس.

 
" مكتوبة EGNAOGكلمة " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 

 
م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وايت برادلي أي بي ذ.م.مسيدر  
 GRANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAOGAM 

 02/03/2021 :بتاريخ 346009 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ال
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير)ما 

عدا نقلها( وذلك لتمكين المستهلكين من معاينتها و 
شرائها؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة المباشرة 

الين(؛ ?دارة األعمال بما فيها ?دارة األعمال -)ان
وادي لمراكز التسوق والمحالت والفنادق والن

الصحية والمطاعم والمقاهي؛ خدمات استشارات 
األعمال؛ خدمات الدعاية واالعالن والتسويق 
والترويج لمراكز التسوق والمحالت والفنادق 

والنوادي الصحية والمطاعم والمقاهي؛ خدمات 
تحليل األسواق المتعلقة ببيع السلع؛ خدمات التسويق 

لتسوق والترويج بما فيها تسويق وترويج مراكز ا
والمحالت والفنادق والنوادي الصحية والمطاعم 

والمقاهي؛ األبحاث والدراسات التسويقية؛ خدمات 
تقديم المشورة واالستشارات المتعلقة بترويج 

المبيعات والدعاية واالعالن والتسويق؛ عرض 
السلع؛ توزيع العينات؛ تقديم السلع على وسائل 

المبيعات االتصال بهدف البيع بالتجزئة؛ ترويج 
لصالح اآلخرين؛ خدمات تزيين واجهات المحالت؛ 

تأجير اللوحات والمساحات االعالنية؛ تنظيم 
المعارض ألهداف تجارية أو ?عالنية في مجاالت 

السلع والخدمات االستهالكية وحسن الضيافة 
والراحة؛ خدمات ودراسات العالقات العامة؛ 

 المساعدة في ادارة المؤسسات التجارية.

 
" GRAN EAOGAMالعبارة " ف العالمة :وص

 مكتوبة بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
نإصدار هذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 GRANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAOGAM 

 02/03/2021 :بتاريخ 346010 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الشؤون العقارية للممتلكات التجارية وتشمل 

المكاتب والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ اإلدارة 
ارية وتشمل المكاتب العقارية للممتلكات التج

والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ التأجير بغرض 
الشراء للممتلكات التجارية وتشمل المكاتب 

والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ تأجير الممتلكات 
التجارية وتشكل المكاتب والمحالت والمقاهي 
والمطاعم؛ خدمات التثمين العقاري للممتلكات 

ت والمقاهي التجارية وتشمل المكاتب والمحال
والمطاعم؛ خدمات الوساطة العقارية للممتلكات 
العقارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 
والمطاعم؛ خدمات اإلدارة العقارية للممتلكات 
التجارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 

والمطاعم؛ خدمات تقديم المشورة واالستشارات 

لمعلومات المتعلقة بالشؤون العقارية؛ توفير ا
المتعلقة بالشؤون العقارية؛ التأمين؛ الخدمات 

 المالية؛ الشؤون المالية.

 
" GRAN EAOGAMالعبارة " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 GRANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAOGAM 

 02/03/2021 :بتاريخ 346011 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
هية؛ خدمات مقدم الترفيه؛ توفير معلومات ترفي

البرامج الترفيهية؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ 
الخدمات االستجمامية؛ المرافق االستجمامية؛ 

خدمات المتنزهات االستجمامية؛ توفير المساحات 
االستجمامية؛ توفير الفعاليات االستجمامية؛ توفير 
المرافق االستجمامية؛ تنظيم الفعاليات واألنشطة 

توفير المعلومات المتعلقة باألنشطة االستجمامية؛ 
االستجمامية؛ خدمات التسلية؛ خدمات منتزهات 

التسلية؛ توفير مرافق التسلية؛ خدمات حجز التذاكر 
وتأكيد حجزها االستجمام والتسلية؛ تقديم المعلومات 

واألخبار والتعليقات في مجال أنشطة االستجمام 
وإقامة  والتسلية؛ حدائق المالهي؛ المالهي؛ تنظيم

الحفالت الموسيقية؛ تنظيم وعقد المؤتمرات؛ تنظيم 
وعقد الندوات؛ تأكيد حجز المقاعد للعروض؛ 

مراكز البولينغ عروض السينما؛ السيرك؛ خدمات 
النوادي؛ تعليمات الرياضة البدنية؛ خدمات النادي 

الصحي؛ عروض دور العروض السينمائية؛ 
؛ خدمات مسارح العروض الموسيقية الراقصة

خدمات األوركسترا؛ تنظيم الحفالت الراقصة؛ 
تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ 

تنظيم العروض تنظيم المسابقات الرياضية؛ التربية 
البدنية؛ تقديم العروض الحية ألغراض ثقافية أو 

تعليمية؛ توفير خدمات آالت التسلية التي باستخدام 
ت المتاحف؛ توفير النقود المعدنية توفير تسهيال

التسهيالت الرياضية؛ تأجير المعدات الرياضية 
باستثناء المركبات؛ تأجير معدات الغولف؛ التعليم؛ 

 توفير التدريب؛ حدائق الحيوانات.

 
" GRAN EAOGAMالعبارة " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ت آي بي للملكية الفكريةبيانا 
 MRCDRBEOOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346015 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيلونا موبيليا صنايع في تجارة أنونيم شركتي  بإسم :
كايسريوسب وعنوانة : 

كاد .  14ماهاليسي 

ميليكغازي  - 14رقم 
تركيا, , , / كايسيري , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث، مصنوع من أي نوع من المواد. فرشات؛ 
مخدات؛ فرشات  ووسائد هوائية ليست لغايات 
طبية، أسرة مائية.  مرايا. خاليا نحل، أقراص 
عسل اصطناعية وقطع من الخشب ألقراص 

هزازة  لألطفال، حظائر لعب  العسل. كراسي
لألطفال، أسّرة هزازة لألطفال، مشايات للرضع. 
لوحات عرض، إطارات للصور والصور الزيتية، 
لوحات تعريف، رقع تعريف، لوحات لألسماء، 
بطاقات تعريف مصنوعة من خشب أو مواد 

صناعية. أوعية من الخشب أو البالستيك للتعبئة، 
قل والتخزين، براميل،  براميل خشبية تستخدم في الن

أوعية أسطوانية للتخزين، خّزانات، صناديق، 
حاويات للتخزين، حاويات للنقل، علب، منصات 
تحميل وأدوات إغالق من الخشب أو البالستيك 

للبضائع المذكورة آنفاً. سلع خردوات صغيرة من 
خشب أو مواد صناعية واردة في هذه الفئة،  

ية لألثاث، آليات تجهيزات من خشب أو مواد صناع
فتح وإغالق من خشب أو مواد صناعية. زينة أو 

سلع للتزيين من الخشب والفلين والقصب 
والخيزران والقش والسندان والعظم والعاج وعظم 

فك الحوت والصدف والكهرمان وعرق اللؤلؤ 
والمرشوم وشمع النحل والجبس أو البالستيك 

جدران، وبخاصة الهياكل الصغيرة، زينة األعياد لل
منحوتات، جوائز تذكارية.  سالل، سالل صيد 

السمك. بيوت للحيوانات، صناديق تعشيش وأسّرة 
للحيوانات األليفة المنزلية.  ساللم محمولة وساللم 
متحركة من خشب أو مواد صناعية.  ستائر من 
الخيزران، ستائر داخلية لفافة ]للديكور الداخلي[، 

طية، ستائر خرز ستائر داخلية مضلعة، ستائر شري
للديكور، خطافات للستائر، حلقات للستائر، حبال 
زينة للستائر، قضبان للستائر، حواجز غير معدنية 

 لعجالت الستائر. 

 
شكل مميز لدائرة يتادخل فيها  وصف العالمة :

اقواس بجانبها كلمة بحروف التينية بتدرجات اللون 
    MRCDRBEOOAالبنفسجي و االبيض 

 

 :  االشتراطات
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 MRCDRBEOOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346016 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيلونا موبيليا صنايع في تجارة أنونيم شركتي  بإسم :
كايسريوسب وعنوانة : 

كاد .  14ماهاليسي 

ميليكغازي  - 14رقم 
/ كايسيري , تركيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الدعاية واإلعالن، التسويق والعالقات العامة؛ تنظيم 
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية أو 

عالن؛ توفير إعالنية؛ التصميم لغايات الدعاية واإل
سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها. 
تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات السكرتارية؛ تنظيم 

االشتراكات في الصحف لآلخرين؛ تجميع 
االحصائيات؛ تأجير اآلالت المكتبية؛ تنظيم 

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ الرد على 
ن. إدارة األعمال، الهاتف للمشتركين غير المتواجدي

توجيه األعمال واستشارات األعمال؛ المحاسبة؛ 
خدمات االستشارات التجارية؛ توظيف األفراد، 

تنسيب األفراد، وكاالت التوظيف، وكاالت 
االستيراد والتصدير؛ خدمات التنسيب المؤقت 

لألفراد. البيع بالمزاد العلني. خدمات تجميع تشكيلة 
كين الزبائن من معاينة من السلع لصالح الغير لتم

وشراء تلك السلع بسهولة، وقد تقدم هذه الخدمات 

عبر متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
عبر وسائل األوساط اإللكترونية أو عبر كتالوجات 

 الطلب البريدي 

 
شكل مميز لدائرة يتادخل فيها  وصف العالمة :

ات اللون اقواس بجانبها كلمة بحروف التينية بتدرج
    MRCDRBEOOAالبنفسجي و االبيض 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

شرنموذج إعالن الن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 OAGUMAGAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346018 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ي تجارة أنونيم شركتيبيلونا موبيليا صنايع ف  بإسم :
كايسريوسب وعنوانة : 

كاد .  14ماهاليسي 

ميليكغازي  - 14رقم 
/ كايسيري , تركيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث، مصنوع من أي نوع من المواد. فرشات؛ 
 مخدات؛ فرشات  ووسائد هوائية ليست لغايات
طبية، أسرة مائية.  مرايا. خاليا نحل، أقراص 
عسل اصطناعية وقطع من الخشب ألقراص 
العسل. كراسي هزازة  لألطفال، حظائر لعب 

لألطفال، أسّرة هزازة لألطفال، مشايات للرضع. 
لوحات عرض، إطارات للصور والصور الزيتية، 
لوحات تعريف، رقع تعريف، لوحات لألسماء، 

وعة من خشب أو مواد بطاقات تعريف مصن
صناعية. أوعية من الخشب أو البالستيك للتعبئة، 

براميل خشبية تستخدم في النقل والتخزين، براميل،  
أوعية أسطوانية للتخزين، خّزانات، صناديق، 

حاويات للتخزين، حاويات للنقل، علب، منصات 
تحميل وأدوات إغالق من الخشب أو البالستيك 

 ً . سلع خردوات صغيرة من للبضائع المذكورة آنفا
خشب أو مواد صناعية واردة في هذه الفئة،  

تجهيزات من خشب أو مواد صناعية لألثاث، آليات 
فتح وإغالق من خشب أو مواد صناعية. زينة أو 

سلع للتزيين من الخشب والفلين والقصب 
والخيزران والقش والسندان والعظم والعاج وعظم 

عرق اللؤلؤ فك الحوت والصدف والكهرمان و
والمرشوم وشمع النحل والجبس أو البالستيك 

وبخاصة الهياكل الصغيرة، زينة األعياد للجدران، 
منحوتات، جوائز تذكارية.  سالل، سالل صيد 

السمك. بيوت للحيوانات، صناديق تعشيش وأسّرة 
للحيوانات األليفة المنزلية.  ساللم محمولة وساللم 

ة.  ستائر من متحركة من خشب أو مواد صناعي
الخيزران، ستائر داخلية لفافة ]للديكور الداخلي[، 
ستائر داخلية مضلعة، ستائر شريطية، ستائر خرز 
للديكور، خطافات للستائر، حلقات للستائر، حبال 
زينة للستائر، قضبان للستائر، حواجز غير معدنية 

 لعجالت الستائر. 

 
شكل مميز مكرر مرتين لخطين  وصف العالمة :

ى شكل زاوية بجانبه كلمة بحروف التينية باللون عل
 OAGUMAGAالبنفسجي و االسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 OAGUMAGAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346019 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيلونا موبيليا صنايع في تجارة أنونيم شركتي  بإسم :
كايسريوسب وعنوانة : 

كاد .  14ماهاليسي 

ميليكغازي  - 14رقم 
/ كايسيري , تركيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
م الدعاية واإلعالن، التسويق والعالقات العامة؛ تنظي
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية أو 
إعالنية؛ التصميم لغايات الدعاية واإلعالن؛ توفير 
سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها. 
تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات السكرتارية؛ تنظيم 

االشتراكات في الصحف لآلخرين؛ تجميع 
نظيم االحصائيات؛ تأجير اآلالت المكتبية؛ ت

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ الرد على 
الهاتف للمشتركين غير المتواجدين. إدارة األعمال، 

توجيه األعمال واستشارات األعمال؛ المحاسبة؛ 
خدمات االستشارات التجارية؛ توظيف األفراد، 

تنسيب األفراد، وكاالت التوظيف، وكاالت 
المؤقت االستيراد والتصدير؛ خدمات التنسيب 

لألفراد. البيع بالمزاد العلني. خدمات تجميع تشكيلة 
من السلع لصالح الغير لتمكين الزبائن من معاينة 
وشراء تلك السلع بسهولة، وقد تقدم هذه الخدمات 

عبر متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 
عبر وسائل األوساط اإللكترونية أو عبر كتالوجات 

 الطلب البريدي 

 
شكل مميز مكرر مرتين لخطين  وصف العالمة :

على شكل زاوية بجانبه كلمة بحروف التينية باللون 
 OAGUMAGAالبنفسجي و االسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 GRANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAOGAM 

 02/03/2021 :بتاريخ 346022 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير)ما 

ذلك لتمكين المستهلكين من معاينتها و عدا نقلها( و
شرائها؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة المباشرة 

الين(؛ ?دارة األعمال بما فيها ?دارة األعمال -)ان
لمراكز التسوق والمحالت والفنادق والنوادي 

الصحية والمطاعم والمقاهي؛ خدمات استشارات 
األعمال؛ خدمات الدعاية واالعالن والتسويق 

ترويج لمراكز التسوق والمحالت والفنادق وال
والنوادي الصحية والمطاعم والمقاهي؛ خدمات 

تحليل األسواق المتعلقة ببيع السلع؛ خدمات التسويق 
والترويج بما فيها تسويق وترويج مراكز التسوق 
والمحالت والفنادق والنوادي الصحية والمطاعم 
مات والمقاهي؛ األبحاث والدراسات التسويقية؛ خد
تقديم المشورة واالستشارات المتعلقة بترويج 

المبيعات والدعاية واالعالن والتسويق؛ عرض 
السلع؛ توزيع العينات؛ تقديم السلع على وسائل 

االتصال بهدف البيع بالتجزئة؛ ترويج المبيعات 
لصالح اآلخرين؛ خدمات تزيين واجهات المحالت؛ 

يم تأجير اللوحات والمساحات االعالنية؛ تنظ
المعارض ألهداف تجارية أو ?عالنية في مجاالت 

السلع والخدمات االستهالكية وحسن الضيافة 
والراحة؛ خدمات ودراسات العالقات العامة؛ 

 المساعدة في ادارة المؤسسات التجارية.

 
" GRAN EAOGAMالعبارة " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 GRANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAOGAM 

 02/03/2021 :بتاريخ 346024 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الشؤون العقارية للممتلكات التجارية وتشمل 

المكاتب والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ اإلدارة 
العقارية للممتلكات التجارية وتشمل المكاتب 

والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ التأجير بغرض 
ل المكاتب الشراء للممتلكات التجارية وتشم

والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ تأجير الممتلكات 
التجارية وتشكل المكاتب والمحالت والمقاهي 
والمطاعم؛ خدمات التثمين العقاري للممتلكات 
التجارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 
والمطاعم؛ خدمات الوساطة العقارية للممتلكات 

مقاهي العقارية وتشمل المكاتب والمحالت وال
والمطاعم؛ خدمات اإلدارة العقارية للممتلكات 
التجارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 

والمطاعم؛ خدمات تقديم المشورة واالستشارات 

المتعلقة بالشؤون العقارية؛ توفير المعلومات 
المتعلقة بالشؤون العقارية؛ التأمين؛ الخدمات 

 المالية؛ الشؤون المالية.

 
" GRAN EAOGAMالعبارة " : وصف العالمة

 مكتوبة بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 GRANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAOGAM 

 02/03/2021 :بتاريخ 346025 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 .م.خ(نخيل )ش  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الترفيه؛ توفير معلومات ترفيهية؛ خدمات مقدم 
البرامج الترفيهية؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ 

ق االستجمامية؛ الخدمات االستجمامية؛ المراف
خدمات المتنزهات االستجمامية؛ توفير المساحات 
االستجمامية؛ توفير الفعاليات االستجمامية؛ توفير 
المرافق االستجمامية؛ تنظيم الفعاليات واألنشطة 
االستجمامية؛ توفير المعلومات المتعلقة باألنشطة 
االستجمامية؛ خدمات التسلية؛ خدمات منتزهات 

مرافق التسلية؛ خدمات حجز التذاكر  التسلية؛ توفير
وتأكيد حجزها االستجمام والتسلية؛ تقديم المعلومات 

واألخبار والتعليقات في مجال أنشطة االستجمام 
والتسلية؛ حدائق المالهي؛ المالهي؛ تنظيم وإقامة 
الحفالت الموسيقية؛ تنظيم وعقد المؤتمرات؛ تنظيم 

روض؛ وعقد الندوات؛ تأكيد حجز المقاعد للع
مراكز البولينغ عروض السينما؛ السيرك؛ خدمات 
النوادي؛ تعليمات الرياضة البدنية؛ خدمات النادي 

الصحي؛ عروض دور العروض السينمائية؛ 
خدمات مسارح العروض الموسيقية الراقصة؛ 
خدمات األوركسترا؛ تنظيم الحفالت الراقصة؛ 
تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ 

ظيم العروض تنظيم المسابقات الرياضية؛ التربية تن
البدنية؛ تقديم العروض الحية ألغراض ثقافية أو 

تعليمية؛ توفير خدمات آالت التسلية التي باستخدام 
النقود المعدنية توفير تسهيالت المتاحف؛ توفير 
التسهيالت الرياضية؛ تأجير المعدات الرياضية 

الغولف؛ التعليم؛  باستثناء المركبات؛ تأجير معدات
 توفير التدريب؛ حدائق الحيوانات.

 
" GRAN EAOGAMالعبارة " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 سوق ورسانطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346026 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير)ما 

ك لتمكين المستهلكين من معاينتها و عدا نقلها( وذل
شرائها؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة المباشرة 

الين(؛ ?دارة األعمال بما فيها ?دارة األعمال -)ان
لمراكز التسوق والمحالت والفنادق والنوادي 

الصحية والمطاعم والمقاهي؛ خدمات استشارات 
األعمال؛ خدمات الدعاية واالعالن والتسويق 

ويج لمراكز التسوق والمحالت والفنادق والتر
والنوادي الصحية والمطاعم والمقاهي؛ خدمات 

تحليل األسواق المتعلقة ببيع السلع؛ خدمات التسويق 
والترويج بما فيها تسويق وترويج مراكز التسوق 
والمحالت والفنادق والنوادي الصحية والمطاعم 
ت والمقاهي؛ األبحاث والدراسات التسويقية؛ خدما
تقديم المشورة واالستشارات المتعلقة بترويج 

المبيعات والدعاية واالعالن والتسويق؛ عرض 
السلع؛ توزيع العينات؛ تقديم السلع على وسائل 

االتصال بهدف البيع بالتجزئة؛ ترويج المبيعات 
لصالح اآلخرين؛ خدمات تزيين واجهات المحالت؛ 

 تأجير اللوحات والمساحات االعالنية؛ تنظيم
المعارض ألهداف تجارية أو ?عالنية في مجاالت 

السلع والخدمات االستهالكية وحسن الضيافة 
والراحة؛ خدمات ودراسات العالقات العامة؛ 

 المساعدة في ادارة المؤسسات التجارية.

 
العبارة "سوق ورسان" مكتوبة  وصف العالمة :

 بأحرف عربية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 سوق ورسانطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346027 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الشؤون العقارية للممتلكات التجارية وتشمل 

المكاتب والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ اإلدارة 
العقارية للممتلكات التجارية وتشمل المكاتب 

والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ التأجير بغرض 
ب الشراء للممتلكات التجارية وتشمل المكات

والمحالت والمقاهي والمطاعم؛ تأجير الممتلكات 
التجارية وتشكل المكاتب والمحالت والمقاهي 
والمطاعم؛ خدمات التثمين العقاري للممتلكات 
التجارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 
والمطاعم؛ خدمات الوساطة العقارية للممتلكات 
العقارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 

لمطاعم؛ خدمات اإلدارة العقارية للممتلكات وا
التجارية وتشمل المكاتب والمحالت والمقاهي 

والمطاعم؛ خدمات تقديم المشورة واالستشارات 

المتعلقة بالشؤون العقارية؛ توفير المعلومات 
المتعلقة بالشؤون العقارية؛ التأمين؛ الخدمات 

 المالية؛ الشؤون المالية.

 
رة "سوق ورسان" مكتوبة العبا وصف العالمة :

 بأحرف عربية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

شرنموذج إعالن الن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 سوق ورسانطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346028 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نخيل )ش.م.خ(  بإسم :
ص.ب. : وعنوانة 

، دبي، 17777
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الترفيه؛ توفير معلومات ترفيهية؛ خدمات مقدم 
البرامج الترفيهية؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ 
 الخدمات االستجمامية؛ المرافق االستجمامية؛

خدمات المتنزهات االستجمامية؛ توفير المساحات 
االستجمامية؛ توفير الفعاليات االستجمامية؛ توفير 
المرافق االستجمامية؛ تنظيم الفعاليات واألنشطة 
االستجمامية؛ توفير المعلومات المتعلقة باألنشطة 
االستجمامية؛ خدمات التسلية؛ خدمات منتزهات 

؛ خدمات حجز التذاكر التسلية؛ توفير مرافق التسلية
وتأكيد حجزها االستجمام والتسلية؛ تقديم المعلومات 

واألخبار والتعليقات في مجال أنشطة االستجمام 
والتسلية؛ حدائق المالهي؛ المالهي؛ تنظيم وإقامة 
الحفالت الموسيقية؛ تنظيم وعقد المؤتمرات؛ تنظيم 

وعقد الندوات؛ تأكيد حجز المقاعد للعروض؛ 
ولينغ عروض السينما؛ السيرك؛ خدمات مراكز الب

النوادي؛ تعليمات الرياضة البدنية؛ خدمات النادي 

الصحي؛ عروض دور العروض السينمائية؛ 
خدمات مسارح العروض الموسيقية الراقصة؛ 
خدمات األوركسترا؛ تنظيم الحفالت الراقصة؛ 
تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ 

يم المسابقات الرياضية؛ التربية تنظيم العروض تنظ
البدنية؛ تقديم العروض الحية ألغراض ثقافية أو 

تعليمية؛ توفير خدمات آالت التسلية التي باستخدام 
النقود المعدنية توفير تسهيالت المتاحف؛ توفير 
التسهيالت الرياضية؛ تأجير المعدات الرياضية 
يم؛ باستثناء المركبات؛ تأجير معدات الغولف؛ التعل

 توفير التدريب؛ حدائق الحيوانات.

 
العبارة "سوق ورسان" مكتوبة  وصف العالمة :

 بأحرف عربية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30ل المسجل ، وذلك خال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OERMNECطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346030 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليونتك ايه جي  بإسم :
يوروبال وعنوانة : 

زوريخ  8004 39
,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البرمجيات لالستخدام التجاري؛ البرمجيات 

الستخدامها في أتمتة وإدارة العمليات التشغيلية؛ 
ات حواسيب إلرسال الرسائل عبر الفاكس، برمجي

الرسائل االلكترونية، البريد الصوتي والرسائل عبر 
اإلنترنت؛ البرمجيات وأجهزة االتصاالت، بما في 

ذلك أجهزة المودم، لتمكين االتصال بقواعد 
البيانات، شبكات الحاسوب، شبكات الكمبيوتر 

 العالمية واإلنترنت؛ البرمجيات التصاالت الشبكة
الالسلكية؛ منصات البرمجيات؛ البرمجيات 

التفاعلية؛ برمجيات حماية الخصوصية؛ البرمجيات 
إلنشاء، وتسهيل وإدارة الوصول عن بعد إلى 
الشبكات المحلية والعالمية والتواصل مع هذه 

الشبكات؛ أجهزة وبرمجيات حواسيب لتأمين النفاذ 
اآلمن عن بعد إلى شبكات الحواسيب وشبكات 

الت؛ تطبيقات البرمجيات ؛ برمجيات للبحث االتصا

عن المعلومات واستخراجها عبر شبكة الكمبيوتر، 

 .  9في الفئة 

 
بأحرف  OERMNECالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االسود و بخط مميز و على الطرف 
العلوي االيسر رسم لمجموعتين من الداوئر متصلة 

 ببعضها البعض بخط و باللون الرمادي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم نفات الفكرية والمصتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OERMNECطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346031 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليونتك ايه جي  بإسم :
يوروبال وعنوانة : 

زوريخ  8004 39
,سويسرا, , , ,  

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
العمليات المصرفية ، خدمات مالية وتأمينية، إجراء 

معامالت مالية؛ تنفيذ التعامالت المالية على 
اإلنترنت؛ تداول األوراق المالية، األوراق المالية 
اآلجلة، شهادات األوراق المالية والعقود اآلجلة 

لألوراق المالية في السوق المحلية؛ تداول شهادات 
األوراق المالية والعقود اآلجلة لألوراق المالية في 

األسواق الخارجية؛ إجراء العمليات المالية في 
صناديق االستثمار، والصناديق المدرجة في 

البورصة، األسهم، السندات، القيم واألوراق المالية؛ 
مالية متعلقة خدمات مالية محوسبة؛ خدمات 

بالمؤونات و هيكلية رأس المال؛ وساطة المشتقات 
المالية؛ المشورة المالية المتعلقة باألوراق المالية، 
المشتقات المالية و غيرها من المنتجات المالية؛ 

التعامل مع التحويالت المصرفية، اإلدخار، التمويل 
وعمليات التأمي؛ خدمات استثمار مالي؛ إدارة 

؛ الخدمات التي يقدمها مستشارون في أصول مالية

مجال التخطيط المالي؛ خدمات صندوق اإلدخار؛ 
الخدمات المالية المتعلقة بخطط التقاعد؛ خدمات 
تقييم مالي؛ خدمات معلومات و تحليالت مالية؛ 
خدمات مالية متعلقة بإدارة الثروات؛ المعلومات 

واالستشارات في مجال التمويل؛ توفير المعلومات 
مالية عبر اإلنترنت؛ خدمات إستثمار مالي في ال

مجال األوراق المالية، صناديق اإلستثمار المشترك 
و إدارة المحافظ اإلئتمانية؛ المعامالت المالية عبر 

اإلنترنت؛ الوساطة عبر اإلنترنت للتداول 
والمعامالت المتعلقة بالعمالت والمنتجات المالية 

تقديم معلومات األخرى؛ إعداد الصفقات المالية؛ 
على اإلنترنت تتعلق بالخدمات المالية، العمليات 

المصرفية ، خدمات التأمين و اإلستثمار، في الفئة 

36  . 

 
بأحرف  OERMNECالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االسود و بخط مميز و على الطرف 



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

العلوي االيسر رسم لمجموعتين من الداوئر 
 و باللون الرماديمتصلة ببعضها البعض بخط 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OERMNECطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346032 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليونتك ايه جي  بإسم :
يوروبال وعنوانة : 

زوريخ  8004 39
يسرا, , , ,  ,سو

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تصميم وتطوير البرمجيات؛ توفير البرمجيات على 

شبكات الكمبيوتر )خاصة اإلنترنت(، شبكات 
االتصاالت وخدمات البيانات المتنقلة )توفير 

التطبيقات المستضافة(؛ توفير االستخدام المؤقت 
للبرمجيات المستندة إلى اإلنترنت؛ برمجة 
البرمجيات لبرامج اإلنترنت؛ تطوير حلول 

لتطبيقات البرمجيات للحواسيب؛ تأجير برامج أمن 
اإلنترنت؛ توفير وتأجير مساحة الذاكرة )مساحة 
الشبكة( على اإلنترنت؛ برمجة صفحات اإلنترنت 
المخصصة التي تحتوي على معلومات محددة من 

ستخدم، ومعلومات شخصية ومعلومات؛ قبل الم
برمجة البرمجيات لبرامج اإلنترنت؛ توفير منصات 

اإلنترنت )برمجيات(؛ استضافة برامج التجارة 

اإللكترونية على اإلنترنت؛ تصميم واستضافة 

 .  42بوابات على اإلنترنت، في الفئة 

 
بأحرف  OERMNECالكلمة  وصف العالمة :

بخط مميز و على الطرف التينية باللون االسود و 
العلوي االيسر رسم لمجموعتين من الداوئر متصلة 

 ببعضها البعض بخط و باللون الرمادي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل المسجل ، وذلك 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 M.G.OORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CRVAG2 

 02/03/2021 :بتاريخ 346033 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ان اتش كيه سبرينغ كو.، ال تي دي.  بإسم :

، 10وعنوانة : 

تشومي ، -3فوكورا 
 كو ،-كانازاوا

يوكوهاما شي ، 
كاناغاوا ,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 28فئة أعمدة مضارب الغولف في ال

 
 M.G.OORعبارة  وصف العالمة :
CRVAG2  باحرف و ارقام التينية باللون

 االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 SORUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAORGCAON 

 02/03/2021 :بتاريخ 346034 المودعة بالرقم :

 OM  02/09/2020  018301113األولوية :  بيانات 
 غروهي أيه جي  بإسم :

إندستريبارك وعنوانة : 
إيدلبورغ، هيمير 

، ,المانيا, , , 58675
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة اإلضاءة، والتدفئة، والتبريد، والتجفيف، 

د بالمياه وللغايات الصحية، والتهوية، وللتزوي
وتتضمن التي للمطبخ؛ التجهيزات الصحية، 
التركيبات للتزويد بالمياه، سخانات المياه، 

االستحمام، االغتسال، والغسيل، غسيل الصحون، 
تجهيزات المراحيض والتشطيف والمستخدمة 
إلدخال وتصريف المياه من هذه التجهيزات ، 

من التي يتم التحكم المستلزمات المذكورة سابقا تتض
بها رقميا وباللمس؛ صنابير المياه الحارة والباردة؛ 
تركيبات تدفق وفيضان المياه؛ الحنفيات للمغاسل، 
االحواض، الدشات والمراحيض؛ مرشات دشات 
االغتسال، دشات تحمل باليد والدشات العلوية، 
تركيبات االغتسال، دشات التدليك، الدشات، 

رش للبضائع المذكورة؛ خراطيم الرش ورؤوس ال
الحافظات، األنابيب ووصالت األنابيب للدشات 
المذكورة سابقا؛ أعمدة الدشات، الدشات الكاملة، 

أرضيات دشات االغتسال، أحواض االغتسال، 
حجيرات االستحمام، أنظمة الدش، أجهزة الدش، 
تجهيزات االغتسال/ االستحمام، أجهزة الدش، 

ت الدشات ذاتية حجرات حوض االستحمام، حنفيا
اإلغالق التي يتم التحكم بها إلكترونيا؛ تتضمن 
مستلزمات التزويد بالمياه والمستلزمات الصحية 

المذكورة سابقا بكونها منظمة حرارة و/أو 
مستلزمات يتم التحكم بها بدون لمس؛ الحنفيات 
لوحدات المغاسل؛ خالطات المياه؛ صمامات 

ات اإليقاف الخلط، صمامات التحكم بالدش، صمام
لتنظيم الماء ، مداخل ومخارج المياه )مستلزمات 
صحية(؛ ملينات تستخدم مع الماء )تستخدم الزالة 
عسرة المياه(؛ األثاث الصحي، تحديداً أحواض 
الغسيل، المغاسل، أحواض االستحمام، أحواض 

االستحمام للمغاطس، شطافات؛ المراحيض 
قات ودورات المياه المزودة بدشات؛ قطع وملح

 جميع السلع المذكورة أعاله



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
 SORUEعبارة  وصف العالمة :

EAORGCAON  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ريخ إصدار يوما من تا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Dasasuiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346035 المودعة بالرقم :
 ولوية : بيانات األ 

 نيبون كاياكو كابوشيكي  كايشا  بإسم :

، 1-1وعنوانة : 

تشـومه،  -2مارونـشي 
كـو، طـوكيـو  -شيـودا

100-0005 
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مبيدات بيولوجية؛ مبيدات حشرية؛ مبيدات 

فطريات؛ مبيدات طفيليات؛ الحشرات؛ مبيدات ال
مبيدات بيولوجية لالستخدامات الزراعية؛ مبيدات 
حشرية لالستخدامات الزراعية؛ مبيدات الفطريات 

لالستخدامات الزراعية؛ مبيدات طفيليات 

 .  5لالستخدامات الزراعية، في الفئة 

 
باحرف  Dasasuiaالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AVCROAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAONENG 

 02/03/2021 :بتاريخ 346036 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ادميرال ماركيتس جروب ايه سي  بإسم :
معكري تن وعنوانة : 

 11، الطابق 1/  19
، 

تالين  10145
,استونيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات المالية؛ خدمات التمويل؛ االستشارات 

المالية ،تقديم خدمات الوساطة في األوراق المالية، 
إصدار الرموز ذات القيمة ؛ تبادل األموال 

تثمار ؛ سمسرة ، ال تعتبر االستثمارات وإدارة االس
أي من الخدمات المذكورة أعاله خدمة إدارة 

 36صناديق التحوط في الفئة 

 
 AVCROAOعبارة  وصف العالمة :
CAONENG  باحرف التينية باللون االزرق

وعلى سطرين و على ايسرها رسم لدائرتين باللون 
 االزرق و االحمر

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لك :وكيل التسجيل / الما

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 SARVEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SEMENRM UEAONU 

 02/03/2021 :بتاريخ 346037 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايتنا انك.  بإسم :

جولي  980وعنوانة : 
روود، بلو بيل، 

، 19422بنسلفانيا 
,الواليات المتحدة 

, ,   االميركية, ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االختبارات الوراثية؛ خدمات االستشارة 
الوراثية؛ تحليل وتشخيص المعلومات الوراثية 

والصحية لألغراض الطبية؛ خدمات فحص وتحليل 
الحمض النووي؛ خدمات اختبار المعلومات 

  44يولوجية، في الفئة الجينومية والب

 
 SARVEVعبارة  وصف العالمة :

SEMENRM UEAONU باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OEMEE ORDEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AONRCANE DOROA 

 02/03/2021 :بتاريخ 346038 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذي كلوروكس كومباني اوف كندا, ليمتد  بإسم :

 150وعنوانة : 
بيسكين كريسنت  

 دبليو  6برامبتون، ال 

 ، أونتاريو 3في  4
,كندا, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ية والصحية؛ المكمالت الغذائية؛ المكمالت الغذائ

المستحضرات والمكمالت الغذائية؛ مستحضرات 
ومكمالت غذائية؛ البكتيريا النافعة؛ الفيتامينات، 
المعادن؛ األطعمة المغذية؛ المكمالت الغذائية، 

المكمالت الغذائية والمنتجات الصحية الطبيعية التي 
تحتوي على مكونات عشبية، مكونات النبات، 

ألطعمة المغذية، زيوت الفيتامينات، المعادن، ا
غذائية، األحماض الدهنية األساسية، االنزيمات، 

البكتيريا النافعة، والبروتينات لغرض تنظيم، ودعم 
وعالج التطهير وازالة السموم من الجسم، واإلقالع 

عن التدخين، وصحة األمعاء، وصحة الجهاز 
الهضمي، وجهاز المناعة، وصحة الدماغ، وتقليل 

القلب، ومشاكل القلب واألوعية  االلتهاب، وصحة
الدموية، اإلمساك، ومتالزمة األمعاء المتسربة، 

متالزمة القولون المتهيج، وكرون والتهاب 
القولون، كولسترول، ووظائف الكبد، ووظائف 
الرئة، الربو، وحرقة المعدة، وفقدان الوزن، 
والوزن، التغذية، ودعم مضادات األكسدة، 

طفيليات، وفرط نمو والهضم، والقضاء على ال
المبيضات، وعدوات الخمائر، وموازنة الجراثيم 
المعوية، واالنخفاض في غازات األمعاء، حب 

الشباب، األمراض الجلدية، واالضطرابات العاطفية 

 .  5الموسمية، وموازنة سكر الدم، في الفئة 

 
 OEMEE ORDEعبارة  وصف العالمة :

AONRCANE DOROA  بأحرف التينية
 نين االبيض واالسودوباللو

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ul.tu0 ARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Orosassor bN 

 02/03/2021 :بتاريخ 346040 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي الكترونيكس انك.  بإسم :

 128وعنوانة : 
دايرو، -يووي

جو، -يونغدينجبو

، 721-150سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الرقاقات )دارات متكاملة(؛ الرقائق متعددة 
المعالجات؛ رقائق الدارات المتكاملة ألجهزة 

اقات الدارات التلفاز؛ الدارات المتكاملة، رق
المتكاملة، ووحدات الدارات المتكاملة لضغط 
الفيديو وإزالة ضغط الفيديو الرقمي؛ الدارات 
المتكاملة، رقاقات الدارات المتكاملة، ووحدات 
الدارات المتكاملة لترميز وفك ترميز الفيديو 

الرقمي؛ شرائح رسومية عالية الوضوح؛ أجهزة 

  9التلفاز، في الفئة 

 
بحجم كبير باللون  uالحرف  مة :وصف العال

و  5االسود و على ايمنها مربع و بداخله الرقم 

باحرف  AR Orosassor bNعلى ايمنها العبارة 
 التينية و رقم و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ul.tu2 ARارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

Orosassor 

 02/03/2021 :بتاريخ 346041 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي الكترونيكس انك.  بإسم :

 128وعنوانة : 
دايرو، -يووي

جو، -يونغدينجبو

، 721-150سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
الرقاقات )دارات متكاملة(؛ الرقائق متعددة 
المعالجات؛ رقائق الدارات المتكاملة ألجهزة 
التلفاز؛ الدارات المتكاملة، رقاقات الدارات 

المتكاملة، ووحدات الدارات المتكاملة لضغط 
الفيديو وإزالة ضغط الفيديو الرقمي؛ الدارات 

تكاملة، ووحدات المتكاملة، رقاقات الدارات الم
الدارات المتكاملة لترميز وفك ترميز الفيديو 

الرقمي؛ شرائح رسومية عالية الوضوح؛ أجهزة 

 9التلفاز، في الفئة 

 
بحجم كبير باللون  uالحرف  وصف العالمة :

و  3االسود و على ايمنها مربع و بداخله الرقم 

باحرف  AR Orosassorعلى ايمنها العبارة 
 ع باللون االسودالتينية و الجمي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 R ORDEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ELNOECE 

 02/03/2021 :بتاريخ 346043 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بورا كرييايشونز اس. ال.   بإسم :

 ، كالي11وعنوانة : 
فيالسكيز )بي تي او. 

دي أندراتكس(، 

أندراتكس،   07157
البليار، ,اسبانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات التجميل؛ مستحضرات التجميل 

 03والزينة، المسكرة في الفئة 

 
م وبجانبه رس Rالحرف الالتيني  وصف العالمة :

باحرف  ELNOECEلقلب و يدنوها الكلمة  
التينية و على ثالث اسطر و الجميع باللون 

 الزهري و على قاعدة سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لك خالل المسجل ، وذ
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OtosaVOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346044 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إير تكنولوجي كوربوريشن   بإسم :

إي.  106وعنوانة : 
واتوجا أفي., جونسون 

سيتي ، تينيسي 

,الواليات  37601
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ائية المحمولة لتجفيف مجففات الهواء الساخن الكهرب

األجهزة اإللكترونية المحمولة، تحديدا: ، الهواتف 
الخلوية، وسائل المساعدة على السمع، األجهزة 

المساعدة على السمع، مضخمات األصوات 
الشخصية، والسماعات؛ األجهزة العاملة بالكهرباء 

لتجفيف وتعقيم أجهزة المساعدة على السمع 
، مساعدات السمع  الحساسة للرطوبة، تحديدا:

اإللكترونية، األجهزة الخارجية ألدوات السمع 
المزروعة، مغطيات الطنين، مغطيات الضجيج، 
أجهزة االستماع الموضوعة داخل األذن، األجهزة 

المساعدة على السمع، ومضخمات األصوات 
الشخصية؛ أجهزة التعقيم باستخدام ضوء األشعة 

كترونية فوق البنفسجية لتعقيم األجهزة اإلل
المحمولة، تحديدا: ، الهواتف الخلوية، وسائل 

المساعدة على السمع، األجهزة المساعدة على 
السمع، مضخمات األصوات الشخصية، 

  11والسماعات، لغير الغايات الطبية، في الفئة 

 
باحرف  OtosaVOGكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AONRCANE DRSUNEO 

 02/03/2021 :بتاريخ 346051 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زوفا، ال ال سي  بإسم :

 6650وعنوانة : 
ساوث توري باينس 

درايف،  الس فيجاس، 

،  89118نيفادا 
الواليات المتحدة 

كية, , , ,  األمري

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ولباس والقدم وأغطية الرأس؛ أحزمة؛ 

مالبس للجزء السفلي من الجسم؛ معاطف؛ فساتين؛ 
قفازات؛ جاكيتات؛ مالبس مريحة للبيت؛ أوشحة؛ 
مالبس النوم؛ جوارب؛ عصابات للتعرق؛ مالبس 

لسباحة؛ مالبس الشاطئ؛ مالبس للجزء العلوي من ا
الجسم؛ مالبس تحتية؛ بذالت اإلحماء؛ قمصان 
فضفاضة؛ بنطلونات فضفاضة؛ بزات نظامية 

 رياضية. 

 

 NUEكتبت عبارة "  وصف العالمة :
AONRCANE DRSUNEO  باللغة اإلنجليزية " 

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ظبي لالعالم ش . م . ع .شركة ابو  
 زايد الرقميةطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 02/03/2021 :بتاريخ 346059 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة ابوظبي لالعالم ش . م . ع .  بإسم :
شارع المرور , هاتف:  -ابوظبي وعنوانة : 

, 024144381, فاكس: 024145151

, 63: صندوق البريد
ايميل: 

alsuhhus.tuss
ah@uchacau.u

a  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 (35وتفعيل النشاط المكتبي )وكل ما تشمله الفئه 

 
هي هبارة عن كلمة زايد كتبت  وصف العالمة :

 كل مميز بلون اسود وتحتها كلمة الرقمية بش

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
رسم ثالثي األبعاد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 لحلية مميزة

 03/03/2021 :بتاريخ 346073 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 يه اربيل اس ايهفان كليف ا  بإسم :

روت دي وعنوانة : 

 1752، 8بيش 
جالن، –سور –فيالر

سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مجوهرات، أحجار كريمة، معادن نفيسة وكل خليط 
منهـا، آللئ، زمامات )أزرار( ألكمـام القمصان، 

خواتم، أسـاور، أقراط،  مشابك ربطات العنق،
قالئد، دبابيس للزينة، حلي صغيرة )مجوهرات(، 
حلقات للمفاتيح، قطع نقدية، أشغـال فنية من معادن 

نفيسة، علب للمجوهرات، صناديق من معادن 
نفيسة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
الدقيقة، ساعات، كرونومترات )مؤقتات دقيقة(، 

الساعات المعدنية، أساور  ساعات الحائط، أغلفة
الساعات، أربطة الساعات، سالسل ونوابض 

الساعات واألغطية الزجاجية للساعات، حلقات 
للمفاتيح )حلي صغيرة أو سالسل صغيرة(، تماثيل 
أو تحف )نصب صغيرة( من معادن نفيسة، علب 
ساعات الحائط وساعات الجيب واليد، ميداليات، 

 هرات للحقائب.مجوهرات ألجهزة الحاسوب، مجو

 
رسم ثالثي األبعاد من مسقطين  وصف العالمة :

لحلية مميزة كخاتم وسوار حوافها مزينة بصفين 
 من الخرز 

وتحتوي على شكل متكرر لنبتة باربع بتالت  
 مرصع باالحجار الكريمة الدائرية الشكل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  فكريةبيانات آي بي للملكية ال 
 ORRBAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346078 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. ام اي بي مترو جروب انتيليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش اند كو. كيه جي  بإسم :
 -مترو وعنوانة : 

,  1شتراسي 

دوسلدورف,  40235
المانيا, , , ,  

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد بالستيكية وورقية للتغليف ) غير واردة في 
فئات أخرى(؛ أكياس للتغليف؛ مناديل من الورق 

للموائد؛ ورق؛ مطبوعات؛ أكياس القمامة 
)مصنوعة من الورق أو البالستيك(، ورق ترشيح، 

رق المقوى أو الورق، أوراق أغلفة قوارير من الو
لف من السيليلوز المستخلص، مصافي قهوة من 

الورق، أكياس للطبخ باستخدام فرن الميكروويف، 
مناشف من الورق، مناديل من الورق، أغطية 

ورقية للموائد، بياضات من الورق للموائد ومناشف 
من الورق، ورق تواليت، أكياس ]مغلفات وأجربة[ 

ستيك للتعبئة، رقائق بالستيكية من الورق أو البال
 للتغليف، مواد من الورق المقوى، ورق لف

 
والعالمة باللونين االسود و  وصف العالمة :

 شكل مميز لمعين بدخله كلمة ORRBAاالبيض 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 ORRBAرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 03/03/2021 :بتاريخ 346080 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. ام اي بي مترو جروب انتيليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش اند كو. كيه جي  بإسم :
 -مترو وعنوانة : 

,  1شتراسي 

دوسلدورف,  40235
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 
حليب برائحة القهوة؛ َمربيات فواكه، جيالتين 
)هالم(، دهنات )دهنية(، ُخثارة اللبن؛ منتجات 

لحوم وخضروات وفواكه محفوظة، فواكه مجففة، 
لحوم، أسماك، لحوم الدواجن والصيد ، منتجات 
مصنوعة من  اللحوم، األسماك، لحوم الدواجن 

نتجات السجق، خالصات لحم، والصيد، سجق وم
هالم لحم، مستحضرات مصنوعة من اللحم واللحم 
المفروم، جميع البضائع المذكورة آنفاً أيضاً على 

شكل طعام معلب أو مجمد بالكامل؛ األغذية سريعة 
التحضير واألغذية سريعة التحضير شبه المعالجة 
إلى جانب السلطات الجاهزة للتقديم و التي تتكون 

اسي من اللحوم و/أو األسماك و /أو لحوم بشكل أس
الدواجن و/أو السجق و/أو لحوم الصيد؛ وجبات 

خفيفة مالحة؛ شوربات، مستحضرات شوربة، مرقة 
لحم البقر؛ فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 

ومطبوخة، مخلالت مشكلة،  بضائع معالجة وشبه 
معالجة إلى جانب السلطات الجاهزة للتقديم و التي 

بشكل أساسي من الفواكه و/أو الخضروات، تتكون 
أعشاب مزروعة في أوعية محفوظة، منتجات 
بطاطا محضرة، واردة في هذه الفئة، فطائر 

البطاطا، فطائر بطاطا مقلية، بطاطا مهروسة، 
كروكيت )كبة(، أصابع البطاطا المقلية، بطاطة 
مبشورة مقلية؛ َمربيات، فواكه مطبوخة، هالم 

ريس الفواكه؛ بيض، الحليب )جلي( الفواكه، ه
ومنتجات الحليب، مشروبات الحليب ) يكون 

الحليب هو السائد فيها(، زبدة، قشدة، لبن رائب 
)زبادي(، قشدة طازجة، قشدة محّمضة مكثفة، 

مخيض الحليب، جبنة، منتجات الجبنة و 
مستحضرات الجبنة؛ زيوت ودهون صالحة لألكل، 

اسها سمن نباتي؛ دهنات دهنية ودهنات أس
الخضروات؛ أطباق من فول الصويا كبديل عن 
اللحوم، توفو )فول صويا مّخمر(، أطعمة بحجم 
القضمة، واردة في هذه الفئة، منتجات أساسها 

البطاطا مصنوعة بالبثق ألغراض غذائية، واردة 
في هذه الفئة، رقائق بطاطا، أعواد البطاطا، حلقات 
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 بصل مصنوعة من البطاطا؛ أطعمة خفيفة من
الفواكه؛ أطعمة خفيفة من البطاطا؛ زبيب فواكة 
مجفف، مكسرات معالجة، بندق، فول سوداني، 

مكسرات المكاداميا، مكسرات الكاجو، لوز 
وفستق مقشر مجفف و/أو محمص و/أو مملح و/أو 

محمرة و/أو مبهرة؛  أغذية حمية أو مكمالت 
غذائية لغايات غير طبية أساسها بياض البيض 

حماض الدهنية باإلضافة للفيتامينات، والدهون واأل
العناصر الغذائية الغنية بالمعادن، العناصر النادرة، 

بشكل فردي أو مشترك، جميعها واردة في هذه 
 الفئة؛ سكاكر وحلويات أساسها الحليب.

 
والعالمة باللونين االسود و  وصف العالمة :

 شكل مميز لمعين بدخله كلمة ORRBAاالبيض 

 

  االشتراطات :
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 ن تقدم عوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 ORRBAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346082 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. ام اي بي مترو جروب انتيليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش اند كو. كيه جي  بإسم :
 -مترو : وعنوانة 

,  1شتراسي 

دوسلدورف,  40235
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة، بدائل القهوة، مشروبات أساسها القهوة،  
قهوة إسبريسو، شاي، مشروبات أساسها الشاي، 
شاي مثلج، مستحضرات عطرية من أصل نباتي  

م في المشروبات ) عدا عن الزيوت األثيرية( تستخد
، خالصات ألغراض غذائية ) عدا عن الزيوت  
والخالصات األثيرية(، كاكاو، مشروبات أساسها 

الكاكاو، سكر، محليات طبيعية، أرز، أغذية سريعة 
التحضير و واألغذية سريعة التحضير شبه 

المعالجة، تتكون بشكل أساسي من األرز، نازي 
سوشي، تابيوكا، ساغو؛ الدقيق  جورينج،

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، مسحوق 
الخبيز، رقائق شوفان، موسلي ]حلوى مصنوعة 
من الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة[، رقائق 
ذرة، أطعمة خفيفة أساسها الحبوب، الخبز، خبز 

إفرنجي، خبز محمص )توست(، خبز للسندويشات، 
) أرغفة خبز فرنسية(، كرواسون وخبز الباغيت 

جميعها مع أو بدون إضافات تزيين علوية؛ خبز 

رقيق محمص، لب الخبز، بيتزا مع أو بدون 
إضافات تزيين علوية، هامبرغر )سندويشات(، 
برغر نباتي )سندويشات(، السجق )الهوت دوغ( 
)سندويشات(، فطائر لحم، الفطائر والحلويات، 

كة الوفل، فطائر، كيك، كعك محلى، بسكويت، كع
مخاليط الكيك ) على شكل مسحوق(، عجينة الكيك، 
منتجات أساسها القمح، أرز و ذرة مصنوعة بالبثق 

ألغراض غذائية، رقائق الذرة، حلقات البصل 
مصنوعة من الذرة، فشار )بوشار(، أعواد مالحة، 
بسكويت مالح، بسكويت مملح )بريتزيل(؛ سكاكر 

شوكوالتة وحلويات، منتجات حلوى المارينج، 
ومنتجات الشوكوالتة، مارشميلو بالشوكوالتة، كيك 
المافِن، الدونات، علكة بنكهة النبيذ و علكة بنكهة 
الفواكه، سوس؛ مستحضرات عطرية للفطائر؛ 

بضائع مخبوزة على هيئة مجمدة بالكامل؛ دهنات 
حلوة المذاق، واردة في هذه الفئة، مهلبية، مساحيق 

حمراء شبه سائلة، مهلبية  للمهلبية، حلويات بفواكة
األرز؛ معكرونة )باستا(، معكرونة رفيعة )نودلز( 
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من أي نوع، نوكي، أغذية سريعة التحضير و 
واألغذية سريعة التحضير شبه المعالجة تتكون 
بشكل أساسي من المعكرونة )باستا(، تورتيليني، 

الزانيا، سباغيتي ]معكرونة رفيعة[، رافيولي 
صلصة الحمراء(، شبتزلي )فطائر بالجبنة وال

)نودلز(، معكرونة محشوة باللحم المفروم أو الجبنة 
أو الخضروات، فطائر صينية؛ بوظة )آيس كريم(؛ 
عسل النحل؛ دبس للطعام؛ خميرة، ملح، خردل؛ 
خل، صلصات ) توابل(، صلصة صويا، صلصة 

الفواكه، توابل للسلطة، صلصات جاهزة 
مايونيز،  لإلستخدام، صلصلة بندورة، كاتشب،

صلصلة الطرطير، بهارات، مخاليط بهارات، جوز 
الطيب؛ ثلج للمرطبات المنعشة؛ مواد غذائية للحمية 

أو مكمالت غذائية لغايات غير طبية أساسها 
الكربوهيدرات واأللياف باإلضافة للفيتامينات 
والعناصر الغذائية الغنية بالمعادن والعناصر 

ميعها واردة في النادرة، بشكل فردي أو مشترك، ج

هذه الفئة؛ فطائر لحم؛ مشروبات غير كحولية 
 ومشروبات باردة محضرة أساسها القهوة.

 
والعالمة باللونين االسود و  وصف العالمة :

 شكل مميز لمعين بدخله كلمة ORRBAاالبيض 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 ORRBAجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

 03/03/2021 :بتاريخ 346083 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. ام اي بي مترو جروب انتيليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش اند كو. كيه جي  بإسم :
 -مترو وعنوانة : 

,  1شتراسي 

دوسلدورف,  40235
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عصائر مركزة عطرية محضرة أساسها القهوة 

معدة لتحضير المشروبات، مياه معبأة في قوارير 
منكهة بنكهة القهوة، مياه فّوارة، مياه معدنية، 
عصائر الفواكه، مشروبات فّوارة ومشروبات 

عصائر  صودا محضرة أساسها الفواكه والعصير؛
ومشروبات باردة؛ بيرة غير كحولية؛  مشروبات 

الفواكه، شراب فواكه، مشروبات تواترية، 
ليموناضة، مشروبات أساسها الخضروات، عصائر 
أساسها الخضروات؛ عصائر مركزة ومستحضرات 
لعمل المشروبات، مستحضرات لعمل مشروبات 
ليكيور غير كحولية، مسحوق شربات وأقراص 

بات، خالصات لعمل المشروبات، فّوارة للمشرو
 منتجات لعمل المياه المعدنية و /أو المياه الغازية. 

 
والعالمة باللونين االسود و  وصف العالمة :

 شكل مميز لمعين بدخله كلمة ORRBAاالبيض 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ت والمصنفامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 بورت أند بيرلتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ا

 03/03/2021 :بتاريخ 346085 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بورتيه جروب ليمتد-ا-ذا نت  بإسم :

ذا فيليج  1وعنوانة : 
اوفيسيز، وستفيلد، 

ايريل واي، لندن دبليو 

جي اف،  7  12
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

 
 الكلمات  وصف العالمة :
 بورت أند بير

 باالحرف العربية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 NUEقهوة بوتيك طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRDDEE BRANRCA 

 03/03/2021 :بتاريخ 346091 مودعة بالرقم :ال
 بيانات األولوية :  

 شركة محامص ومطاحن بن العميد  بإسم :
الطابق وعنوانة : 

الرابع، برج أحمد، 
شرق، شارع الخليج 

العربي، مدينة الكويت 

، الكويت., , 00965
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، 

األرز، التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر 

والحلويات، الحلويات المثلجة، السكر وعسل النحل 
والعسل األسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 

البهارات،  الخردل، الخل والصلصات )التوابل(،
 الثلج.

 
العالمة عبارة عن كلمات قهوة  وصف العالمة :

 NUEبوتيك باللغة العربية باللون الذهبي تحتهم 
MRDDEE BRANRCAE  باللغة اإلنجليزية

باللون األسود والكلمات بخط مميز فوقهم رسم 
 تعبيري لوجه غزالة.

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مشاركوهالتميمي و 
 NUEقهوة بوتيك طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRDDEE BRANRCAE 

 03/03/2021 :بتاريخ 346092 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محامص ومطاحن بن العميد  بإسم :
الطابق وعنوانة : 

الرابع، برج أحمد، 
شرق، شارع الخليج 

العربي، مدينة الكويت 

الكويت., , ، 00965
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 األعمال، تفعيل النشاط المكتبي.

 
العالمة عبارة عن كلمات قهوة  وصف العالمة :

 NUEبوتيك باللغة العربية باللون الذهبي تحتهم 
MRDDEE BRANRCAE  باللغة اإلنجليزية

باللون األسود والكلمات بخط مميز فوقهم رسم 
 تعبيري لوجه غزالة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 ORMVACRRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
OURMECE GECAEMMRMS 

 03/03/2021 :بتاريخ 346094 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليندامود النغواج اند ليتراسي كونسلتانتس ال ال سي   بإسم :

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

، 93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
المواد التعليمية وتحديًدا مشغالت ومضية لناقل 

تتابعي مشترك مسبقة التسجيل تحتوي على مقاطع 
فيديو وعروض تقديمية وخطط دروس ومواد 

تعليمية وبرمجيات متعددة الوسائط قابلة للتنزيل يتم 
بيعها كجزء من مجموعة تعليمية في مجال اختبار 

 وية وتطويرها.المهارات الكالمية واللغ

 
 ORMVACRRVعبارة  وصف العالمة :

OURMECE GECAEMMRMS  مكتوبة
 بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 ORMVACRRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
OURMECE GECAEMMRMS 

 03/03/2021 :بتاريخ 346095 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليندامود النغواج اند ليتراسي كونسلتانتس ال ال سي   بإسم :

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16اقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الو
المجموعات التعليمية الختبار المهارات الكالمية 

واللغوية المتضمنة كتيبات مطبوعة وصور 
فوتوغرافية ومخططات مطبوعة ومجسمات ملونة 
وبطاقات العرض السريع وألواح األلوان وبطاقات 
مطبوعة وبالط مطبوع مصنوع من الورق المقوى 

 المطبوع، تباع كجزء من وحدة.

 
 ORMVACRRVعبارة  ف العالمة :وص

OURMECE GECAEMMRMS  مكتوبة
 بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 ORMVACRRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
OURMECE GECAEMMRMS 

 03/03/2021 :بتاريخ 346096 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليندامود النغواج اند ليتراسي كونسلتانتس ال ال سي   بإسم :

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية وتحديًدا عقد الصفوف التعليمية 
والحلقات الدراسية وورش عمل للمعلّمين في مجال 

 اختبار المهارات الكالمية واللغوية وتطويرها.

 
 ORMVACRRVعبارة  وصف العالمة :

OURMECE GECAEMMRMS  مكتوبة
 بأحرف التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

لك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ك :وكيل التسجيل / المال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GRAMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOMURNEMNG  GA 

 03/03/2021 :بتاريخ 346098 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساوند اركيتيكس، ال ال سي  بإسم :

فيفث  725وعنوانة : 

، 23افينيو ، الطابق 
نيويورك ، نيويورك 

يات ,الوال 10022
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس الصوتية المستخدمة للعب ألعاب 
الفيديو؛ وحدات التحكم التفاعلية عن بعد أللعاب 
الفيديو المحمولة باليد للعب األلعاب إللكترونية؛ 

لعاب أللعاب الحاسوب؛ لوحات أجهزة التحكم باأل
مفاتيح اللعب بطبيعة وحدات تحكم في ألعاب 

  28الحاسوب في الفئة 

 
 GRAMVعبارة  وصف العالمة :

AOMURNEMNG  باحرف التينية على سطرين

بحجم كبير و بشكل  GAو على ايمنها االحرف 
 متقاطع و مميز و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GRAMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOMURNEMNG  GA 

 03/03/2021 :بتاريخ 346100 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساوند اركيتيكس، ال ال سي  بإسم :

فيفث  725وعنوانة : 

، 23افينيو ، الطابق 
نيويورك ، نيويورك 

,الواليات  10022
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس المستخدمه في خدمات الواقع 

االفتراضي، سماعات الرأس، السماعات، سماعات 
األذن، مكبرات الصوت، السماعات الالسلكية، 

الت الشحن الالسلكية، شواحن السلكية، مستقب
مستقبالت الشحن السلكية، شواحن الهواتف الذكية 

والبطاريات، علب لسماعات الرأس، علب 
لسماعات األذن، أغلفة للهواتف الخلوية؛ أغلفة 
واقية ألجهزة شحن البطاريات مهيأة خصيصاً 
لالستخدام مع سماعات الرأس، السماعات، 

اتف سماعات األذن؛ المناصب المجهزة للهو
المحمولة؛ وحدات تثبت في السيارات تشتمل على 
مكبر صوت للسماح باستخدام سماعة الهاتف بدون 

استخدام اليدين؛ حماالت سماعات الهواتف في 
السيارات؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ لوحات 

مفاتيح ألجهزة الحاسوب؛ مساند فأرات الحاسوب، 

 9في الفئة 

 
 GRAMVعبارة  وصف العالمة :

AOMURNEMNG  باحرف التينية على سطرين
بحجم كبير و بشكل  GAو على ايمنها االحرف 

 متقاطع و مميز و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMMOEVRORAMU 

 03/03/2021 :بتاريخ 346101 : المودعة بالرقم

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دقيق لبني للرضع واالطفال؛ اغذية للرضع 

 .05الغذائية، في الفئة  واالطفال؛ المكمالت

 
 RMMOEVRORAMUالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار  يوما 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMMOEVRORAMU 

 03/03/2021 :بتاريخ 346102 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحليب ؛ مشروبات الحليب التي يسود فيها الحليب 

حليب[ ؛ ؛ منتجات األلبان ؛ حليب الصويا ]بديل ال
الفواكه المحفوظة ؛ الوجبات الخفيفة االلتي أساسها 
الفواكه ؛ الفواكه المجمدة ؛ الخضروات المحفوظة 
؛ الخضروات المطبوخة ؛ الخضروات المجففة ؛ 

 .29اللبن ، في الفئة 

 
 RMMOEVRORAMUالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

ة إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لتسجيل / المالك :وكيل ا

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAMNRMNRGUcG 

 03/03/2021 :بتاريخ 346104 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكاكاو والمستحضرات والمشروبات التي أساسها 

الكاكاو؛ الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة 
والمستحضرات والمشروبات التي أساسها 

الشوكوالتة؛ المستحضرات والمشروبات التي 
أساسها الحبوب الواردة ضمن هذه الفئة؛ السكر؛ 
البسكويت؛ الحلويات؛ حلويات السكر؛ الكعك 

المحلى؛ الكعك والبسكويت الهش والرقيق؛ التوفي؛ 
حلوى البودينغ؛ الحلويات )الحلوى(؛ العلكة، لغير 
االستخدامات الطبية؛ منتجات المخابز؛ الخبز؛ 
خلطات إعداد الكعك؛ المعجنات؛ الحلويات 
لألكل؛ )المتضمنة في هذه الفئة(؛ المثلجات القابلة 

مثلجات الماء؛ الشراب المثلج؛ الحلويات المثلجة؛ 
الكعك المثلج؛ البوظة؛ الحلوى المثلجة ؛ اللبن 

المثلج؛ الحبوب؛ حبوب اإلفطار؛ مزيج الحبوب 

والفواكه؛ رقائق الذرة؛ ألواح الحبوب؛ الحبوب 
الجاهزة لألكل ؛ مستحضرات الحبوب؛ الوجبات 

 .  30الفئة الخفيفة التي أساسها الحبوب في 

 
 CAMNRMNRGUcGالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRGGAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SORAO RD ACRER 

 03/03/2021 :بتاريخ 346105 المودعة بالرقم :
 نات األولوية : بيا 

 نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل تجارياً تحت االسم نيسان موتور كو. ليمتد(  بإسم :

، 2رقم وعنوانة : 
-تشو، كاناغاوا-تاكارا

شي، -كو، يوكوهاما
كين،  -كاناغاوا

,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :
مركبات للنقل البري، والهواء، أو المائي أو على 

السكك الحديدية، المحركات الرئيسية غير 
الكهربائية للمركبات البرية، وال تتضمن قطعها، 
محركات المركبات البرية، المكونات الميكانيكية 
للمركبات البرية، أعمدة التدوير، محاور أو أعمدة 

المحامل ]مكونات دوران ]أجزاء للمركبات البرية[، 
آلية للمركبات البرية[، مرابط أو وصالت أعمدة 
الحركة)مكونات آلية(، ناقالت الحركة والتروس 

)أجزاء للمركبات البرية(، ممتص الصدمات 
]أجزاء للمركبات البرية[، نوابض ]أجزاء 

للمركبات البرية[، مكابح ]أجزاء للمركبات البرية[، 
توجيه السيارات،  بطانات مكابح السيارات، مقاود

محركات التيار المتناوب أو محركات التيار 
المباشر للمركبات البرية، وال تتضمن قطعها، 
السيارات وقطعها ولوازمها، المركبات البرية 

وقطعها وتركيباتها، مركبات خاليا الوقود وأجزائها 
ولوازمها، المركبات الكهربائية الهجينة وقطعها 

اتية القيادة، السيارات وتركيباتها، السيارات ذ
المؤتمتة، السيارات بدون سائق، السيارات التي 

تقدم مساعدة للسائقين، عربات، الشاحنات، 
الشاحنات المقفلة، المركبات لالستعماالت 

الرياضية، الحافالت ذات المحركات، المركبات 
للغايات الترفيهية، السيارات الرياضية، سيارات 

الرافعات الشوكية،  السباق، الشاحنات، شاحنات
الجرارات، واقيات الصدمات للمركبات، أكياس 

هواء ]أجهزة أمان في السيارات[، األجنحة الواقية 

 .  12من الطين في السيارات، في الفئة 

 
 MRGGAM SORAOالعبارة  وصف العالمة :
RD ACRER  . باحرف التينية 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وايت برادلي أي بي ذ.م.م سيدر 
 GEERMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GNAOG 

 03/03/2021 :بتاريخ 346114 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

نانسي ل. بيل، الوصي أو الوصي الوريث لصندوق امانة نانسي بيل ذات الملكية المستقلة والقابلة لإللغاء المؤسس   بإسم :

 1997سبتمبر  11اإلعالن المؤرخ في  بموجب

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنشورات التعليمية وتحديًدا سلسلة كتب 

تتضمن كتيبات ومواد توجيهية ومجموعات 
وتعليمية وتدريسية مطبوعة، تستخدم جميعها في 
مجال الصور الرمزية للوعي الصوتي والكلمات 

 المرئية والهجاء.

 
  GEERMS GNAOGعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي ذ.م.مسيدر وايت برادلي أي  
 GEERMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GNAOG 

 03/03/2021 :بتاريخ 346115 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

نانسي ل. بيل، الوصي أو الوصي الوريث لصندوق امانة نانسي بيل ذات الملكية المستقلة والقابلة لإللغاء المؤسس   بإسم :

 1997سبتمبر  11في بموجب اإلعالن المؤرخ 

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية وتحديًدا عقد الحلقات الدراسية 

ية وورش العمل والدروس الفردية والبرامج التدريب
في مجال الصور الرمزية للوعي الصوتي 

 والكلمات المرئية والهجاء.

 
  GEERMS GNAOGعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 DRGAAORnRMSلتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ا
AMV DEOBAORnRMS 

 03/03/2021 :بتاريخ 346121 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

نانسي ل. بيل، الوصي أو الوصي الوريث لصندوق امانة نانسي بيل ذات الملكية المستقلة والقابلة لإللغاء المؤسس   بإسم :

 1997سبتمبر  11بموجب اإلعالن المؤرخ في 

 416انة : وعنو
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 الكتب التعليمية في مجال فهم اللغة والرياضيات.

 
 DRGAAORnRMSعبارة  وصف العالمة :
AMV DEOBAORnRMS  مكتوبة بأحرف
 التينية عادية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 DRGAAORnRMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AMV DEOBAORnRMS 

 03/03/2021 :بتاريخ 346122 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

. بيل، الوصي أو الوصي الوريث لصندوق امانة نانسي بيل ذات الملكية المستقلة والقابلة لإللغاء المؤسس نانسي ل  بإسم :

 1997سبتمبر  11بموجب اإلعالن المؤرخ في 

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية وتحديًدا عقد الحلقات الدراسية 

والبرامج التدريبية وورش العمل والصفوف الفردية 
 في مجال فهم اللغة والرياضيات.

 
 DRGAAORnRMSعبارة  وصف العالمة :

AMV DEOBAORnRMS  مكتوبة بأحرف
 التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ات الفكرية والمصنفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 AnRONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346140 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" مكتوبة AnRONكلمة " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سماس للملكية الفكرية  
 Uauoaa Gtura: طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 

 03/03/2021 :بتاريخ 346141 المودعة بالرقم :

 MM  30/09/2020  50231449بيانات األولوية :  
 هواوي تكنولوجيز كو ., إل تي دي.   بإسم :

هواوي وعنوانة : 
أدمينيستريشن بيلدينغ , 
بانتيان, لونغ غانغ , 
ديستركت, شنجن, 

غوانغدونغ, 

, جمهورية 518129
ية, , , ,  الصين الشعب

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ برامج كمبيوتر 

)برمجيات قابلة للتنزيل(؛ هواتف ذكية؛ أجهزة 
تلفزيون؛ أجهزة كمبيوتر لوحية؛ جهاز عرض 

مصغر؛ أجهزة تحكم عن بعد لألغراض المنزلية؛ 
تكز على بروتوكول األسالك معدات نقل تر

المكشوفة؛ معدات اتصال الشبكات؛ رقاقات 
مصغرة ]أجزاء كمبيوتر[؛ رقاقات ]دارات 
متكاملة[؛ قارنات ]معدات معالجة البيانات[؛ 
تطبيقات برمجيات هواتف ذكية قابلة للتنزيل؛ 

أجهزة كمبيوتر محمولة؛ أجهزة كمبيوتر مكتبية؛ 
بسيطة؛ ساعات أجهزة كمبيوتر مكتبية صغيرة و

ذكية )أجهزة معالجة البيانات(؛ نظارات ذكية 
)أجهزة معالجة البيانات(؛ معدات التعرف على 
الوجه؛ آالت تسجيل الحضور؛ موازين مزودة 

بأجهزة لتحليل كتلة الجسم؛ أجهزة محمولة لتتبع 
الحركة؛ كاميرات فيديو؛ سماعات الواقع 

 االفتراضي؛ أجهزة التعلّم. 

 
شكل مميز  Uauoaa Gtura ة :وصف العالم

 يشبه الموجات اسفله عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 BENRONRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346145 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جي نوفارتس ايه  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" مكتوبة BENRONRMالكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 MRORLAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346148 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" مكتوبة MRORLAMكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
د في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 ECAVRMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346151 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" مكتوبة ECAVRMEالكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 CALRVELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346156 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
, , ,  بازل، سويسرا, 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" مكتوبة CALRVELالكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 NRBOAVELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346158 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 النية الخاصة بطب العيون.المستحضرات الصيد

 
" NRBOAVELالكلمة  " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ن تاريخ إصدار يوما م 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 NRBOELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346161 المودعة بالرقم :

 األولوية :  بيانات 
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" مكتوبة NRBOELالكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 : االشتراطات 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كرو ماك العمال االستشارات 
 OAMAGAالكازا    طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346163 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكاسا بزنيس غروب م.د.م.س  بإسم :

، تيفاني تاورز، أرض 1909وحدة رقم: وعنوانة : 

دبل يو، ابراج 2-بي اتش  –رقم: جي ال تي 

بحيرات جميرا،  
ص.ب 

دبي، 337333
اإلمارات العربية 

المتحدة., , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والبن الصناعي. األرز 

والساغو. الدقيق والمعكرونة والنودلز. التابيوكا 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛ الخبز 

والمعجنات والحلويات. الحلويات المثلجة. 
شوكوالتة؛ آيس كريم وشربات ومثلجات أخرى 

صالحة لألكل ؛ السكر عسل النحل والعسل األسود. 
الخميرة والبيكنج بودر. الملح والتوابل والبهارات 

ات والتوابل واألعشاب المحفوظة. الخل والصلص
 األخرى ؛ الثلج )الماء المجمد(.

 
 OAMAGAالعبارة   الكاسا     وصف العالمة :

بالعربي والالتيني ورسم مع كل كلمة منها شكل 

كروكي لجزء من منزل رسم معه مدخنة والكل 
 بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 MEDAMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346164 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 النية الخاصة بطب العيون.المستحضرات الصيد

 
" مكتوبة MEDAMAMالكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كر م العمال االستشارات 
 OAMAGAالكازا    طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346165 المودعة بالرقم :
 نات األولوية : بيا 

 الكاسا بزنيس غروب م.د.م.س  بإسم :

، تيفاني تاورز، أرض 1909وحدة رقم: وعنوانة : 

دبل يو، ابراج 2-بي اتش  –رقم: جي ال تي 

بحيرات جميرا،  
ص.ب 

دبي، 337333
اإلمارات العربية 

المتحدة., , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ؛ 
خلصات اللحم، فواكه وخضروات المحفوظة 
والمجمدة والمجففة والمطهوة؛ الجيلي )الهالم( 
والمربيات وفواكه مطبوخة بالسكر والكومبوت. 
بيض؛ ومنتجات الحليب األخرى، الجبن والزبدة 

زيوت والزبادي ومنتجات األلبان األخرى ؛ 

 (.29ودهون غذائية )جميعها الواقعة بالفئة 

 
 OAMAGAالعبارة   الكاسا     وصف العالمة :

بالعربي والالتيني ورسم مع كل كلمة منها شكل 

كروكي لجزء من منزل رسم معه مدخنة والكل 
 بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كرو ماك العمال االستشارات 
  CRNRSAAOV طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346166 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة لونغ وايند للتجارة )ذ.م.م(  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

، دبي، 113069
اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ال
 المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي. 

 
 CSالعبارة  وصف العالمة :

CRNRSAAOV  ورسم الحرفان األوالن على
 شكل شعار والكل بطريقة مميزة.

 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لتجارية مكتوبا إلدارة العالمات ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 DOAMRMلتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب 

 03/03/2021 :بتاريخ 346167 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 الخاصة بطب العيون.المستحضرات الصيدالنية 

 
" مكتوبة DOAMRMالكلمة  " وصف العالمة :

 بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 CALRNOROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/03/2021 :بتاريخ 346168 المودعة بالرقم :

 وية : بيانات األول 
 نوفارتس ايه جي  بإسم :

 4002وعنوانة : 
بازل، سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المستحضرات الصيدالنية الخاصة بطب العيون.

 
" CALRNOROالكلمة  " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سماس للملكية الفكرية  
 GVRDطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346186 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوي تكنولوجيز كو ., إل تي دي.  بإسم :

هواوي وعنوانة : 
أدمينيستريشن بيلدينغ , 

 ,بانتيان, لونغ غانغ 
ديستركت, شنجن, 

غوانغدونغ, 

518129  ,
 جمهورية

الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة كمبيوتر دفترية؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ 

أجزاء الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ 
ية[؛ إنسان آلي ذو معالجات ]وحدات معالجة مركز

مواصفات بشرية وذكاء اصطناعي؛ أجهزة  
للتعرف على الوجه؛ موازين؛ أجهزة راديو قصيرة 

المدى؛ معدات االتصال بالشبكة؛ هواتف ذكية؛ 
مشغالت وسائط محمولة؛ كاميرات فيديو؛ كاميرات 
]للتصوير الفوتوغرافي[؛ أساور موصولة ]أدوات 

؛ سماعات رأس؛ قياس[؛ رقاقات ]دارات متكاملة[
سماعات الواقع االفتراضي؛ كاميرات لوحة 

عدادات السيارة؛ أجهزة تلفزيون؛ هوائيات؛ أجهزة 
]كهربائية[ مانعة للتشويش؛ أجهزة المودم؛ أجهزة 

إرسال إشارات إلكترونية؛ أجهزة رادار؛ مرِسالت 
 ]لالتصال عن بُعد[؛ أجهزة استقبال وإرسال.  

 
ينية بشكل مميز بحروف الت وصف العالمة :

GVRD كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
-ORMVACRRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BEOO 

 04/03/2021 :بتاريخ 346193 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيل ليرنينج بروسيسز -ليندامود  بإسم :

 416نوانة : وع
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تعليمية تحديًدا توفير صفوف تعليمية 
وحلقات دراسية وبرامج تدريبية وورش عمل 

ب فردي في مجال فهم اللغة والهجاء وتدري
 والرياضيات والتفكير النقدي.

 
" و ORMVACRRVالكلمتان " وصف العالمة :

"BEOO مكتوبتان بأحرف التينية عادية يفصل "
 بينهما خط وصل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد كرية الف

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
-ORMVACRRVالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

BEOO OEAOMRMS OORMEGGEG 

 04/03/2021 :بتاريخ 346195 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيل ليرنينج بروسيسز -ليندامود  بإسم :

 416وعنوانة : 
هيغويرا ستريت، سان 

لويس أوبيسبو، 

،  93401كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 لعالمةصورة ا

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تعليمية تحديًدا توفير صفوف تعليمية 
وحلقات دراسية وبرامج تدريبية وورش عمل 
وتدريب فردي في مجال فهم اللغة والهجاء 

 والرياضيات والتفكير النقدي.

 
-ORMVACRRVعبارة " وصف العالمة :

BEOO OEAOMRMS OORMEGGEG "
مكتوبة بأحرف التينية عادية مع خط وصل يفصل 

 ".BEOO" و "ORMVACRRVبين كلمتي "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 Oarusa  auss طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346197 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انترتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد   بإسم :

الطابق وعنوانة : 
الرابع ، ماتيوليا سنتر 

ايه ، سيناباتي  -، وينج 
بابات مارج ، لوور 

باريل )دبليو( ، 

 400013 -مومباي 
، مهاراشترا ، الهند ., 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38ك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل
 البث اإلذاعي؛ خدمات البث عبر اإلنترنت.

 
 Oarusa  aussالعبارة    وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Carsta  Rhcs tohبيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل 

 04/03/2021 :بتاريخ 346199 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انترتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد   بإسم :

الطابق وعنوانة : 
الرابع ، ماتيوليا سنتر 

ايه ، سيناباتي  -، وينج 
بابات مارج ، لوور 

باريل )دبليو( ، 

 400013 -مومباي 
، مهاراشترا ، الهند ., 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 البث اإلذاعي؛ خدمات البث عبر اإلنترنت.

 
كتبت   Carstaالكلمة    وصف العالمة :

بالحروف الالتينية العريضة على شكل رسم لفلفلة 
ن جهة اليسار وتحتها إلى حارة مع نهاية حلزونية م
بالحروف   Rhcs tohجهة اليمين كتبت عبارة 

الالتينية بحجم أصغر مع عالمة تعجب في آخر 
العبارة وجميعها باأللوان األحمر واألخضر 

 واألصفر بطريقة مميزة. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات  
 Cac-Vuiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Cotu  uh 

 04/03/2021 :بتاريخ 346203 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انترتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد   بإسم :

الطابق وعنوانة : 
الرابع ، ماتيوليا سنتر 

ايه ، سيناباتي  -، وينج 
بابات مارج ، لوور 

يل )دبليو( ، بار

 400013 -مومباي 
، مهاراشترا ، الهند ., 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 البث اإلذاعي؛ خدمات البث عبر اإلنترنت.

 
 Cac-Vuiالعبارة    وصف العالمة :
Cotu  uh  كتبت بالحروف الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
ي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

  عن تقدموالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Carstaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346205 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انترتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد   بإسم :

الطابق وعنوانة : 
ماتيوليا سنتر  الرابع ،
ايه ، سيناباتي  -، وينج 

بابات مارج ، لوور 
باريل )دبليو( ، 

 400013 -مومباي 
، مهاراشترا ، الهند ., 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 البث اإلذاعي؛ خدمات البث عبر اإلنترنت.

 
كتبت بالحروف  Carstaالكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 Caahta Carstaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346211 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ينت نيتوورك )انديا( ليميتد انترتينم  بإسم :

الطابق وعنوانة : 
الرابع ، ماتيوليا سنتر 

ايه ، سيناباتي  -، وينج 
بابات مارج ، لوور 

باريل )دبليو( ، 

 400013 -مومباي 
، مهاراشترا ، الهند ., 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 ي؛ خدمات البث عبر اإلنترنت.البث اإلذاع

 
كتبت  Caahta Carstaالعبارة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
مونتانا جاردن طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Coshusu Surcas  

 04/03/2021 :بتاريخ 346215 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جمال عبد الناصر محمود المحاميد  بإسم :

ص ب وعنوانة : 

 –دبي  – 81450
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
طيور اللحوم واألسماك والدواجن وحيوانات و

الصيد؛ مستخرجات اللحوم؛ الفواكه والخضروات 
المحفوظة المجففة والمجمدة والمطهية؛ جيلى 

الفواكه والمربى؛ البيض واللبن الحليب وغير ذلك 
من منتجات األلبان؛ الزيوت واألدهان الصالحة 

 لألكل؛ توابل السلطة األغذية المحفوظة والمخلالت

 
اردن الكلمات مونتانا ج وصف العالمة :

Coshusu Surcas  باألحرف العربية
والالتينية الصغيرة باللون األحمر واألخضر داخل 

رسم  لشبه مستطيل أخضر اللون في اعلى 
 المستطيل رسم لورقتين شجر.  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في والفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
مونتانا جاردن ارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

Coshusu Surcas  

 04/03/2021 :بتاريخ 346217 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جمال عبد الناصر محمود المحاميد  بإسم :

ص ب وعنوانة : 

 –دبي  – 81450
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما
البن والشاى والكاكاو والسكر واألرز والتبيوكة 
والساغو وبدائل البن؛ الدقيق والمستحضرات 

المصنوعة من الحبوب والخبز والكعك والفطائر 
والحلويات والمثلجات؛ عسل النحل والعسل 

األسود؛ الخميرة  وخميرة الخبز؛  الملح والخردل؛ 
توابل السلطة(؛ التوابل؛  الخل والصلصة )باستثناء

 الثلج.

 
الكلمات مونتانا جاردن  وصف العالمة :

Coshusu Surcas  باألحرف العربية
والالتينية الصغيرة باللون األحمر واألخضر داخل 

رسم  لشبه مستطيل أخضر اللون في اعلى 
 المستطيل رسم لورقتين شجر.  

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
مونتانا جاردن  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Coshusu Surcas  

 04/03/2021 :بتاريخ 346219 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جمال عبد الناصر محمود المحاميد  بإسم :

ص ب وعنوانة : 

 –دبي  – 81450
االمارات العربية 

,  VABAR, , , المتحدة

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة غير الكحولية؛ المياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات 
الفاكهة وعصير الفاكهة؛ الشراب غير الكحولي 
وغيره من المستحضرات لصنع المشروبات غير 

 الكحولية.

 
الكلمات مونتانا جاردن  وصف العالمة :

Coshusu Surcas  باألحرف العربية
والالتينية الصغيرة باللون األحمر واألخضر داخل 

رسم  لشبه مستطيل أخضر اللون في اعلى 
 المستطيل رسم لورقتين شجر.  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة العالمات التجارية مكتوبا إلدار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ذ.م.م سيدر وايت برادلي أي بي 
 MEOACRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GUREOV 

 04/03/2021 :بتاريخ 346221 المودعة بالرقم :

 C   07/09/2020  81375بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل وعنوانة : 

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل 

للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب 
اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ 

الذكية؛  أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الهواتف 
الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية 
ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة 

اتصال الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية 
المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت 
ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات 

الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات 
الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس 
التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال 

واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 
االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات 

اطات القابلة للبس؛ الذكية؛ أجهزة متابعة النش
االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب 
االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات 
الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او 
التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة 
القابلة للبس والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 

يب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون بالحواس
ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير 

التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات 
الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات 

الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ 
األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة 

حواسيب والهواتف النقالة واألجهزة الطرفية لل
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  
وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة 
الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة 

القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب  الطرفية
والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 
قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة 

ة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس تسجيل المساف
الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة 

وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس 
وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب 
والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 

واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
التلفزيون ومشغالت والنظارات الذكية وأجهزة 

ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ 
النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات 
الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ 
المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ 

الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض 
ة واألجهزة للحواسيب وأجهزة الهاتف النقال

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 
التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ 
لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات 

الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص 
جيل ونسخ ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تس

الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 
الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال 
الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة 
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ 
سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ 

لدخول؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب ا
أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ 

األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ 
األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب 

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 
واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

ذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والنظارات ال
والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت 
وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة 
للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
س والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت للب

ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون 
ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 

العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه 
المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ 

بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ 
الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني  األجهزة

ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة 
وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في 

الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ البطاريات؛ 
أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 
 واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل
األجهزة ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية 

واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات السابقة؛ 
واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 

والنظارات الذكية وأجهزة  والساعات الذكية
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة 
لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب 
والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق 

للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية 
االجهزة االلكترونية القابلة للبس الرقمية النقالة و

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير 

الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 
اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 

نية؛ األجهزة المعدة الحيوانات؛ المفكرات االلكترو
لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ 
محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ 

الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار 
الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس 

ات اإلعالنات اإللكترونية؛ الوزن؛ المقاييس؛ لوح
أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ 
الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات 
الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة 
لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت 

الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ 
اعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ مانعات الصو

طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض 
الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 

اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص 
البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل 
عن بعد؛ الجوارب التي تحّمى  المتحكم بها

كهربائيًا؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم 
الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات 
تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم 

المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  
اجهزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات 

وأجهزة استشعار واجهزة تحكم الحرارة(؛  شاشات 
ألجهزة  وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ 

اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء 
الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم في 
اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية 
وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار 

نذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ ألجهزة اإل
انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ 

االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ 
الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية 

والكترونية ألبواب المرآب؛ انظمة امن ومراقبة 
 المباني السكنية.

 
 MEOACRMالعبارة " وصف العالمة :

GUREOVمكتوبة بأحرف التينية عادية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GCCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346226 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس. كيو. إم يوروب أن. في.  بإسم :
 -هاوتدوكنة : وعنوا

 أيه  25نوردكاي 

أنتويربين ,  2030
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم، وكذلك 

في تربية األسماك والزراعة والبستنة والغابات؛ 
لبوريك؛ أسمدة؛ مستحضرات للتسميد؛ حمض ا

كربونات النحاس؛ كيماويات النحاس؛ فوسفات 
النحاس؛ كبريتات النحاس؛ معادن صناعية؛ أمالح 

وخزفيات صناعية تستخدم في الصناعة؛ يود 
ألغراض كيماوية وصناعية؛ ليثيوم؛ كلوريد 

المغنيسيوم؛ سماد عضوي؛ فلزات )قلوية وترابية(؛ 
مركبات نترات؛ البوتاسيوم؛ راتنجات )غير 

 الجة(؛ الملح الصخريمع

 

شكل هندسي على شكل دائرة  وصف العالمة :
بحروف التينية والشكل باللون  GCCكتب داخله 

 االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GCCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346228 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس. كيو. إم يوروب أن. في.  بإسم :
 -هاوتدوكوعنوانة : 

 أيه  25نوردكاي 

أنتويربين ,  2030
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حاليل الخدمات العلمية والتقنية، وكذلك خدمات الت

واألبحاث الصناعية وتقديم المعلومات في مجال 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم وتربية 

األسماك والزراعة والبستنة والغابات واألسمدة 
ومستحضرات التسميد واليود والليثيوم والمعادن؛ 
خدمات التقييم والتقدير وإعداد التقارير للمهندسين 

مجال تطبيق الكيماويات والمختصيين اآلخرين في 
 واألسمدة ومستحضرات التسميد

 

شكل هندسي على شكل دائرة  وصف العالمة :
بحروف التينية والشكل باللون  GCCكتب داخله 

 االخضر و االزرق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في والفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GCC:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

 04/03/2021 :بتاريخ 346229 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس. كيو. إم يوروب أن. في.   بإسم :
 -هاوتدوكوعنوانة : 

 أيه  25نوردكاي 

أنتويربين ,  2030
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عة، البستنة والغابات؛ الخدمات خدمات الزرا

المتعلقة بتطبيق الكيماويات واألسمدة ومستحضرات 
التسميد في تربية األسماك والزراعة والبستنة 
والغابات؛ نشر األسمدة والكيماويات الزراعية 

 األخرى

 
شكل هندسي على شكل دائرة  وصف العالمة :

بحروف التينية والشكل باللون  GCCكتب داخله 
 و االزرق االخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GCCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346231 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس. كيو. إم يوروب أن. في.   بإسم :
 -هاوتدوكوعنوانة : 

 يه أ 25نوردكاي 

أنتويربين ,  2030
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم، وكذلك 

في تربية األسماك والزراعة والبستنة والغابات؛ 
أسمدة؛ مستحضرات للتسميد؛ حمض البوريك؛ 

ماويات النحاس؛ فوسفات كربونات النحاس؛ كي
النحاس؛ كبريتات النحاس؛ معادن صناعية؛ أمالح 

وخزفيات صناعية تستخدم في الصناعة؛ يود 
ألغراض كيماوية وصناعية؛ ليثيوم؛ كلوريد 

المغنيسيوم؛ سماد عضوي؛ فلزات )قلوية وترابية(؛ 
مركبات نترات؛ البوتاسيوم؛ راتنجات )غير 

 معالجة(؛ الملح الصخري

 

 GCCكتبت بحروف التينية  لعالمة :وصف ا
 كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GCCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346234 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس. كيو. إم يوروب أن. في.  بإسم :
 -هاوتدوكانة : وعنو

 أيه  25نوردكاي 

أنتويربين ,  2030
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية، وكذلك خدمات التحاليل 
واألبحاث الصناعية وتقديم المعلومات في مجال 

ة والعلوم وتربية الكيماويات المستخدمة في الصناع
األسماك والزراعة والبستنة والغابات واألسمدة 

ومستحضرات التسميد واليود والليثيوم والمعادن؛ 
خدمات التقييم والتقدير وإعداد التقارير للمهندسين 
والمختصيين اآلخرين في مجال تطبيق الكيماويات 

 واألسمدة ومستحضرات التسميد.

 
 كلمة GCCبحروف التينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GCCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346235 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس. كيو. إم يوروب أن. في.   بإسم :
 -هاوتدوكوعنوانة : 

 ه أي 25نوردكاي 

أنتويربين ,  2030
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الزراعة، البستنة والغابات؛ الخدمات 

المتعلقة بتطبيق الكيماويات واألسمدة ومستحضرات 
التسميد في تربية األسماك والزراعة والبستنة 

مدة والكيماويات الزراعية والغابات؛ نشر األس
 األخرى

 
 كلمة  GCCبحروف التينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ذا اإلعالنه



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346236 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ل جي كورب.ا  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

خامات المعادن؛ خامات النيكل؛ خامات  6الفئة: 
الحديد؛ لوحات معدنية تذكارية؛ أقفاص معدنية 

البرية؛ ساللم معدنية؛ براميل من للحيوانات 
المعدن؛ صناديق معدنية؛ سدادات من المعدن؛ 
تجهيزات معدنية لألثاث؛ الستائر المعدنية في 

األماكن المفتوحة؛ مسامير من المعدن؛ آليات قفل 
من المعدن؛ صلب غير مشغول أو شبه مشغول؛ 
حديد غير مشغول أو شبه مشغول؛ الصلب في 

ن أو أعمدة أو كريات؛ شكل صفائح أو قضبا
المعادن والسبائك المعدنية؛ سبائك من المعادن 
الشائعة؛ صلب من سبائك؛ صفائح من سبائك 

الصلب؛ حديد من سبائك؛ معادن غير حديدية غير 
مشغولة أو شبه مشغولة؛ المعادن غير الحديدية 

المشغولة أو شبه المشغولة وسبائكها؛ مواد معدنية 
البناء أو اإلنشاء؛ صفائح لالستخدام الحصري في 

معدنية؛ أنظمة إطارات النوافذ المعدنية؛ شباك من 

المعدن؛ مادة السكك الحديدية من المعدن؛ مواد بناء 
معدنية؛ مباني معدنية؛ صمامات من المعدن بخالف 
أجزاء اآلالت؛ نعل مسماري ]حديد التسلق[؛ أبازيم 

من المعادن الشائعة ]أجزاء صلبة[؛ حبال من 
معدن؛ األعمال الفنية المعدنية )وليس من معادن ال

 ثمينة(. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ة الفكريةأبوغزالة للملكي 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346238 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 

: أجهزة تعقيم طبي؛ شوايات الغاز؛ 11الفئة 
مواقد؛ أجهزة إشعال )بخالف االستخدامات 

المختبرية(؛ مناضد النطاق الغازي؛ مواقد الغاز 
العلوية؛ أحواض المطبخ؛ األنابيب المرنة وهي 
أجزاء من تركيبات سباكة األحواض؛ األلواح 

عمل بالمطبخ؛ مقاعد  العلوية للترسيب؛ أسطح
مراحيض؛ البيديه؛ أنواع رشاشات الماء؛ أحواض 

غسيل اليدين ]أجزاء من التركيبات الصحية[؛ 
أحواض االستحمام؛ ملفات ]أجزاء من تركيبات 

التقطير أو التدفئة أو التبريد[؛ جهاز التدفئة وتكييف 
الهواء؛ أجهزة التجميد؛ جهاز تكييف الهواء 

آالت التبريد؛ أغطية العادم لألغراض المنزلية؛ 
للمطابخ؛ تركيبات التهوية للمطابخ؛ شفاطات 

المطبخ؛ وسائل وأجهزة اإلضاءة غير الكهربائية؛ 
غساالت لصنابير المياه؛ مقابض الصنابير؛ أجهزة 

اإلمداد بالمياه؛ مرشحات الصرف لألحواض؛ 

أنظمة التدفئة والتبريد لمركبات السكك الحديدية؛ 
اإلضاءة للسيارات؛ جهاز تعقيم  أجهزة ووسائل

وتطهير الهواء؛ أجهزة تنقية الهواء؛ أجهزة لتجفيف 
نفايات الطعام؛ ملحقات التنظيم والسالمة ألنابيب 

؛ OEVالغاز؛ الفوانيس الكهربائية؛ مصابيح 
المواقد بالحث الكهرومغناطيسي لألغراض 

المنزلية؛ ثالجات لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنقية 
لألغراض المنزلية؛ مجففات الشعر الهواء 

 لألغراض المنزلية. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  فكريةأبوغزالة للملكية ال 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346239 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد

: ورق مشمع لألرضية؛ ورق جلد تقليد؛ 16الفئة 
المعاجين والمواد الالصقة األخرى لألغراض 
المكتبية أو المنزلية؛ رقائق بالستيكية الستخدام 
المطبخ؛ ملصقات ورقية؛ أغطية ورق التواليت 

المجهزة من الورق؛ الورق والكرتون؛ مواد تغليف 
الورق أو الكرتون؛ ورق  ]توسيد، حشو[؛ من

الحمام؛ أدوات مكتبية؛ مستلزمات المكتب ، 
باستثناء األثاث؛ أقالم؛ لفافات الفينيل لتغليف 

المنتجات الغذائية؛ حاويات لجواز السفر؛ مشابك 
النقود؛ علب الهدايا من الورق؛ أكياس هدايا من 
الورق؛ قواعد أكواب من الورق؛ فرشاة لطالء 

ألغراض الطالء أو التغطية أو األسطح المختلفة 
التزيين؛ أدوات الرسم؛ مرايل من الورق؛ بطاقات 

االئتمان بدون ترميز مغناطيسي؛ المطبوعات 
)باستثناء الكتب والدوريات(؛ المطبوعات؛ 

الرسومات؛ الكتب؛ الدوريات؛ المنشورات 
 المطبوعة. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :
بوقة برسم هندسي مقطوع بشريط بالالتينية ومس

متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346240 المودعة بالرقم :
 ة : بيانات األولوي 

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  األشرطة الالصقة، بخالف القرطاسية 17الفئة 
جات وليست لألغراض الطبية أو المنزلية؛ راتن

اصطناعية شبه معالجة؛ الراتنجات االصطناعية 
شبه المصنعة؛ أغشية بالستيكية، بخالف التغليف؛ 
أغشية البولي يوريثين لالستخدام في منع التسرب 

من المباني وعزلها؛ أغشية بالستيكية ملونة، 
ومصفحة وعاكسة للديكور الداخلي؛ أغشية ملونة 

من الخدوش للمركبات؛ أغشية ملونة؛ أغشية حماية 
لالستخدام في التصنيع؛ رقاقة بالستيكية نصف 
مشطبة؛ مواد رقاقات بالستيكية لالستخدام في 

التصنيع؛ رقاقة بالستيكية صفائحية للنوافذ؛ حمام 
من البالستيك الرقائقي؛ رقاقات االكريليك؛ المطاط 

الخام أو شبه المشغل؛ مطاط صناعي؛ سدادات 
واد عزل البناء؛ مطاطية؛ مواد عازلة للصوت؛ م

مواد بناء من االسبستوس؛ التركيبات الوقائية من 
الجو؛ حشوات لفواصل التمدد؛ مواد عازلة 

كهربائية؛ األلياف االصطناعية )ليست الستخدامات 
المنسوجات(؛ ألياف غير عضوية )ليست الستخدام 
المنسوجات(؛ خيوط من ألياف غير عضوية )ليست 

شرائط عازلة لالستخدام في المنسوجات(؛ 
 كهربائية.  

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا

 04/03/2021 :بتاريخ 346241 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  القطران؛ المعادن غير المعدنية 19فئة ال
ألغراض البناء أو التشييد )بقدر ما لم يتم 

تصنيعها(؛ زجاج للمباني؛ الزجاج المقسى للبناء؛ 
زجاج النوافذ للبناء؛ خشب منشور للبناء؛ خشب 
لالستخدام الداخلي؛ خشب منشور اصطناعي؛ 
خشب اصطناعي؛ ستائر خارجية غير معدنية؛ 

معالج؛ الحجر االصطناعي؛ رخام أسمنت؛ حجر 
معالج؛ مواد غير معدنية لالستخدام الحصري في 
البناء أو التشييد؛ أغطية المباني )غير المعدنية(؛ 
الكسوة الخارجية للمبنى )غير معدنية(؛ التزيين 
وتكوين األرضيات من الخشب الصلب؛ تكوين 

أرضيات غير معدنية؛ بالطات، غير معدنية؛ بالط 
غير المعدني؛ البالط، غير المعدني،  الجدران؛

للمبنى؛ مباني غير معدنية قابلة للنقل؛ روابط 
السكك الحديدية غير المعدنية؛ أنابيب )غير 

معدنية(؛ أبواب، غير معدنية؛ نوافذ غير معدنية؛ 

إطارات النوافذ، واألحزمة واإلفريز، غير 
المعدنية؛ غير معدنية؛ ناموسية للحشرات؛ 

 ة. منحوتات حجري

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346242 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 27وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

الحيوانات األليفة؛  :  حصائر تغذية27الفئة 
حصائر الحمام؛ حصائر مصنوعة من القش، 

والَسَمار و/أو الفينيل؛ ورق الجدران؛ الحدود والتي 
تعد زخارف جدران في طبيعة أغطية الجدران؛ 

ورق جدار غير نسيجي؛ أغطية الجدران النسيجية؛ 
ورق حائط بالستيكي؛ الحصر؛ البساط؛ حصر 

الق؛ بساط حوض األرضية؛ حصر غير قابلة لالنز
استحمام من القماش؛ حصر أرضية للسيارات؛ 
سجاد المركبة؛ السجاد؛ بالط سجاد؛ عالقات 

الجدار غير النسيجية؛ العشب الصناعي؛ حصائر 
 التمرين؛ الحصر الرياضية؛ المشمع. 

 

مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :
بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 

رج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني متع
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

وذج إعالن النشرنم   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346243 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128ة : وعنوان
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ تسويق 35الفئة 
االعمال؛ خدمات إدارة سلسلة التوريد؛ المعلومات 

ة المتعلقة بإدارة التجارية؛ الخدمات االستشاري
األعمال؛ إدارة قاعدة البيانات؛ خدمات وكالة 
االستيراد والتصدير؛ خدمات الوساطة المتعلقة 

بتجارة السلع والخدمات؛ خدمات التوظيف 
الخارجي؛ خدمات سكرتارية؛ الترويج للسلع 

والخدمات من خالل تشغيل مركز تسوق شامل عبر 
لسلع لصالح اإلنترنت؛ تجميع مجموعة متنوعة من ا

الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 

وتضم مواد كيميائية مستخدمة في الصناعة 
والعلوم؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 
الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 

الل متاجر البيع بالتجزئة وشرائها بسهولة من خ
وتضم الراتنجات االصطناعية واالصطناعية غير 

المعالجة؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 
الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 
وشرائها بسهولة من خالل منافذ البيع بالجملة 

وتضم الفحم؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع 
ر )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من لصالح الغي

معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة وتضم الفحم؛ تجميع مجموعة متنوعة من 
السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن 
من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل منافذ البيع 

جموعة بالجملة وتضم النفط والغاز؛ تجميع م
متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم النفط والغاز؛ 
تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير 

)بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 
لبيع بالجملة وشرائها بسهولة من خالل منافذ ا

وتضم الصلب على شكل صفائح أو قضبان أو 
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قضبان أو كتل؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع 
لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 
معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة وتضم الصلب على شكل صفائح أو 
متنوعة  قضبان أو قضبان أو كتل؛ تجميع مجموعة

من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين 
الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل 
منافذ البيع بالجملة وتضم بطاريات كهربائية؛ 
تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير 

)بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 
يع بالتجزئة وشرائها بسهولة من خالل متاجر الب

وتضم بطاريات كهربائية؛ تجميع مجموعة متنوعة 
من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين 
الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل 

منافذ البيع بالجملة وتضم أجهزة وأدوات التشخيص 
الطبي؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 

مكين الزبائن من معاينتها الغير )بإستثناء نقلها( لت
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 
وتضم أجهزة وأدوات التشخيص الطبي؛ تجميع 

مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء 
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 

من خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم أشباه 
ع مجموعة متنوعة من السلع الموصالت؛ تجمي

لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 
معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 

بالتجزئة وتضم مكونات أشباه الموصالت؛ تجميع 
مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء 
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 

خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم صمامات من 
(؛ تجميع مجموعة OEVثنائية باعثة للضوء )

متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 

 ROEVخالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم 
)صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية(؛ تجميع 

ة من السلع لصالح الغير )بإستثناء مجموعة متنوع
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 
من خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم نظم إطارات 
النوافذ المعدنية؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع 
لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 

جر البيع معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متا
بالتجزئة وتضم أحواض )مصارف(؛ تجميع 

مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء 
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 
من خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم قطع غيار 
وتجهيزات للسيارات؛ تجميع مجموعة متنوعة من 

( لتمكين الزبائن السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها
من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 

بالتجزئة وتضم مواد عزل المباني؛ تجميع مجموعة 
متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم أفالم بالستيكية 

المخصصة للتعبئة والتغليف؛ تجميع بخالف تلك 
مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء 
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 

من خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم الجلود 
المقلدة؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 

نتها الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاي
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 

وتضم زجاج للمباني؛ تجميع مجموعة متنوعة من 
السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن 
من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 

بالتجزئة وتضم خشب البناء؛ تجميع مجموعة 
بإستثناء نقلها( متنوعة من السلع لصالح الغير )

لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم أحجار 

إصطناعية؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع 
لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 
معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 

نية؛ تجميع بالتجزئة وتضم أرضيات غير معد
مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء 
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 

من خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم ورق 
الجدران؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 
الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 

الل متاجر البيع بالتجزئة وشرائها بسهولة من خ
وتضم مواد البناء المعدنية؛ تجميع مجموعة متنوعة 

من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين 
الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل 
متاجر البيع بالتجزئة وتضم مواد البناء غير 

المعدنية؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 
ستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها الغير )بإ

وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 
وتضم إطارات النافذة والمالبن )إطارات( والنوافذ 
البابية؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 
الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 

لبيع بالتجزئة وشرائها بسهولة من خالل متاجر ا
وتضم أحواض اإلغتسال؛ تجميع مجموعة متنوعة 

من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين 
الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل 

متاجر البيع بالتجزئة وتضم أحواض غسل اليدين 
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)أجزاء من تركيبات صحية(؛ تجميع مجموعة 
تثناء نقلها( متنوعة من السلع لصالح الغير )بإس

لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم طاوالت مواقد 

 الغاز؛ عرض المنتجات. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 كل مميز.بش

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346244 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
ل، جمهورية سيؤو

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  بناء عام؛ بناء الطرق؛ بناء أعمال 37الفئة 
الهندسة المدنية؛ بناء العزل؛ بناء محطات توليد 

الطاقة؛ بناء المباني والهياكل الموفرة للطاقة؛ تشييد 
للمباني؛ زخرفة اإلضاءة الداخلية؛  األجزاء الداخلية

تجديد المباني؛ تزجيج النوافذ؛ التركيب، والصيانة 
وإصالح البطاريات والمراكمات؛ تركيب خاليا 
الوقود؛ إصالح أرضية المبنى؛ تركيب المواد 

العازلة في المباني، واألسقف والهياكل؛ بناء مصنع 
ة من جديد للطاقة المتجددة )بما في ذلك توليد الطاق

أشعة الشمس/ الرياح(؛ خدمات توليد الطاقة البديلة 
لمبنى؛ تركيب، وصيانة وإصالح الخاليا والوحدات 
النمطية الكهروضوئية؛ إصالح وصيانة مولدات 

الكهرباء؛ إصالح النوافذ؛ إصالح وصيانة 
 السيارات. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

دسي مقطوع بشريط بالالتينية ومسبوقة برسم هن
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346245 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  النقل؛ الخدمات اللوجيستية للنقل؛ 39الفئة 
معلومات لوجيستية للنقل عبر شبكات اتصاالت 

الخدمات االستشارية المتعلقة الحاسوب؛ 
بلوجيستيات النقل؛ توفير معلومات النقل؛ نقل 
البضائع؛ توفير معلومات عن حركة المرور؛ 

تخزين؛ تخزين البضائع؛ نقل البضائع، وتسليمها، 
وتعبئتها، وتخزينها؛ تخزين الحاويات والحموالت؛ 
تخزين الحموالت؛ تخزين الغاز الطبيعي المسال 

ن؛ تأجير خزانة مجمدة؛ خدمات على متن السف
المستودعات لتخزين المركبات؛ خدمات دليل 

السفر؛ التخزين المادي للبيانات الرقمية؛ والصور 
الفوتوغرافية؛ وملفات الصوت والصور المخزنة 

إلكترونيًا؛ تغليف البضائع؛ خدمات التعبئة؛ تخزين، 
 وتوزيع وتوفير الطاقة والوقود؛ اإلمداد بالطاقة. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  ف العالمة :وص

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346246 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ميم المعماري؛ :  صياغة البناء؛ التص42الفئة 
تصميم داخلي؛ خدمات التصميم الداخلي 

والخارجي؛ تصميم الديكور الداخلي؛ تطوير 
منتجات جديدة؛ تصميم منتجات جديدة؛ تصميم 

المنتج؛ تصميم المنتج على المكونات اإللكترونية؛ 
تصميم أشباه الموصالت أو الدوائر المتكاملة 

باه (؛ تصميم أشOMVلشاشات الكريستال السائل )
الموصالت؛ تصميم واختبار أشباه الموصالت؛ 
تصميم الدوائر المتكاملة؛ خدمات البحث المتعلقة 

بأشباه الموصالت؛ تطوير أجهزة الحاسوب؛ تطوير 
واختبار برامج الحاسوب؛ استضافة المحتوى 

الرقمي على اإلنترنت؛ معلومات األرصاد الجوية؛ 
تعدين البحث المتعلق بالتكنولوجيا الحيوية؛ ال

والتنقيب عن المعادن؛ التنقيب لتحديد موقع النفط 
والغاز؛ التنقيب الجيوفيزيائي لصناعات النفط، 

والغاز والتعدين؛ صياغة وتطوير األنظمة 

الكهروضوئية؛ مراقبة حالة شحن البطارية؛ 
خدمات تصميم األثاث للديكورات الداخلية 

 للسيارات؛ تصميم ملحقات السيارات. 

 
مكتوبة  OLاألحرف الالتينية  مة :وصف العال

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOACAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346247 بالرقم : المودعة
 بيانات األولوية :  

 فرامار انترناشنول انك.  بإسم :

 7000وعنوانة : 
كينسمن كورت، يونت 

نياغارا فولز  #2 

 0اتش  2اونتاريو ال 

,كندا, , , ,   5واي 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جانبية لنظارات العين؛ موازين لقياس لون واقيات 

 09الشعر؛ ساعات للتوقيت في الفئة 

 
باحرف  DOACAOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOACAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346248 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فرامار انترناشنول انك.  بإسم :

 7000وعنوانة : 
كينسمن كورت، يونت 

نياغارا فولز  #2 

 0اتش  2اونتاريو ال 

,كندا, , , ,   5واي 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ب تلوين الشعر ؛ فرش عصارات بالستيكية ألنابي

تلوين الشعر؛ وعاء خلط لتلوين الشعر؛ تلوين 
الشعر  لالستخدام لمرة واحدة والقابل إلعادة 

 21االستخدام في الفئة 

 
باحرف  DOACAOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOACAOانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

 04/03/2021 :بتاريخ 346249 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فرامار انترناشنول انك.  بإسم :

 7000وعنوانة : 
كينسمن كورت، يونت 

نياغارا فولز  #2 

 0اتش  2اونتاريو ال 

,كندا, , , ,   5واي 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 26أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع
مشابك شعر؛ وأوراق مسبقة القص ولفائف من 

 26رقائق تلوين الشعر من الفئة 

 
باحرف  DOACAOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOACAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346250 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فرامار انترناشنول انك.  بإسم :

 7000وعنوانة : 
كينسمن كورت، يونت 

نياغارا فولز  #2 

 0اتش  2اونتاريو ال 

,كندا, , , ,   5واي 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16:  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة

 16غالف بالستيكي للشعر في الفئة 

 
باحرف  DOACAOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OUROROOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CRVEO 

 04/03/2021 :بتاريخ 346251 المودعة بالرقم :

 األولوية :  بيانات 
 بيه أم أس.أر.ال.  بإسم :

فيا جي. وعنوانة : 

، 16غاريبالدي، 
فيجونوفو ) في إي(، 

,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو الجلود 

فر؛ الشماسي المدبوغة؛ الصناديق وحقائب الس
والمظالت ؛ عصي المشي؛ العلب الجلدية للقبعات؛ 

الواقيات من الجلد أو األلواح الجلدية؛ عصي 
المشي؛ عصي المظالت؛ حقائب الكتب المدرسية؛ 

األلواح الجلدية؛ حقائب األمتعة؛ حقائب 
مستحضرات الزينة النسائية )غير المجهزة(؛ 
ف جلدية أغطية من جلود الحيوانات ]الفرو(؛ زخار

لألثاث؛ صناديق المالبس )حقائب(؛ حقائب 
األمتعة؛ والحقائب الجلدية؛ فرو الخلد ]جلد مقلد[؛ 

المظالت؛ الشماسي؛ جلود الحيوانات، جلود 
الحيوانات الخام أو الجلود المدبوغة؛ مقابض 

عصي المشي؛ مقابض للمظالت؛ مقابض لحقائب 
ب السفر؛ محافظ للبطاقات ]محافظ جيب[؛ الحقائ

الجلدية؛ حقائب حمل األدوات الموسيقية؛ حقائب 
األمتعة؛ األغطية الجلدية لألثاث؛ الحقائب ذات 

األربطة لحمل األطفال؛ الحقائب غير الرسمية؛ 
حقائب الظهر؛ حقائب اليد؛ حقائب للتخييم؛ حقائب 

الشاطئ؛ الحقائب للصاالت الرياضية؛ حقائب 
يف؛ حقائب األمتعة؛ مغلفات جلدية للرسائل، للتغل

حمل المالبس للسفر؛ الحقائب ذات األربطة لحمل 
األطفال؛ أطقم السفر )جلديات(؛ حقائب األمتعة في 

  18الفئة 

 
 OUROROOE CRVEOعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
فات والمصنمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OUROROOEعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال

CRVEO 

 04/03/2021 :بتاريخ 346252 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 بيه أم أس.أر.ال.  بإسم :

فيا جي. وعنوانة : 

، 16غاريبالدي، 
فيجونوفو ) في إي(، 

,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25:  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة
المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس ؛ مستلزمات 

منع االنزالق لألحذية؛ المناديل المزركشة 
الموضوعة على الرأس ]مناديل[؛ أربطة الرأس 
]مالبس[؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ الجوارب 
الطويلة الماصة للعرق؛ مريالت لألطفال غير 
العمل ورقية؛ القبعات المسطحة المستديرة؛ مالبس 

الكاملة بكونها قطعة واحدة؛ وشاحات )ربطات 
عنق(؛ المالبس الضيقة؛ الجوارب الطويلة؛ 

القلنسوات؛ قبعات للسباحة؛ قبعات االستحمام؛ 
الجزمات؛ الجزمات القصيرة؛ القطع األمامية 

لألحذية؛ أربطة للجوارب؛ األحذية ذات األربطة؛ 
 واقيات الياقات؛ القمصان النسائية الداخلية

القصيرة؛ السراويل. سراويل السباحة؛ القبعات 
الضيقة؛ مشّدات الصدر والبطن ]مالبس داخلية(؛ 

القلنسوات )مالبس(؛ أطر ]هياكل[ للقبعات؛ 
األحزمة ]مالبس[؛ أحزمة للنقود ]مالبس[؛ 

الشاالت؛ أغطية تدفئة األقدام، غير المدفأة 
كهربائيا؛ الكنزات الصوفية؛ أغطية الرأس ؛ 

ت الورقية )مالبس(؛ أغطية الرأس ؛ األثواب القبعا
الطويلة؛ الجوارب؛ الشباشب؛ ألبسة القدم؛ أحذية 
لعبة كرة القدم؛ أحذية للشاطئ؛ جزمات التزلج؛ 

األحذية الرياضية؛ القمصان؛ القمصان ذات األكمام 
لقصيرة؛ المالبس الضيقة؛ أغطية تدفئة األكتاف؛ 

مالبس داخلية  البدالت الرطبة للتزلج على المياه؛
للجزء السفلي من الجسم ]مالبس داخلية[؛ مالبس 
داخلية للجزء السفلي من الجسم ]مالبس داخلية[؛ 

مشدات الخصر؛ مشدات الخصر النسائية؛ البدالت؛ 
مالبس السباحة؛ األزياء التنكرية؛ ألبسة الشاطئ؛ 
أغطية لألذنين ]مالبس[؛ مسامير أحذية كرة القدم؛ 

سراويل الداخلية؛ سراويل الرضع ربطات العنق؛ ال
)مالبس(؛ واقيات المالبس؛ البطانات الجاهزة 

)أجزاء من مالبس(؛ األوشحة؛ األجزاء العلوية من 
ألبسة القدم؛ ياقات القمصان؛ احذية قماشية خفيضة 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

مرنة النعل )اسبدريل(؛ شاالت الفراء؛ ياقات قابلة 
للفك؛ لوازم معدنية أللبسة القدم؛ حماالت 

وارب؛ اللفحات؛ المالبس من الفراء؛ الثياب للج
المصنوعة من قماش الغبردين؛ مشدات الجسم ؛ 
حذاء مطاطي خارجي؛ قفازات التزلج؛ القفازات؛ 

الستر بدون أكمام؛ الواقيات التي ترتدى فوق 
األحذية؛ الخمارات؛ مالبس سائقي الدراجات 

النارية؛ مالبس راكبي الدراجات؛ المالبس؛ قبعات 
ية؛ بدالت مطرية؛ أغطية تدفئة الساقين؛ رسم

أربطة للجوارب؛ أربطة للجوارب؛ الكنزات؛ 
التنانير ؛ السراويل القصيرة على شكل تنانير؛ 

التنانير التحتية؛ ربطات العنق الحريرية ؛ مالبس 
األطفال حديثي الوالدة؛ السراويل الضيقة 

)سراويل(؛ األزياء الموحدة؛ القمصان النسائية 
لية؛ أزرار األكمام؛ أغطية لتدفئة األذنين الداخ

]مالبس[؛ األوشحة التي توضع على الذراع؛ 
السترات؛ طرحات؛ أغطية العينين للنوم؛ القفازات 
بدون أماكن لألصابع؛  قبعات الطويلة ؛ المعاطف 

الخفيفة؛ السترات ذات القلنسوات؛ األرواب 
النسائية؛ أرواب االستحمام؛ األوشحة التي توضع 
على الكتفين؛ المعاطف المبطنة؛ القطع التي توضع 
على القمصان من جهة الصدر؛ جيوب المالبس؛ 
مناديل الجيب المربّعة؛ المالبس النسائية العلوية 

الفضفاضة؛ الكنزات الصوفية؛ البيجامات؛ الفساتين 
المسائية؛ الفساتين ذات الشياالت بدون أكمام؛ أحذية 

ستحمام ؛ ساري خشبية؛ الصنادل؛ صنادل اال
)لباس هندي(؛ مالبس الشاطئ النسائية التي تلف 
حول الخصر؛ نعال ألبسة القدم؛ نعال ألبسة القدم؛ 
ألبسة القدم؛ شباشب االستحمام؛ أحذية ممارسة 

التمارين البدنية؛ األحذية الرياضية؛ أحزمة 
السراويل؛ المالبس الداخلية؛ المالبس الداخلية 

الصدر النسائية؛ المراييل  الممتصة للعرق؛ حماالت
]مالبس[؛ كعاب لألحذية؛ كعاب للجوارب الطويلة؛ 

كعاب لألحذية؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ 
األجزاء العلوية من ألبسة القدم؛ أثواب فضفاضة؛ 

حواشي األحذية؛ المالبس المحبوكة )ألبسة(؛ 
العمامات؛ أزياء موحدة؛ السترات المنسوجة من 

[؛ السترات ]مالبس[؛ صدارات الصوف ]مالبس
لصيد السمك؛ األلبسة الجاهزة لالرتداء؛ المالبس 

الخارجية؛ مالبس ممارسة التمارين البدنية؛ 
المالبس الجلدية؛ مالبس من الجلد المقلد؛ المالبس 
الورقية؛ الواقيات ]أغطية الرأس[؛ حواف القبعات 

  25األمامية ؛ الطرحات )مالبس(، في الفئة 

 
 OUROROOE CRVEOعبارة  عالمة :وصف ال

 باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OA DAMUE CARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORN البقرة الضاحكة 

 04/03/2021 :بتاريخ 346253 المودعة بالرقم :

 DO  04/01/2021  585 717 4 21بيانات األولوية :  
 بيل  بإسم :

ألى دو  2وعنوانة : 

 92150لونغ شان 
سوريسن ,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
)جيلي( ومربيات وفواكه ومجففة ومطهوة، هالم 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، في الفئة 

29. 

 
رسم عبارة عن بطاقة دائرية  وصف العالمة :

بداخلها من االعلى رسم ل اربع نجوم  باللون 
 OA DAMUE CARاالصفر تدنوها الكلمات 

ORN  لكلمات البقرة باللون االحمر  اسفلها ا
الضاحكة باحرف عربية باللون االحمر تحتها خط 
باللون االصفر تدنوها رسم بقرة حمراء اللون وهي 
تضحك وفي اذنها حلقتان عبارة عن علبتان للبقرة 

الضاحكة ومن اسفلها رسم لبعض الزرع باللون 
االخضر المتدرج  ووردة باللون االبيض واالصفر 

من الجبن مفتوحة   وخط باللون االزرق وقطعة
بجانبها رسم لزرع ، وعلى جانب العلبة رسم لخط 
باللون االرزق وقطعة من الجبن وصورة لنفس 

 البقرة والجميع على خلفية بيضاء اللون .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RM NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BEAMU 

 04/03/2021 :بتاريخ 346254 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020  4679880بيانات األولوية :  
 لويس فيتون ماللوتير  بإسم :

رو دو  2وعنوانة : 
نيوف  -بونت 

باريس,  75001
,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
واد العطرية؛ والعطور؛ ماء الزينة المعطر؛ الم

والماء المعطر؛ وماء الكولونيا العطري؛ وأطقم 
مستلزمات التجميل؛ كريمات التجميل؛ 

مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛ 
المواد األساسية لعطور األزهار؛ ومستحضرات 
لالستحمام، لغير الغايات الطبية، مستحضرات 

بالبشرة؛ مزيالت الروائح الكريهة  تجميل للعناية
لالستخدام البشري؛ والزيوت العطرية؛ 

مستخلصات الزهور ]عطور[؛ واللوشن لغايات 
التجميل؛ مستحلبات التنظيف لغايات الزينة؛ وأقنعة 
التجميل؛ كريمات التجميل؛ مستحضرات التجميل 

التي توضع عند االستحمام؛ وأطقم مستلزمات 

 03في الفئة التجميل؛ الصابون ، 

 
 RM NUE BEAMUعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 MRVANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/03/2021 :بتاريخ 346255 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 .مذ.م –كيان منطقة حرة   بإسم :

-2اس دي وعنوانة : 

، الطابق األرضي، 43

، دبي، 16بناء رقم 
اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

قات وتفعيل النشاط المكتبي؛ البيع بالتجزئة لبطا
الطرف الثالث المسبقة الدفع لشراء محتويات 

الوسائط المتعددة؛ البيع بالتجزئة لبطاقات الطرف 
الثالث المسبقة الدفع لشراء الخدمات الترفيهية؛ 
خدمات تسجيل لوائح الهدايا؛ تزويد مقارنات 

الخدمات المالية عبر اإلنترنت؛ توفير دليل إعالني 
عرض سلع عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه ي

وخدمات الباعة عبر اإلنترنت؛ توفير دليل إعالني 
عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه يعرض سلع 

وخدمات الباعة عبر اإلنترنت على االنترنت؛ 
خدمات متجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة 

باأللعاب؛ اكتساب المعلومات التجارية؛ تجميع 

الحاسوب؛ وإدخال المعلومات في قواعد بيانات 
 تجميع قواعد البيانات الحاسوبية

 
( MRVANعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

 كتبت باللون األسود حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 ABRNRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/03/2021 :بتاريخ 346268 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زينجيانغ سمايل هوم تكنولوجي  كو.، ليمتد  بإسم :

/اف، بلديغ 2وعنوانة : 

، غرين هوم 1
اندستلاير بارك، آنجي 
اكنوميك ديفلوبميند 

زون، آنجي كاونتي، 
هوزوهو سيتي،  

زينجيانغ بروفينس، 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20ك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل
فرشات، صوفات، طاولة شاي، مصنوعات يدوية 
من الخيزران والخشب، أشغال فنية من الخشب أو 
الشمع أو الجبس أو البالستيك، لوحات عرض، 

 وسائد، مرايا، مفصالت غير معدنية، أثاث

 
كتبت بحروف  ABRNRعبارة  وصف العالمة :

 ة باللون االسودالتينية كبير

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 Goccanoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/03/2021 :بتاريخ 346274 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شنزن زومانغ تكنولوجي كوربوريشن  بإسم :

، بلوك أيه، فينانسيال تكنولوجي 10 فلوروعنوانة : 

، كييوان رود، سايينس آند تكنولوجي 11تاور، رقم 

بارك، يويهاي سب 
دستريكت، نانشان 
دستريكت، شنزن، 

، جمهورية 518057
الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ذاكرة، آالت تصنيع األسالك آالت تصنيع شريحة ال

والكابالت الكهربائية، سلك كهربائي، آالت البيع، 
ماكنة خالط ، ماكينات الزبدة، عصارات العصير 

الكهربائية، آالت التعبئة، ماكينات تحضير 
المشروبات ، كهروميكانيكية، منتج أغذية كهربائي، 

ماكينات صنع المعكرونة ، الكهربائية، مطاحن 
الف المطاحن اليدوية، آالت الملصقات، القهوة ، بخ

الروبوتات الصناعية، غساالت الزجاجات، آالت 
صنع الجبن، آالت تقطيع الخبز، آالت العجن، آالت 
التقشير، آالت لصريف / لبشرالخضروات، آالت 

صنع المعكرونة)نودل(، عصارات كهربائية، جهاز 
لتهوية المشروبات، آالت التعبئة، ماكينات الختم 

غراض الصناعية، فتاحات علب كهربائية، آالت لأل
البيع المبردة، آالت تمزيق ]آالت[ لالستخدام 

الصناعي، المطاحن الكهربائية، آالت تقشير الطعام 

لالستخدام التجاري، غساالت الفاكهة، آالت صنع 
حليب الصويا، غساالت الصحون لألغراض 

 حالصناعية، مكانس كهربائية السلكية، آالت الترشي

 
كتبت بحروف  Goccanoعبارة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 Goccanoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/03/2021 :بتاريخ 346275 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شنزن زومانغ تكنولوجي كوربوريشن  :بإسم 

، بلوك أيه، فينانسيال تكنولوجي 10فلور وعنوانة : 

، كييوان رود، سايينس آند تكنولوجي 11تاور، رقم 

بارك، يويهاي سب 
دستريكت، نانشان 
دستريكت، شنزن، 

، جمهورية 518057
الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أ
تطبيقات برامج الكمبيوتر ، قابلة للتنزيل، تطبيقات 

برامج الهاتف المحمول القابلة للتنزيل، كبالت 
AGB ،محوالت الطاقة، أجهزة شحن البطارية ،

بطاريات كهربائية، شواحن بطاريات ألجهزة 
الكمبيوتر اللوحية، الخاليا الشمسية السليكونية 

بطارية قابلة إلعادة الشحن، البطاريات  البلورية،
الشمسية، مراكم كهربائية للسيارات، برنامج ألعاب 
الكمبيوتر قابلة لتنزيله، أجهزة الكمبيوتر، جهاز 

معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر الطرفية، جهاز 
[، منشآت منع SOGنظام تحديد المواقع العالمي ]

الخاليا السرقة الكهربائية، آالت التصويت، 
فولطاضوئية، بطاريات للسجائر اإللكترونية، 
بطاريات كهربائية، روبوتات المراقبة األمنية، 

الروبوتات ذات مواصفات البشر بالذكاء 
االصطناعي، شواحن بطاريات للسجائر 

اإللكترونية، شواحن الهواتف الذكية، خاليا جافة، 
بطاريات النيكل والكادميوم، الخاليا الرطبة، 

يات الهاتف المحمول، أجهزة شحن البطاريات بطار
للسيارات، بطاريات الليثيوم أيون، شواحن 

البطاريات، بطاريات ألجهزة السمع، شواحن 
البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية، بطاريات 

 السيارات.

 
كتبت بحروف  Goccanoعبارة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 Goccanoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/03/2021 :بتاريخ 346276 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شنزن زومانغ تكنولوجي كوربوريشن  بإسم :

، بلوك أيه، فينانسيال تكنولوجي 10فلور وعنوانة : 

، كييوان رود، سايينس آند تكنولوجي 11ر، رقم تاو

بارك، يويهاي سب 
دستريكت، نانشان 
دستريكت، شنزن، 

، جمهورية 518057
الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تأجير منصات البيع، بحث الرعاية، استئجار آالت 

ئجار آالت البيع، تجميع فهارس البيع، است
المعلومات ألغراض تجارية أو إعالنية، تحديث 

وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب، تجميع 
المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية، توفير سوق 

إلكترونية لمشتري وبائعي السلع والخدمات، 
خدمات التسويق الهاتفي، التسويق، ترويج المبيعات 

ن، تنظيم المعارض التجارية والمعارض لآلخري
لألغراض التجارية أو اإلعالنية، جمع معلومات 
عن أبحاث السوق، خدمات التخطيط االستراتيجي 

لألعمال، تقديم المعلومات التجارية والمشورة 
للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات، 

استشارات إدارة األعمال والتنظيم، عرض السلع 
االتصال، ألغراض البيع بالتجزئة، على وسائل 

استئجار المساحات اإلعالنية والمواد اإلعالنية، 
توزيع ونشر المواد اإلعالنية )المنشورات، 

والنشرات، والمواد المطبوعة، والعينات(، نشر 
اإلعالنات لآلخرين عبر اإلنترنت، الخدمات 

االستشارية المتعلقة باإلعالنات، االستشارات 
إلعالن على اإلنترنت لآلخرين، ترويج اإلعالنية، ا

السلع والخدمات من خالل رعاية المناسبات 
الرياضية، دفع لكل نقرة اإلعالن، إنتاج األفالم 
اإلعالنية، خدمات التخطيط ألغراض اإلعالن، 

اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة كمبيوتر، 
استئجار مساحة إعالنية، اإلعالنات التلفزيونية، 

العالن، نشر النصوص الدعائية، اإلعالن الدعاية، ا
عن البريد المباشر، عرض البضائع، اإلعالن في 

 الهواء الطلق

 
كتبت بحروف  Goccanoعبارة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد كرية الف



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 MRVANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346280 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ.م.م –كيان منطقة حرة   بإسم :

-2اس دي وعنوانة : 

، الطابق األرضي، 43

، دبي، 16بناء رقم 
اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36ئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالف
الخدمات المالية والنقدية والمصرفية؛ التأمين؛ 

الشؤون العقارية؛ الدفع اآللي؛ معامالت بطاقات 
االئتمان اإللكترونية؛ خدمات الدفع عن بعد؛ 

خدمات الدفع للتجارة اإللكترونية؛ خدمات الدفع 
بواسطة بطاقات االئتمان؛ إجراء معامالت الدفع 

فظة اإللكترونية؛ غير النقدية؛ خدمات دفع المح
معالجة عمليات الدفع اإللكترونية؛ إصدار بطاقات 
دفع في شكل هدايا؛ إصدار قسائم دفع في شكل 
هدايا؛ معالجة دفعات شراء البضائع و الخدمات 
عن طريق شبكات إتصاالت إلكترونية؛ إصدار 

بطاقات الدفع اإللكترونية مع نظام عالوة و مكافئة؛ 
للمدفوعات عبر شبكة المعالجة اإللكترونية 

الحاسوب العالمية؛ خدمات الدفع مزودة من قبل 
أجهزة و أنظمة اإلتصال الالسلكية؛ معالجة 

المدفوعات المتعلقة ببطاقات الشحن؛ إصدار رموز 

ذات قيمة في طبيعة قسائم الهدايا؛ إصدار شهادات 
الهدايا التي يمكن استبدالها بعد ذلك مقابل سلع أو 

ت المالية عبر بلوكتشاين؛ اصدار خدمات؛ المعامال
 بطاقات شراء ذات قيمة.

 
( MRVANعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

 كتبت باللون األسود حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AANRGNROEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AMRDU 

 07/03/2021 :بتاريخ 346281 لمودعة بالرقم :ا

 بيانات األولوية :  
 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :

وعنوانة : 
ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
كات ومكائن )عدا ما كان آالت وعدد آلية، محر

منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 

 . 7البيض؛ آالت بيع أوتوماتيكية، في الفئة 

 
 AANRGNROEعبارة  وصف العالمة :

AMRDU  باحرف التينية 

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AANRGNROEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AMRDU 

 07/03/2021 :بتاريخ 346282 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :

وعنوانة : 
ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

مراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والقياس واإلشارة وال
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
جيل الرقمية؛ آليات وغيرها من وسائط التس

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 AANRGNROEعبارة  وصف العالمة :

AMRDU  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك :وكيل التسجيل / 

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AANRGNROEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AMRDU 

 07/03/2021 :بتاريخ 346283 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :

وعنوانة : 
ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
 فاتز،  ,النرويج, , , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
 AANRGNROEعبارة  وصف العالمة :

AMRDU  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية المات التجارية تعلن إدارة الع
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORANEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346284 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 
راندفيجين ستوكاست

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

ات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس معد

 . 7البيض؛ آالت بيع أوتوماتيكية، في الفئة 

 
باحرف  ORANEOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORANEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346285 لرقم :المودعة با
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالحية والمساحية األجهزة واألدوات العلمية وال

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

إرسال أو نسخ الصوت أو  أجهزة تسجيل أو
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

جهزة إطفاء الحرائق، الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أ

 . 9في الفئة 

 
باحرف  ORANEOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORANEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346286 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

بحاث الصناعية، المتعلقة بها، خدمات التحاليل واأل
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
باحرف  ORANEOكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :ريخبتا 346287 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

وت أو أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الص
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

ق، الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائ

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز لمجموعة من االشكال  وصف العالمة :

 الهندسية باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل  المسجل ،
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346288 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

علقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، المت
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
رسم مميز لمجموعة من االشكال  وصف العالمة :

 الهندسية باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ام بي تي -سابـا وشـركاهـم  
 OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346289 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 

 . 7البيض؛ آالت بيع أوتوماتيكية، في الفئة 

 
 حرفان التينيان  OL العالمة :وصف 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية دارة العالمات التجارية تعلن إ
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346290 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

كاستراندفيجين ستو

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

لقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ وا
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
يرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات وغ

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 حرفان التينيان  OL وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك :وكيل التسجيل / 

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346291 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 

 . 7وتوماتيكية، في الفئة البيض؛ آالت بيع أ

 
رسم مميز للحرفان الالتينيان  وصف العالمة :

OL   بحيث الحرف الالتينيO  شبه مكتمل و

الجميع باللون االسود و موجود على قاعدة بيضاء 
 اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OLالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

 07/03/2021 :بتاريخ 346292 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوتـوستـور تكنـولـوجي ايه اس  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية األ

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 

لكهربائية، أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة ا
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

كمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، ال

 . 9في الفئة 

 
رسم مميز للحرفان الالتينيان  وصف العالمة :

OL   بحيث الحرف الالتينيO  شبه مكتمل و
الجميع باللون االسود و موجود على قاعدة بيضاء 

 اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  حقوق والملكيات الفكريةاودرى فوكس إلدارة ال 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VOASRMG 

 07/03/2021 :بتاريخ 346306 المودعة بالرقم :

 AG  17/11/2020  90324982بيانات األولوية :  
 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 يا

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج 
ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب 
إلكترونية قابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب الفيديو 

تنزيل؛ برمجيات ألعاب الكمبيوتر التفاعلية القابلة لل
 القابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة المحمولة.

 
" العالمة التجارية CEOSEو " وصف العالمة :

 مكونة من كلمتين التينيتين
مكتوبتان بطريقة منمقة ومتبوعتان بإشارة تعجب  

"VOASRMG" 
"C يوجد فوق العالمة التجارية قوس يبدأ من "

 ."!"أعلى الحرف  
".E وينتهي عند الحرف " 
O  وفي أسفل العالمة التجارية توجد نصف دائرة

 تبدأ من بداية الحرف 
" وتنتهي عند M" نهاية الحرف   ."Oممدود  "
 الحرف 

 .في شكل منمق يلتف في النهاية على شكل سهم
جميع األحرف في العالمة التجارية مكتوبة بأحرف 

 كبيرة باستثناء الحرفين 
".VOASRMG"  في كلمة "s"  و "u" 

 .ينشئ القوسان العلوي والسفلي شكل بيضة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
نإصدار هذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346307 المودعة بالرقم :

 MU  28/12/2020  18627/2020بيانات األولوية :  
 ذا بولو / لورين كمبني إل . بيه.   بإسم :

 650وعنوانة : 
ماديسون أفنيو , 

 نيويورك

,  10022نيويورك 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 شموع معطرة

 
و (شكل لحصان شكل لعالمة بول وصف العالمة :

 على رأسه شخص يحمل عصا غولف

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

رنموذج إعالن النش   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VOASRMG 

 07/03/2021 :بتاريخ 346312 المودعة بالرقم :

 AG  17/11/2020  90324982بيانات األولوية :  
 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 اي

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب 

األلعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ الكمبيوتر و
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب غير 
قابلة للتنزيل على األجهزة المحمولة بطبيعة توفير 
ألعاب الجهاز المحمول التي يتم لعبها من خالل 

 االتصال باإلنترنت

 
" العالمة التجارية CEOSEو " وصف العالمة :

 مكونة من كلمتين التينيتين
كتوبتان بطريقة منمقة ومتبوعتان بإشارة تعجب  م
"VOASRMG" 
"C يوجد فوق العالمة التجارية قوس يبدأ من "

 أعلى الحرف  ."!"
".E وينتهي عند الحرف " 

O  وفي أسفل العالمة التجارية توجد نصف دائرة
 تبدأ من بداية الحرف 

" وتنتهي عند M" نهاية الحرف   ."Oممدود  "
 الحرف 

 منمق يلتف في النهاية على شكل سهم.في شكل 
جميع األحرف في العالمة التجارية مكتوبة بأحرف 

 كبيرة باستثناء الحرفين 
".VOASRMG"  في كلمة "s"  و "u" 

 .ينشئ القوسان العلوي والسفلي شكل بيضة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ية مكتوبا إلدارة العالمات التجار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 RGMAOمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 07/03/2021 :بتاريخ 346314 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ايسكار إل تي دي.  بإسم :

تيفين، وعنوانة : 

2495900 ،
إسرائيل., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تقسيم والطحن أدوات القطع والتحزيز والخراطة وال

والحفر وأجزائها، الستخدامها مع اآلالت التي تعمل 
 بالطاقة.

 
( RGMAOعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

كتبت باللغة اإلنجليزية بشكل خاص حيث كتب 
( بشكل خاص باللونين Rالحرف االنجليزي )

األزرق واألصفر وباقي الكلمة باللون األزرق 
بحصرية  حسب الشكل المرفق دون المطالبة

 األلوان 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 RGMAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346318 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ايسكار إل تي دي.  بإسم :

تيفين، وعنوانة : 

2495900 ،
إسرائيل., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات القطع والتحزيز والخراطة والتقسيم والطحن 
والحفر وأجزائها، الستخدامها مع اآلالت التي تعمل 

 بالطاقة.

 
( RGMAOعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

 كتبت باللغة اإلنجليزية باللون األسود حسب الشكل
 المرفق 

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRNRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346319 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيتي جروب انك.  بإسم :

 388وعنوانة : 
جرينويش ستريت 
 نيويورك، نيويورك

,الواليات  10013
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

شارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والقياس واإل
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
ائط التسجيل الرقمية؛ آليات وغيرها من وس

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 باألحرف الالتينية . MRNRالكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

اض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتر
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك : وكيل التسجيل

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRNRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346320 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيتي جروب انك.  بإسم :

 388وعنوانة : 
جرينويش ستريت 
نيويورك، نيويورك 

,الواليات  10013
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
 رف الالتينية .باألح MRNRالكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية تعلن إدارة العالمات 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GUMSEMNAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SORAO 

 07/03/2021 :بتاريخ 346322 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سنجنتا بارتيسيبيشنز ايه جي  بإسم :

وعنوانة : 

، 67شتراسه روزنتال

بازل  4058
,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 01األسمدة في الفئة 

 
 GUMSEMNAعبارة  وصف العالمة :

SORAO  باحرف التينية على سطرين و على
ايسرها رسم مميز يشبه الورده و الجميع باللون 

 االسود

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 EDEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BRNNOE MRAMNG 

 07/03/2021 :بتاريخ 346323 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيبسيكو، انك.  بإسم :

 700وعنوانة : 
اندرسون هيل رود، 
بيرتشيس، نيويورك، 

10577 - 1444 ،
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

ضرات أخرى لعمل المشروبات، في الفئة ومستح

32 . 

 
 EDEOU BRNNOEعبارة  وصف العالمة :
MRAMNG  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30 المسجل ، وذلك خالل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 EDEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BRNNOE MRAMNG 

 07/03/2021 :خبتاري 346324 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيبسيكو، انك.  بإسم :

 700وعنوانة : 
اندرسون هيل رود، 
بيرتشيس، نيويورك، 

10577 - 1444 ،
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 40وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 . 40ة خدمات معالجة المواد، في الفئ

 
 EDEOU BRNNOEعبارة  وصف العالمة :
MRAMNG  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CASRM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346325 المودعة بالرقم :

 AG  09/11/2020  90308029ولوية : بيانات األ 
 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 اي 

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لة للتنزيل؛ برامج برمجيات ألعاب الكمبيوتر القاب

ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب 
إلكترونية قابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب الفيديو 

التفاعلية القابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الكمبيوتر 
 القابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة المحمولة

 
" العالمة CEOSEو "  وصف العالمة :
 ن كلمتين التينيتينالتجارية مكونة م

 "CASRM.مكتوبتان بطريقة منمقة "
مكتوبة على الفتة منحنية ولها زخرفة في  

"CEOSE كلمة " 
 .كال الطرفين

" و M" في كلمة  "CASRMمضاف لها خط  "

"Cالحرفان " 
 .منحني من األسفل للتزيين

.في أسفل العالمة التجارية، يوجد قرنان يتوسطهما 
 شكل ماسي

 

 :  االشتراطات
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 DROGN EASOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMDEGNCEMNG 

 07/03/2021 :بتاريخ 346337 المودعة بالرقم :

 AG  08/09/2020  90165221بيانات األولوية :  

 فيرست ايجل انفستمنت مانجمنت، ال ال سي  بإسم :

 1345عنوانة : و
افنيو اوف ذا 

امريكاس، نيويورك، 

، 10105ان واي 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الخدمات المالية، وهي، توفير المشورة 36الفئة 
االستثمارية وخدمات إدارة االستثمار لمجموعة 
واسعة من العمالء، على وجه التحديد، العمالء 

األفراد والمؤسسات والمستثمرين؛ اإلدارة المالية 
وتوزيع صناديق االستثمار، والمنتجات االستثمارية 
والصناديق المشتركة؛ خدمات االستثمارات المالية، 
وهي تقديم سلسلة من صناديق القروض المصرفية؛ 

ي إدارة اإلصدار، خدمات االستثمارات المالية، وه
االكتتاب وإدارة الضمانات وتوزيع القروض 
المصرفية؛ خدمات تمويل التجارة واإلقراض؛ 

خدمات تمويل التجارة والتوريق؛ خدمات 
االستثمارات المالية، وهي، أدوات االستثمار 
المجمعة في شكل االستثمارات في القروض 

 المصرفية؛ وخدمات االستثمار المالي، بالتحديد، 
تقديم سلسلة من إلتزامات القروض المضمونة 

(MORs ،؛ خدمات االستثمار المالي، بالتحديد)
إدارة اإلصدار، االكتتاب وإدارة الضمانات وتوزيع 

سلسلة من إلتزامات القروض المضمونة 
(MORs ؛ خدمات التداول المالي اإللكتروني؛)

 . MORوخدمات التوريق 

 
 DROGN EASOEالعبارة  وصف العالمة :

RMDEGNCEMNG .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CASRM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346338 المودعة بالرقم :

 AG  09/11/2020  90308029بيانات األولوية :  
 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 اي 

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب 

لعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ الكمبيوتر واأل
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب غير 
قابلة للتنزيل على األجهزة المحمولة بطبيعة توفير 
ألعاب الجهاز المحمول التي يتم لعبها من خالل 

 االتصال باإلنترنت

 
" العالمة CEOSEو "  وصف العالمة :

 التجارية مكونة من كلمتين التينيتين
 "CASRMكتوبتان بطريقة منمقة ".م

مكتوبة على الفتة منحنية ولها زخرفة في  
"CEOSE كلمة " 

 .كال الطرفين

" و M" في كلمة  "CASRMمضاف لها خط  "
"Cالحرفان " 

 .منحني من األسفل للتزيين
.في أسفل العالمة التجارية، يوجد قرنان يتوسطهما 

 شكل ماسي

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ia..iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346343 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عماد ندام اخضر و مصطفى بشير بنبوك  بإسم :

مركز وعنوانة : 
كومباس لألعمال، 

منطقة الحمرا 
منطقة  -الصناعية 
أس الخيمة، حرة، ر

اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة 35الفئة 
 األعمال؛ توجيه األعمال؛ األعمال المكتبية. 

 
مكتوبة بأحرف  ia..iالكلمة  وصف العالمة :
 مميزة.التينية بطريقة 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VOASRMG 

 07/03/2021 :بتاريخ 346344 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

 ذا ايركرافتوعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 اي 

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج 
ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب 

للتنزيل؛ برامج ألعاب الفيديو  إلكترونية قابلة
التفاعلية القابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الكمبيوتر 
 القابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة المحمولة

 
" العالمة CEOSEمتبوعة " وصف العالمة :

 التجارية مكونة من كلمتين التينيتين 
 " بكلمة VOASRMG.مكتوبتان بأحرف كبيرة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم عن والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VOASRMG 

 07/03/2021 :بتاريخ 346345 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 اي 

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب 

الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب غير 

ابلة للتنزيل على األجهزة المحمولة بطبيعة توفير ق
ألعاب الجهاز المحمول التي يتم لعبها من خالل 

 االتصال باإلنترنت

 
" العالمة التجارية CEOSE"  وصف العالمة :

 مكونة من كلمتين التينيتين 

" VOASRMG.مكتوبتان بأحرف كبيرة "
 متبوعة بكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

اض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتر
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك : وكيل التسجيل

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CASRM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346352 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

رو ال زي 6لندن دبليو 
 اي 

 المملكة المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج 
ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب 
إلكترونية قابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب الفيديو 

قابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الكمبيوتر التفاعلية ال
 القابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة المحمولة

 
" العالمة التجارية CEOSE" وصف العالمة :

 مكونة من كلمتين التينيتين 
 " متبوعة بكلمة CASRMمكتوبتان بأحرف كبيرة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ارة الحقوق والملكيات الفكريةاودرى فوكس إلد 
 CEOSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CASRM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346355 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جرام جيمز ليمتد  بإسم :

ذا ايركرافت وعنوانة : 
 فاكتوري

كامبريدج  100
 جروف

زيرو ال  6لندن دبليو 
 اي 

 المملكة المتحدة
,   , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب 

الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 
خدمات الترفيه، وبشكل محدد، توفير ألعاب غير 
قابلة للتنزيل على األجهزة المحمولة بطبيعة توفير 
ألعاب الجهاز المحمول التي يتم لعبها من خالل 

 االتصال باإلنترنت

 
" العالمة التجارية CEOSE" وصف العالمة :

 مكونة من كلمتين التينيتين 
 " متبوعة بكلمة CASRMمكتوبتان بأحرف كبيرة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات رية مكتوبا إلدارة العالمات التجا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل ب

 07/03/2021 :بتاريخ 346370 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6الفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة ب

خامات المعادن؛ خامات النيكل؛ خامات  6الفئة: 
الحديد؛ لوحات معدنية تذكارية؛ أقفاص معدنية 
للحيوانات البرية؛ ساللم معدنية؛ براميل من 

المعدن؛ صناديق معدنية؛ سدادات من المعدن؛ 
تجهيزات معدنية لألثاث؛ الستائر المعدنية في 

ن؛ آليات قفل األماكن المفتوحة؛ مسامير من المعد
من المعدن؛ صلب غير مشغول أو شبه مشغول؛ 
حديد غير مشغول أو شبه مشغول؛ الصلب في 
شكل صفائح أو قضبان أو أعمدة أو كريات؛ 
المعادن والسبائك المعدنية؛ سبائك من المعادن 
الشائعة؛ صلب من سبائك؛ صفائح من سبائك 

الصلب؛ حديد من سبائك؛ معادن غير حديدية غير 
ولة أو شبه مشغولة؛ المعادن غير الحديدية مشغ

المشغولة أو شبه المشغولة وسبائكها؛ مواد معدنية 
لالستخدام الحصري في البناء أو اإلنشاء؛ صفائح 
معدنية؛ أنظمة إطارات النوافذ المعدنية؛ شباك من 

المعدن؛ مادة السكك الحديدية من المعدن؛ مواد بناء 
من المعدن بخالف  معدنية؛ مباني معدنية؛ صمامات

أجزاء اآلالت؛ نعل مسماري ]حديد التسلق[؛ أبازيم 
من المعادن الشائعة ]أجزاء صلبة[؛ حبال من 

المعدن؛ األعمال الفنية المعدنية )وليس من معادن 
 ثمينة(. 

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
ة باأللوان األحمر واألبيض والبني متعرج والعالم
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346372 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة تعقيم طبي؛ شوايات الغاز؛ 11الفئة 
مواقد؛ أجهزة إشعال )بخالف االستخدامات 
الغاز  المختبرية(؛ مناضد النطاق الغازي؛ مواقد

العلوية؛ أحواض المطبخ؛ األنابيب المرنة وهي 
أجزاء من تركيبات سباكة األحواض؛ األلواح 
العلوية للترسيب؛ أسطح عمل بالمطبخ؛ مقاعد 

مراحيض؛ البيديه؛ أنواع رشاشات الماء؛ أحواض 
غسيل اليدين ]أجزاء من التركيبات الصحية[؛ 

أحواض االستحمام؛ ملفات ]أجزاء من تركيبات 
التقطير أو التدفئة أو التبريد[؛ جهاز التدفئة وتكييف 

الهواء؛ أجهزة التجميد؛ جهاز تكييف الهواء 
لألغراض المنزلية؛ آالت التبريد؛ أغطية العادم 
للمطابخ؛ تركيبات التهوية للمطابخ؛ شفاطات 

المطبخ؛ وسائل وأجهزة اإلضاءة غير الكهربائية؛ 
نابير؛ أجهزة غساالت لصنابير المياه؛ مقابض الص

اإلمداد بالمياه؛ مرشحات الصرف لألحواض؛ 

أنظمة التدفئة والتبريد لمركبات السكك الحديدية؛ 
أجهزة ووسائل اإلضاءة للسيارات؛ جهاز تعقيم 

وتطهير الهواء؛ أجهزة تنقية الهواء؛ أجهزة لتجفيف 
نفايات الطعام؛ ملحقات التنظيم والسالمة ألنابيب 

؛ OEVربائية؛ مصابيح الغاز؛ الفوانيس الكه
المواقد بالحث الكهرومغناطيسي لألغراض 

المنزلية؛ ثالجات لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنقية 
الهواء لألغراض المنزلية؛ مجففات الشعر 

 لألغراض المنزلية. 

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
ة باأللوان األحمر واألبيض والبني متعرج والعالم
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346373 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: ورق مشمع لألرضية؛ ورق جلد تقليد؛ 16الفئة 
المعاجين والمواد الالصقة األخرى لألغراض 

كية الستخدام المكتبية أو المنزلية؛ رقائق بالستي
المطبخ؛ ملصقات ورقية؛ أغطية ورق التواليت 

المجهزة من الورق؛ الورق والكرتون؛ مواد تغليف 
]توسيد، حشو[؛ من الورق أو الكرتون؛ ورق 
الحمام؛ أدوات مكتبية؛ مستلزمات المكتب ، 
باستثناء األثاث؛ أقالم؛ لفافات الفينيل لتغليف 

السفر؛ مشابك المنتجات الغذائية؛ حاويات لجواز 
النقود؛ علب الهدايا من الورق؛ أكياس هدايا من 
الورق؛ قواعد أكواب من الورق؛ فرشاة لطالء 
األسطح المختلفة ألغراض الطالء أو التغطية أو 
التزيين؛ أدوات الرسم؛ مرايل من الورق؛ بطاقات 

االئتمان بدون ترميز مغناطيسي؛ المطبوعات 
المطبوعات؛ )باستثناء الكتب والدوريات(؛ 

الرسومات؛ الكتب؛ الدوريات؛ المنشورات 
 المطبوعة. 

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لكية الفكريةأبوغزالة للم 
 OL Uuasisطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346374 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 

:  األشرطة الالصقة، بخالف القرطاسية 17الفئة 
وليست لألغراض الطبية أو المنزلية؛ راتنجات 
اصطناعية شبه معالجة؛ الراتنجات االصطناعية 
شبه المصنعة؛ أغشية بالستيكية، بخالف التغليف؛ 
أغشية البولي يوريثين لالستخدام في منع التسرب 

ن المباني وعزلها؛ أغشية بالستيكية ملونة، م
ومصفحة وعاكسة للديكور الداخلي؛ أغشية ملونة 

للمركبات؛ أغشية ملونة؛ أغشية حماية من الخدوش 
لالستخدام في التصنيع؛ رقاقة بالستيكية نصف 
مشطبة؛ مواد رقاقات بالستيكية لالستخدام في 
مام التصنيع؛ رقاقة بالستيكية صفائحية للنوافذ؛ ح

من البالستيك الرقائقي؛ رقاقات االكريليك؛ المطاط 
الخام أو شبه المشغل؛ مطاط صناعي؛ سدادات 

مطاطية؛ مواد عازلة للصوت؛ مواد عزل البناء؛ 
مواد بناء من االسبستوس؛ التركيبات الوقائية من 

الجو؛ حشوات لفواصل التمدد؛ مواد عازلة 

ستخدامات كهربائية؛ األلياف االصطناعية )ليست ال
المنسوجات(؛ ألياف غير عضوية )ليست الستخدام 
المنسوجات(؛ خيوط من ألياف غير عضوية )ليست 

لالستخدام في المنسوجات(؛ شرائط عازلة 
 كهربائية. 

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
األبيض والبني متعرج والعالمة باأللوان األحمر و

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346375 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
 دايرو، -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  القطران؛ المعادن غير المعدنية 19الفئة 
ألغراض البناء أو التشييد )بقدر ما لم يتم 

تصنيعها(؛ زجاج للمباني؛ الزجاج المقسى للبناء؛ 
وافذ للبناء؛ خشب منشور للبناء؛ خشب زجاج الن

لالستخدام الداخلي؛ خشب منشور اصطناعي؛ 
خشب اصطناعي؛ ستائر خارجية غير معدنية؛ 

أسمنت؛ حجر معالج؛ الحجر االصطناعي؛ رخام 
معالج؛ مواد غير معدنية لالستخدام الحصري في 
البناء أو التشييد؛ أغطية المباني )غير المعدنية(؛ 

ية للمبنى )غير معدنية(؛ التزيين الكسوة الخارج
وتكوين األرضيات من الخشب الصلب؛ تكوين 

أرضيات غير معدنية؛ بالطات، غير معدنية؛ بالط 
الجدران؛ غير المعدني؛ البالط، غير المعدني، 
للمبنى؛ مباني غير معدنية قابلة للنقل؛ روابط 
السكك الحديدية غير المعدنية؛ أنابيب )غير 

، غير معدنية؛ نوافذ غير معدنية؛ معدنية(؛ أبواب

إطارات النوافذ، واألحزمة واإلفريز، غير 
المعدنية؛ غير معدنية؛ ناموسية للحشرات؛ 

 منحوتات حجرية. 

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 كل مميز.بش

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346376 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

، جو -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 27وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  حصائر تغذية الحيوانات األليفة؛ 27الفئة 
حصائر الحمام؛ حصائر مصنوعة من القش، 

والَسَمار و/أو الفينيل؛ ورق الجدران؛ الحدود والتي 
أغطية الجدران؛  تعد زخارف جدران في طبيعة

ورق جدار غير نسيجي؛ أغطية الجدران النسيجية؛ 
ورق حائط بالستيكي؛ الحصر؛ البساط؛ حصر 

األرضية؛ حصر غير قابلة لالنزالق؛ بساط حوض 
استحمام من القماش؛ حصر أرضية للسيارات؛ 
سجاد المركبة؛ السجاد؛ بالط سجاد؛ عالقات 
صائر الجدار غير النسيجية؛ العشب الصناعي؛ ح

 التمرين؛ الحصر الرياضية؛ المشمع. 

 

مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :
بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 

متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية  مكتوبا إلدارة العالمات

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لت

 07/03/2021 :بتاريخ 346377 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35اقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الو

:  تجميع مجموعة متنوعة من السلع 35الفئة 
لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 
معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة وتضم نظم إطارات النوافذ المعدنية؛ 
تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير 

الزبائن من معاينتها )بإستثناء نقلها( لتمكين 
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 
وتضم أحواض )مصارف(؛ تجميع مجموعة 

متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم مواد عزل 

من السلع لصالح المباني؛ تجميع مجموعة متنوعة 
الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 
وتضم أفالم بالستيكية بخالف تلك المخصصة 

للتعبئة والتغليف؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع 

لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 
ها بسهولة من خالل متاجر البيع معاينتها وشرائ

بالتجزئة وتضم الجلود المقلدة؛ تجميع مجموعة 
متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم زجاج للمباني؛ 
تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير 

اء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها )بإستثن
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 
وتضم خشب البناء؛ تجميع مجموعة متنوعة من 
السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن 
من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 

موعة بالتجزئة وتضم أحجار إصطناعية؛ تجميع مج
متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم أرضيات غير 
معدنية؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها 
جر البيع بالتجزئة وشرائها بسهولة من خالل متا

وتضم ورق الجدران؛ تجميع مجموعة متنوعة 
من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين 
الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل 

متاجر البيع بالتجزئة وتضم مواد البناء المعدنية؛ 
تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير 

الزبائن من معاينتها  )بإستثناء نقلها( لتمكين
وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع بالتجزئة 
وتضم مواد البناء غير المعدنية؛ تجميع مجموعة 
متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( 
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم إطارات النافذة 

طارات( والنوافذ البابية؛ تجميع والمالبن )إ
مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير )بإستثناء 
نقلها( لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 

من خالل متاجر البيع بالتجزئة وتضم أحواض 
اإلغتسال؛ تجميع مجموعة متنوعة من السلع 

لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من 
تها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع معاين

بالتجزئة وتضم أحواض غسل اليدين )أجزاء من 

تركيبات صحية(؛ تجميع مجموعة متنوعة من 
السلع لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبائن 
من معاينتها وشرائها بسهولة من خالل متاجر البيع 

بالتجزئة وتضم طاوالت مواقد الغاز؛ عرض 
 نتجات. الم

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346378 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

عام؛ بناء العزل؛ بناء المباني  : بناء37الفئة 
والهياكل الموفرة للطاقة؛ تشييد األجزاء الداخلية 
للمباني؛ بناء الطرق؛ بناء أعمال الهندسة المدنية؛ 

بناء محطات توليد الطاقة؛ زخرفة اإلضاءة 
الداخلية؛ تجديد المباني؛ تزجيج النوافذ؛ إصالح 
ني، أرضية المبنى؛ تركيب المواد العازلة في المبا

 واألسقف والهياكل.  

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 

متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
نفات والمصمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Uuasisالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات الع

 07/03/2021 :بتاريخ 346380 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: صياغة البناء؛ التصميم المعماري؛ 42الفئة 
تصميم داخلي؛ خدمات التصميم الداخلي 

والخارجي؛ تصميم الديكور الداخلي؛ تطوير 
منتجات جديدة؛ تصميم منتجات جديدة؛ تصميم 

المنتج؛ خدمات تصميم األثاث للديكورات الداخلية 
 للسيارات. 

 
مكتوبة  OL Uuasisالعبارة  وصف العالمة :

الالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط ب

متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OL Oushosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346381 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ال جي كورب.  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو،  -ييووي 

جو،  -يونجدونجبو 
سيؤول، جمهورية 

كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  النقل؛ الخدمات اللوجيستية للنقل؛ 39الفئة 
نقل عبر شبكات اتصاالت معلومات لوجيستية لل

الحاسوب؛ الخدمات االستشارية المتعلقة 
بلوجيستيات النقل؛ توفير معلومات النقل؛ نقل 
البضائع؛ توفير معلومات عن حركة المرور؛ 

تخزين؛ تخزين البضائع؛ نقل البضائع، وتسليمها، 
وتعبئتها، وتخزينها؛ تخزين الحاويات والحموالت؛ 

غاز الطبيعي المسال تخزين الحموالت؛ تخزين ال
على متن السفن؛ تأجير خزانة مجمدة؛ خدمات 
المستودعات لتخزين المركبات؛ خدمات دليل 

السفر؛ التخزين المادي للبيانات الرقمية؛ والصور 
الفوتوغرافية؛ وملفات الصوت والصور المخزنة 

إلكترونيًا؛ تغليف البضائع؛ خدمات التعبئة؛ تخزين، 
 والوقود؛ اإلمداد بالطاقة.  وتوزيع وتوفير الطاقة

 
مكتوبة  OL Oushosالعبارة  وصف العالمة :

بالالتينية ومسبوقة برسم هندسي مقطوع بشريط 
متعرج والعالمة باأللوان األحمر واألبيض والبني 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
   VEOMAGAل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسجي

 07/03/2021 :بتاريخ 346382 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيباس الشرق األوسط ش م ح  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –

العربية المتحدة, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة 

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة 
في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظالت 
والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج.

 
باألحرف   VEOMAGAالكلمة  : وصف العالمة

 الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
   VEOMAGAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346383 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 م ح جيباس الشرق األوسط ش  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –

العربية المتحدة, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
صنع الفراشي، أدوات التلوين أو الدهان(، مواد 

تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى.

 

باألحرف   VEOMAGAالكلمة  وصف العالمة :
 الالتينية 

 

 

 االشتراطات : 
 

لي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض ع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لمالك :وكيل التسجيل / ا

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ECOAMDRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346384 المودعة بالرقم :

 EO  08/09/2020  18304283بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

يات ,الوال 18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات ، في الفئة 

 
باحرف  ECOAMDRVالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيتي ام  -سابـا وشـركاهـم  
 OALCUOMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346385 المودعة بالرقم :

 EO  08/09/2020  18304273بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات ، في الفئة 

 
باحرف  OALCUOMAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRVCAOEDEجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

 07/03/2021 :بتاريخ 346386 المودعة بالرقم :

 EO  08/09/2020  18304259بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتميي

 .5اللقاحات ، في الفئة 

 
باحرف  DRVCAOEDEالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
شكل ثالثي األبعاد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 رية تصويريةلعالمة تجا

 07/03/2021 :بتاريخ 346387 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الشارقة الوطنية للزيت المزلق ذ.م.م  بإسم :

الصجعة وعنوانة : 
صناعية، خلف شارع 
اإلمارات، مكتب شبرة 
ملك شركة الشارقة 

الوطنية للزيت المزلق 
المحدودة )شارلو(، 
الشارقة، اإلمارات 

ية المتحدة, , , ,  العرب

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مزلقات؛ زيوت؛ زيوت وشحوم تزليق للسيارات 

 والمكائن الصناعية و البحرية.

 
تتكون العالمة من شكل ثالثي  وصف العالمة :

األبعاد لحاوية، مع وجود مقبض في الجزء العلوي 
التجاويف المميزة. تم عرض المشهدين و عدد من 

 الجانبي والمنظوري للعالمة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/03/2021 :بتاريخ 346391 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ور تكنـولـوجي ايه اسأوتـوستـ  بإسم :
وعنوانة : 

ستوكاستراندفيجين 

نيدري  5578، 85
فاتز،  ,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل 
عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، الحركة )

معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 

 . 7البيض؛ آالت بيع أوتوماتيكية، في الفئة 

 
رسم مميز لمجموعة من االشكال  وصف العالمة :

 الهندسية باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 .NRNMR EGNVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

1962  OaFF-L Bahas   م  بف 1962كتكو تأسستL 
 بايتس

 07/03/2021 :بتاريخ 346392 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الشركة الكويتية الهندية التجارية المحدوده )ذ.م.م(  بإسم :
ص.ب. نة : وعنوا

، الصفاة 2135

، الكويت، 13022
,الكويت, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة ومثلجات، هالم )جيلي( ومربيات 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات  وفواكه مطبوخة
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، في الفئة 

29. 

 
بايتس على  L -العبارة بف  وصف العالمة :

م  1962سطرين  من فوقها الكلمة كتكو تأسست 
داخل اطار بيضاوي وبداخل حرف الواو رسم 

 NRNMRلرأس ارنب ، وفي المقابل العبارة 
OaFF-L Bahas ف التينية مكتوبة على باحر

 .NRNMR EGNVسطرين ومن فوقها الكلمة 

داخل اطار بيضاوي وبداخل حرف ال    1962
R  رسم لرأس ارنب والعالمة بااللوان الرمادي

الفاتح والرمادي الغامق واالسود واالبيض والجميع 
 على خلفية بيضاء اللون .

 

 االشتراطات : 
 

قدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ـا وشـركاهـم ساب 
 .NRNMR EGNVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

1962  OaFF-L Bahas   م  بف 1962كتكو تأسستL 
 بايتس

 07/03/2021 :بتاريخ 346393 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الشركة الكويتية الهندية التجارية المحدوده )ذ.م.م(  بإسم :

ب. ص.وعنوانة : 

، الصفاة 2135

، الكويت، 13022
,الكويت, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

حلويات المثلجة؛ السكر؛ عسل النحل والحلويات؛ ال
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ 
الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ 

 .30الثلج، في الفئة 

 
بايتس على  L -العبارة بف  وصف العالمة :

م  1962سطرين  من فوقها الكلمة كتكو تأسست 
رسم داخل اطار بيضاوي وبداخل حرف الواو 

 NRNMRلرأس ارنب ، وفي المقابل العبارة 
OaFF-L Bahas  باحرف التينية مكتوبة على

 .NRNMR EGNVسطرين ومن فوقها الكلمة 

داخل اطار بيضاوي وبداخل حرف ال    1962
R  رسم لرأس ارنب والعالمة بااللوان الرمادي

الفاتح والرمادي الغامق واالسود واالبيض والجميع 
 ء اللون .على خلفية بيضا

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NORSSEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
DAMNRO MRCOOEL NDM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346398 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020  858 679 4 20بيانات األولوية :  

 ريجينيتي ليمتد  أيه أس سي  بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111واي، أس دبليو 
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المواد والمركيبات الكيميائية المستخدمه في صناعة 

ميل وصناعة األغذية؛ الكواشف مستحضرات التج
لألبحاث الطبية؛ الفيتامينات المستخدمه في صناعة 

مستحضرات التجميل؛ مضادات األكسدة 
المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل؛ 

المنتجات الكيميائية الستخدامها في صناعة األدوية؛ 
مواد حافظة لالستخدام في صناعة األدوية؛ 

لمستخدمة في تصنيع المستحضرات الكيميائية ا

 .01المنتجات الصيدالنية، من الفئة 

 

 NORSSEOعبارة  وصف العالمة :
DAMNRO MRCOOEL NDM  باحرف

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NORSSEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
DAMNRO MRCOOEL NDM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346399 ودعة بالرقم :الم

 DO  07/09/2020  858 679 4 20بيانات األولوية :  

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111واي، أس دبليو 
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
الصابون الغير طبي؛ العطور؛ الزيوت العطرية؛ 
مستحضرات التجميل الغير طبية؛ مستحضرات 

التجميل لتجديد شباب البشرة وصحة الجلد؛ 
مستحضرات العناية بالبشرة وحمايتها؛ 

مستحضرات الشعر؛ الشامبو؛ المنظفات الغير 
لطبي؛ مزيالت العرق مخصصة لالستخدام ا

 .03لالستخدام الشخصي، في الفئة 

 

 NORSSEOعبارة  وصف العالمة :
DAMNRO MRCOOEL NDM  باحرف

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NORSSEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
DAMNRO MRCOOEL NDM 

 07/03/2021 :بتاريخ 346401 عة بالرقم :المود

 DO  07/09/2020  858 679 4 20بيانات األولوية :  

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111واي، أس دبليو 
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
المنتجات الصيدالنية؛ المستحضرات الصيدالنية 
لتنشيط الخاليا الجذعية الذاتية وإصالح بيئتها 

المجهرية؛ المنتجات الطبية والبيطرية؛ 
مستحضرات الفيتامينا؛ت المنتجات الصحية 

لألغراض الطبية؛ المواد غذائية ومواد غالتغذية 
دام الطبي أو البيطري؛ طعام لألطفال؛ لالستخ

المكمالت الغذائية لإلنسان والحيوان؛ المنتجات 
الغذائية والمكمالت الغذائية لتعافي المرضى؛ المواد 
الغذائية والمشروبات الغنية بالفيتامينات لالستخدام 
الطبي؛ مشروبات الطاقة والمواد الغذائية لالستخدام 

 .05الطبي، في الفئة 

 

 NORSSEOعبارة  لعالمة :وصف ا
DAMNRO MRCOOEL NDM  باحرف

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AASAGNRMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAVEO 

 07/03/2021 :بتاريخ 346402 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020   910 679 4 20بيانات األولوية :  

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111واي، أس دبليو 
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
د األخرى المستخدمة مستحضرات التبييض والموا

في الغسيل ؛ مستحضرات التنظيف والتلميع وإزالة 
الشحوم والكشط ؛ صابون غير طبي ؛ العطور 
والزيوت األساسية ومستحضرات التجميل غير 

الطبية ؛ومستحضرات التجميل لتجديد شباب الجلد 
وصحة الجلد؛ ومستحضرات التجميل للعناية 

ر ؛الشامبو؛ بالبشرة وحمايتها ؛ مستحضرات الشع
منظفات غير مخصصة لالستخدام الطبي ؛ عطور؛ 

 03مزيالت العرق لالستخدام الشخصي في الفئة 

 

 AASAGNRMAGعبارة  وصف العالمة :
BAVEO  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  فيالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AASAGNRMAG:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

BAVEO 

 07/03/2021 :بتاريخ 346403 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020   910 679 4 20بيانات األولوية :  

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111واي، أس دبليو 
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنتجات الصيدالنية، والمنتجات الصيدالنية لتنشيط 

الخاليا الجذعية الذاتية وإصالح بيئتها الدقيقة، 
والمنتجات الطبية والبيطرية ؛ مستحضرات 

الفيتامين، المنتجات الصحية لألغراض الطبية ؛ 
ة ومواد غذائية لالستخدام الطبي أو مواد غذائي

البيطري ، أغذية لألطفال ؛ المكمالت الغذائية 
لإلنسان والحيوان ، والمنتجات الغذائية والمكمالت 

الغذائية لشفاء المرضى ؛ اللصقات ومواد 
الضمادات؛ مواد لحشوات األسنان وانطباعات 

األسنان ؛ المطهرات؛ منتجات لتدمير الحشرات؛ 
فطريات ومبيدات األعشاب؛ المشروبات مبيدات ال

واألطعمة الغنية بالفيتامينات لالستخدام الطبي ؛ 

مشروبات الطاقة والمواد الغذائية لالستخدام الطبي 

 05في الفئة 

 
 AASAGNRMAGعبارة  وصف العالمة :

BAVEO  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AASAGNRMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAVEO 

 07/03/2021 :بتاريخ 346404 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020   910 679 4 20بيانات األولوية :  

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111 واي، أس دبليو
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الجراحية والطبية وطب األسنان 
والطب البيطري ، واألدوات العالجية لعالج الدم 
ونخاع العظام أو األنسجة الدهنية الستخدامها في 

إجراءات التخصيص ؛ األطراف  سياق
االصطناعية والعينين واألسنان؛ مواد تقويم العظام؛ 

مواد خياطة أجهزة عالجية ومساعدة للمعاقين ؛ 

 10جهاز التدليك في الفئة 

 
 AASAGNRMAGعبارة  وصف العالمة :

BAVEO  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ـم سابـا وشـركاه 
 AASAGNRMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAVEO 

 07/03/2021 :بتاريخ 346406 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020   910 679 4 20بيانات األولوية :  

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111ليو واي، أس دب
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم واألكاديمية الطبية الشخصية الدقيقة 

والتعليم الجامعي بعد التخرج للمهنيين الطبيين 
؛خدمات التمرين؛ خدمات ترفيه؛ خدمات األنشطة 

 41لرياضية والثقافية في الفئة ا

 
 AASAGNRMAGعبارة  وصف العالمة :

BAVEO  باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

اريخ إصدار يوما من ت 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AASAGNRMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAVEO 

 07/03/2021 :بتاريخ 346407 المودعة بالرقم :

 DO  07/09/2020   910 679 4 20يانات األولوية : ب 

 أيه أس سي ريجينيتي ليمتد   بإسم :

ذا أولد  7وعنوانة : 
الندري ألكسندر 

ستوديوز، هايدون 

 111واي، أس دبليو 
واي أف لندن ,المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :
الخدمات الطبية ، الخدمات الطبية والعالجية في 
مجال الدقة والطب الفردي والشخصي ؛ خدمات 
العملية العالجية في سياق عمليات نقطة التدخل ؛ 
خدمات بيطرية؛ خدمات العناية الصحية والجمال 

للبشر أو الحيوانات ؛خدمات العالج بالمياه المعدنية 
فير مرافق الحمام والعالجات المائية.؛ خدمات تو

التركي؛ خدمات الحمامات التركية؛ خدمات بيوت 
الراحة ؛خدمات المعلومات في مجال العناية 
بالصحة والجمال ؛ خدمات تحضير األدوية 

وتحضير المنتجات الصيدالنية للمقاربات الطبية 

 44المخصصة في الفئة 

 
 AASAGNRMAGعبارة  وصف العالمة :

BAVEO  باحرف التينية 

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كونكورد الداره الحقوق والملكيات الفكريه 
 CRGAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346443 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد جيلين جوان  بإسم :

 1104رقم وعنوانة : 

،  7، المبنى رقم 
ميلينغ ، مدينة شارع 

جينجيانغ ، مقاطعة 
فوجيان ، الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 لمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

 
 عبارة عن االحرف الالتينيه  وصف العالمة :

CRGA 
مكتوبه بشكل مميز ويوجد فوقها رسم مميز   

 باللون االسود وخلفيه بيضاء وجميعها 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ALRRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346444 المودعة بالرقم :

 SB  08/09/2020  3531059بيانات األولوية :  

 ال جي سي ليمتد  بإسم :
كوينز     وانة : وعن

روود، تيدنجتون، 
ميدلسيكس، تي دبليو 

ال واي، المملكة 0 11
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية؛ خدمات المختبر؛ خدمات 
االختبارات العلمية والمخبرية؛ خدمات االختبارات 

لتشخيصية؛ خدمات ضمان الجودة؛ فحص الكفاءة؛ ا
تقييم الجودة؛ اختبار ضبط الجودة؛ اختبار الكفاءة 
وتقييم جودة اإلجراءات المختبرية، الفحوصات 
المخبرية، طرق الفحوصات المخبرية ومعايير 

الفحوصات المخبرية؛ اعتماد المختبرات؛ خدمات 
غ تجميع، وتحليل، ومقارنة نتائج الفحص واإلبال
عنها؛ توفير بوابات عبر اإلنترنت حيث يمكن 

للعمالء تحميل نتائج الفحوصات والبيانات؛ إعداد 
وتقديم التقارير والمعلومات المتعلقة باختبارات 

الكفاءة وتقييم الجودة؛ الخدمات لتجميع، وتحليل، 
ومقارنة نتائج الفحص واإلبالغ عنها، الني يتم 

داد التقارير؛ توفير تقديمها عبر موقع إلكتروني إلع
خدمات البحوث والمختبرات المخصصة؛ استضافة 

بوابات اإلنترنت؛ خدمات الكمبيوتر لتحليل 

البيانات؛ ال شيء من الخدمات المذكورة أعاله فيما 
يتعلق بمنتجات التحكم في الوصول، ومنتجات 

االتصال الداخلي عبر الفيديو، ومنتجات االتصال 
ت المراقبة، وآالت الداخلي الصوتي، ومنتجا

التصوير بما في ذلك لكن دون تحديد آالت 
التصوير الرقمي، آالت تصوير الشبكات، كاميرات 
الشبكات، وآالت التصوير لبروتوكول اإلنترنت، 
ومرمزات الفيديو، أجهزة فك التشفير للفيديو، 

وخوادم الطباعة، ومنتجات فيديو الشبكة، 
كبير الرادارات، مكبرات الصوت، أجهزة ت

الصوت، البرمجيات ، الملحقات وخدمات مستندات 

 .  42الشبكة للمنتجات المذكورة أعاله، في الفئة 

 
 بأحرف التينية ALRRكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاالفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية 
 EGGEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346445 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بهافنا تاهيلراماني -2دوشيانت رام ناجبال،  -1  بإسم :

ص ب  -1وعنوانة : 

دبي،  47112
اإلمارات العربية 

ص ب  -2المتحدة.، 

دبي،  47112
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9ييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم
شواحن الهواتف المحمولة، نظارات الواقع 

االفتراضي للهواتف المحمولة، حافظات الهواتف 
المحمولة، حافظات الهواتف المحمولة المقاومة 
للماء، الشواحن الالسلكية للهواتف المحمولة، 

أغطية حماية الشاشات للهواتف المحمولة، سماعات 
س/السماعات البلوتوث للهواتف المحمولة، بنك الرأ

الطاقة )مخزنات الطاقة( للهواتف المحمولة، 
كابالت الهواتف المحمولة، لوحات المفاتيح 

للكمبيوترات اللوحية، سماعات األذن/سماعات 
الرأس، أغطية حماية الشاشات للكمبيوترات 

اللوحية، حافظات الكمبيوترات اللوحية، فأرات 
ت المفاتيح/مساند فأرة الكمبيوتر، اللعب/لوحا

سماعات الرأس لأللعاب، لبادات الكمبيوتر 
لأللعاب، سماعات الرأس للكمبيوتر لبرنامج 

سكايب، لوحات مفاتيح الكمبيوتر الالسلكية، فأرات 

الكمبيوتر الالسلكية، سماعات الكمبيوتر/ السماعات 
الصغيرة، أجهزة المؤشر الالسلكية، كاميرات 

عالية الجودة، كاميرات االنترنت  االنترنت
للكمبيوتر، أقواس تعليق األجهزة على الحائط، 

أجهزة التحكم بالتلفاز، سماعات الرأس للتلفزيون، 
هوائيات التلفزيون وأجهزة إرسال 

الصوت/والصورة، كابالت التلفزيون، كاميرات 
عقد المؤتمرات عن بعد، منظمات الكابالت 

الذاكرة المدمجة،  لألجهزة والهواتف، بطاقات
لوحات األلعاب اإللكترونية، أغطية الكمبيوترات 

المحمولة، محوالت الكمبيوترات المحمولة، حقائب 
الظهر للكمبيوترات المحمولة، الكابالت متحدة 
المحور، كابالت األلياف البصرية، المحاور 

 والمحوالت الكهربائية. 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

مكتوبة بأحرف  EGGEالكلمة  وصف العالمة :
تينية بشكل مميز مع خط باللون األصفر يصل ال

 بين الحرفين االول والثاني.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
إلعالنهذا ا



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية 
 tasnsuharaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346447 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 كينجنيتشر إيه جي  بإسم :
شتوبشتراسه وعنوانة : 

 8038، زيورخ 1
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد التجميل، العطور، الزيوت األساسية، 

 مستحضرات العناية بالجسم والجمال. 

 
 بالالتينية. tasnsuharaالكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية 
 tasnsuharaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346448 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجنيتشر إيه جي  بإسم :
شتوبشتراسه وعنوانة : 

 8038رخ ، زيو1
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية، 
المستحضرات الصحية لألغراض الطبية، مواد 

وأغذية الحمية المهيأة لالستعمال الطبي أو 
البيطري، اضافات الحمية الغذائية للبشر 

 لحيوانات. ول

 
 بالالتينية. tasnsuharaالكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 ORUAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAMUEO 

 08/03/2021 :بتاريخ 346449 المودعة بالرقم :

 : بيانات األولوية  
 ليمريك تريدينغ م.د.م.س   بإسم :

م.د.م.س، وعنوانة : 
 دبي،

االمارات العربية  
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سجائر ; سيجاريلو )سيجار رفيع( ; سيجار ; تبغ ; 

 علب سجائر

 
متبوعة ب  OAMUEO وصف العالمة :

ORUAO  العالمة التجارية مكونة من كلمة 
 مكتوبتان بحروف التينية كبيرة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مندرة لإلستثمار ذ م م   
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CROEbGNROE. 

 08/03/2021 :بتاريخ 346462 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 درة لإلستثمار ذ م م من  بإسم :

, 026222444ابوظبى , هاتف: وعنوانة : 

, 2621, صندوق البريد: 026222555فاكس: 

ايميل: 
u aaaac@acsau
a.ua, , , ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تطبيق الكترونى يتم تنزيله على الموبايل للبيع 

 لشراء وا

 
كلمة مور باإلنجليزية  باللون  وصف العالمة :

بباإلنجليزية باللون األحمر  ثم  4األسودثم رقم 
كلمة ستور باإلنجليزية باللون األسود ثم نقطة فى 

 نهاية الكلمة باللون األحمر 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات رية مكتوبا إلدارة العالمات التجا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 NUE BAOSEOيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

VEM 

 08/03/2021 :بتاريخ 346464 المودعة بالرقم :

 AG  13/10/2020  90/250,916بيانات األولوية :  

 دي اف او , ال ال سي  بإسم :

ايست  203وعنوانة : 
مين ستريت, 

سبارتانبرج , ساوث 

, 29319كارولينا 
الواليات المتحدة 
,   االمريكية, , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاعم؛ خدمات المطاعم والحانات )البارات(، بما 

في ذلك خدمات الطلبات الخارجية للمطاعم؛ 
خدمات المطاعم؛ المطاعم التي تضم خدمة 

 التوصيل للمنازل.

 
 NUEبحروف التينية  وصف العالمة :
BAOSEO VEM عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارية تعلن إدارة العالمات التج
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 ال توجد كلماتطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346486 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أفانثي، إنك.  بإسم :

ت إنلي 194وعنوانة : 
درايف ،  إس تي 
أوجستين ، فلوريدا 
الواليات المتحدة 

32080  , , , ,.

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية لعالج السمنة؛ مستحضرات 

 صيدالنية، تحديداً، مثبطات الشهية.

 
صورة لشكل حبة دواء من اربع  وصف العالمة :

 اتجاهات

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 OAOGEOROOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346487 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بولسيرول ليمتد   بإسم :

يونيت أتش وعنوانة : 

لونغ فورد ترايدينغ  3
اس استايت، توم

ستريت، مانشستر، إم 

جيه تي،  0 32
المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة التحفيز العالجي للعضالت؛ أجهزة تدليك 
للتنحيف العالجي للجسم؛ أجهزة تدليك للتنحيف 
ادة العالجي للعضالت؛ أجهزة تمرين ألغراض إع

التأهيل الطبي؛ بكرات تدليك مصنوعة من الفلين؛ 
معدات للتدليك؛ أجهزة تدليك؛ أدوات تدليك؛ أجهزة 
تمارين بدنية لالستخدام العالجي؛ معدات للعالج 
الطبيعي وإعادة التأهيل؛ أجهزة للعالج الطبيعي؛ 

 أجهزة توليد االهتزاز للتدليك.

 
عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

(OAOGEOROO كتبت باللغة اإلنجليزية باللون )

 األسود حسب الشكل المرفق 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 OAOGEOROOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346490 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بولسيرول ليمتد   بإسم :

يونيت أتش نوانة : وع

لونغ فورد ترايدينغ  3
استايت، توماس 

ستريت، مانشستر، إم 

جيه تي،  0 32
المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لتحسين شكل الجسم ]تمارين[؛ أجهزة 

ضية؛ أدوات لتمرين األجسام؛ كرات للتمارين الريا
 رياضية للتدريب  

 
عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

(OAOGEOROO كتبت باللغة اإلنجليزية باللون )
 األسود حسب الشكل المرفق 

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 ORCAROAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346492 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أفانثي، إنك.  بإسم :

إنليت  194وعنوانة : 
درايف ،  إس تي 
أوجستين ، فلوريدا 
الواليات المتحدة 

32080  , , , ,.

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
صيدالنية لعالج السمنة؛ مستحضرات مستحضرات 

 صيدالنية، تحديداً، مثبطات الشهية.

 
كلمة لوميرا بحروف التينيه  وصف العالمة :

 باللون األسود علي خلفيه بيضاء

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  i GEUN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346496 الرقم :المودعة ب
 بيانات األولوية :  

 سويتهارت كيتشن هولدنغ كومباني ليمتد  بإسم :

وحدة رقم وعنوانة : 

 03-04-00جي في 

،  15، بي سي 

، بناء بوابة  3الطابق 

، دبي ، 04القرية 
مركز دبي العالمي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالطعام، خدمات 

البيع بالتجزئة عبر الطلب البريدي المتعلقة بالطعام 
بالمواد الغذائية، خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق 
بالمواد الغذائية، خدمات الطلب عبر االنترنت في 

الخارجية والتوصيل في المطاعم،  مجال الطلبات
 خدمات إدارة سالسل التوريد.

 
العالمة عبارة عن  كلمة و أحرف  وصف العالمة :
 i GEUN  بخط وطريقة مميزة باللغة
 اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RBORL: طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 

 08/03/2021 :بتاريخ 346500 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أزومي ليميتد  بإسم :

 13-11وعنوانة : 
 شارلوت ستريت ، 

ار  1تي  1لندن دبليو 
اتش ,المملكة المتحدة, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
طاعم والحانات لتقديم الطعام والشراب خدمات الم

الغير كحولي، خدمات المقهى؛ خدمات المطاعم؛ 

 43خدمات توفير الطعام والشراب في الفئة 

 
باحرف التينية و   RBORLكلمة  وصف العالمة :

 بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة مكتوبا إلدارة العالمات التجاري

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  i GEUN مة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 08/03/2021 :بتاريخ 346502 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويتهارت كيتشن هولدنغ كومباني ليمتد  بإسم :

وحدة رقم وعنوانة : 

 03-04-00جي في 

،  15، بي سي 

، بناء بوابة  3الطابق 

، دبي ، 04القرية 
مركز دبي العالمي ، 
اإلمارات العربية 

تحدة., , , ,  الم

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مطاعم، خدمات المطاعم، مطاعم المشاوي، دكاكين 

بيع األطعمة باعتبارها مطاعم، مطاعم الوجبات 
السريعة، خدمات المطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية، 

وجبات مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم ال
الخفيفة، خدمات المطاعم لتوفير الوجبات السريعة، 
مقاهي، خدمات طلبات الطعام الخارجية، خدمات 

المقاهي، كافتيريات، خدمات طهي الطعام، خدمات 
كافتيريات الخدمة الذاتية، خدمات طلبات الطعام 
والشراب الخارجية، التزويد بالطعام والشراب، 

للمطاعم، تحضير  خدمات التزويد بالطعام والشراب
الطعام والشراب، توفير معلومات متعلقة بتحضير 

الطعام والشراب، خدمات وكاالت الحجز في 
 المطاعم، توفير معلومات متعلقة بالمطاعم.

 
العالمة عبارة عن  كلمة و أحرف  وصف العالمة :
 i GEUN  بخط وطريقة مميزة باللغة
 اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  .OAOOAN  EGNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

1901 

 08/03/2021 :بتاريخ 346505 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :

سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
فيبي جيه، ,الدانمارك, 

, ,   ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
لحة لألكل، في الفئة الحليب، الزيوت والدهون الصا

29. 

 
رسم لبطاقة باللون الرمادي الفاتح  وصف العالمة :

في داخلها رسم لبوقين متقاطعين مع بعضهما 
البعض  يتوسطهم رسم لدرع باللون األحمر مقسوم 

.  EGNلنصفين وعلى اليسار كتبت الكلمة الالتينية 
بخط صغير والى  Vوفوق النقطة الحرف الالتيني 

تدنوهما الكلمة  1901الرقم  يمين الرسم

OAOOAN   باحرف التينية كبيرة باللون االزرق
الغامق  يدنوها رسم لشريطين متموجين مختلفين 

في القياسات احدهما باللون االزرق الغامق واالخر 
 باللون الرمادي الفاتح .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  .OAOOAN  EGNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

1901 

 08/03/2021 :بتاريخ 346506 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :

سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
فيبي جيه، ,الدانمارك, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السل
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

صلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، في الخل وال

 .30الفئة 

 
رسم لبطاقة باللون الرمادي الفاتح  وصف العالمة :

في داخلها رسم لبوقين متقاطعين مع بعضهما 
البعض  يتوسطهم رسم لدرع باللون األحمر مقسوم 

.  EGNلنصفين وعلى اليسار كتبت الكلمة الالتينية 
خط صغير والى ب Vوفوق النقطة الحرف الالتيني 

تدنوهما الكلمة  1901يمين الرسم الرقم 
OAOOAN   باحرف التينية كبيرة باللون االزرق

الغامق  يدنوها رسم لشريطين متموجين مختلفين 
في القياسات احدهما باللون االزرق الغامق واالخر 

 باللون الرمادي الفاتح .

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ا وشـركاهـم سابـ 
 EGN. TdsTطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346507 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :
سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
فيبي جيه، ,الدانمارك, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، في الفئة 

29. 

 
رسم مميز لشكل بوقين متداخلين  لعالمة :وصف ا

باللون الرمادي واالبيض يتوسطهم رسم لدرع 
باللون األحمر مقسوم لنصفين وعلى اليسار كتبت 

.  وفوق النقطة الحرف EGNالكلمة الالتينية 

بخط صغير والى يمين الرسم الرقم  Vالالتيني 

 ,والجميع على قاعدة بيضاء اللون. 1901

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 EGN. TdsTطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346508 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :
سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
ك, فيبي جيه، ,الدانمار

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
ود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ األس

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، في 

 .30الفئة 

 
رسم مميز لشكل بوقين متداخلين  وصف العالمة :

باللون الرمادي واالبيض يتوسطهم رسم لدرع 
باللون األحمر مقسوم لنصفين وعلى اليسار كتبت 

قطة الحرف .  وفوق النEGNالكلمة الالتينية 

بخط صغير والى يمين الرسم الرقم  Vالالتيني 

 ,والجميع على قاعدة بيضاء اللون. 1901

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 EGN. TdsTطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346509 المودعة بالرقم :
 انات األولوية : بي 

 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :
سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
فيبي جيه، ,الدانمارك, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 

الكحولية، مشروبات  وغيرها من المشروبات غير
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 
ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات، في الفئة 

32 

 
رسم مميز لشكل بوقين متداخلين  وصف العالمة :

باللون الرمادي واالبيض يتوسطهم رسم لدرع 
باللون األحمر مقسوم لنصفين وعلى اليسار كتبت 

ق النقطة الحرف .  وفوEGNالكلمة الالتينية 

بخط صغير والى يمين الرسم الرقم  Vالالتيني 

 ,والجميع على قاعدة بيضاء اللون. 1901

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346510 المودعة بالرقم :
 انات األولوية : بي 

 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :
سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
فيبي جيه، ,الدانمارك, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 
ظة خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفو

ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 

الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، في الفئة 

29. 

 
رسم لشريطين متموجين مختلفين  وصف العالمة :

في القياسات احدهما باللون االزرق الغامق واالخر 
 باللون الرمادي الفاتح .

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346511 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :
سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
ك, فيبي جيه، ,الدانمار

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
ود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ األس

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، في 

 .30الفئة 

 

رسم لشريطين متموجين مختلفين  وصف العالمة :
في القياسات احدهما باللون االزرق الغامق واالخر 

 باللون الرمادي الفاتح .

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346512 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 آرال فودز ايه ام بي ايه  بإسم :
سوندرهوج وعنوانة : 

 8260-، دي كيه14
فيبي جيه، ,الدانمارك, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
الزبدة ؛ المخاليط التي تحتوي على الدهن لشرائح 
الخبز؛ قشدة الزبدة ؛ الزيوت والدهون الصالحة 

 29لألكل، في الفئة 

 
رسم لشريطين متموجين مختلفين  وصف العالمة :

في القياسات احدهما باللون االحمر واالخر باللون 
 فاتح .الرمادي ال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRRNOABطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346514 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايفينتس ، ال دي ايه 10  بإسم :

شارع وعنوانة : 
انجنهيرا ماريا دي 

دس بنتاسيلجو، رقم لور

 2، مخزن  1
كارناكسيد ,البرتغال, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إقامة الفعاليات الرياضية؛ خدمات إنتاج 
الفعاليات الرياضية؛ خدمات تنظيم الفعاليات 
ية؛ الرياضية؛ خدمات التخطيط للفعاليات الرياض
خدمات تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية؛ 

خدمات تنظيم وعقد الفعاليات الرياضية؛ خدمات 
تنظيم الفعاليات الرياضية، المسابقات والبطوالت 
الرياضية؛ خدمات تنظيم الفعاليات الرياضية في 
مجال كرة القدم؛ خدمات تنظيم الفعاليات الثقافية 

تنظيم األنشطة  لغايات الترفيه والرياضة؛ خدمات
الرياضية والمسابقات الرياضية؛ خدمات تنظيم 
مسابقات كرة القدم؛ خدمات تنظيم مسابقات كرة 
القدم األمريكية؛ خدمات تنظيم وترتيب وإقامة 

مباريات كرة القدم؛ خدمات تنظيم وترتيب وإقامة 
مباريات كرة القدم األمريكية؛ خدمات تنظيم 

رفيهية في طبيعة الفعاليات الرياضية؛ خدمات ت

فعاليات رياضية؛ خدمات توفير المرافق الترفيهية؛ 
خدمات توفير مرافق التسلية والترفيه؛ خدمات 

توفير المرافق للفعاليات الرياضية؛ خدمات توفير 
المرافق الترفيهية؛ خدمات توفير مرافق اللعب 

لألطفال؛ خدمات توفير المرافق الترفيهية؛ خدمات 
لمرافق الخاصة بالتعليم والترفيه تأجير المعدات وا

والرياضات والثقافة؛ خدمات تعليم كرة القدم؛ 
خدمات تنظيم وتنفيذ برامج تدريب كرة القدم؛ 
خدمات تنظيم وتنفيذ برامج تدريب كرة القدم 

للشباب؛ خدمات تخطيط وإقامة الحفالت ]ترفيه[ 

 41في الفئة 

 
باحرف  DRRNOABكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ات الفكرية والمصنفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سماس للملكية الفكرية  
 -طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346517 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوي تكنولوجيز كو .، إل تي دي.   بإسم :

هواوي وعنوانة : 
أدمينيستريشن بيلدينغ , 

ن, لونغ غانغ , بانتيا
ديستركت, شنجن, 

غوانغدونغ, 

, جمهورية 518129
الصين الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
نظارات ذكية )معدات معالجة البيانات(؛ ساعات 
ذكية )معدات معالجة البيانات(؛ هواتف ذكية؛ 

ة؛ أغطية للهواتف الذكية؛ صناديق للهواتف الذكي
أغشية واقية مخصصة للهواتف الذكية؛ إطارات 
صور رقمية؛ ميكروفونات؛ أجزاء الكمبيوتر؛ 

أجهزة ذاكرات كمبيوتر؛ بطاقات الدارات المتكاملة 
]بطاقات ذكية[؛ أجهزة استقبال وإرسال؛ كبائن 
لمكبرات الصوت؛ معدات لشبكة االتصاالت؛ 

لكمبيوترات المحمولة؛ أجهزة المودم؛ واقيات ل
بطاريات كهربائية؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة 

إمداد الطاقة )بطاريات قابلة للشحن(؛ أجهزة 
كمبيوتر لوحية؛ أغطية ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ 
حامالت معدة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ شاشات 
عرض بلوحات مسطحة؛ شاشات عرض بلوحات 

بيوتر؛ أجهزة كمبيوتر مسطحة مرنة ألجهزة الكم
محمولة؛ كمبيوترات دفترية؛ حقائب معّدة 

للكمبيوترات المحمولة؛ سماعات الرأس؛ سماعات 
األذن؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ مسجالت 

الفيديو الرقمية للمركبات؛  أجهزة استقبال؛ مكبرات 
صوت؛ مشغالت وسائط محمولة؛ أجهزة نقل 

]للتصوير الصوت؛ كاميرات فيديو؛ كاميرات 
الفوتوغرافي[؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر؛ 
فأرة ]أداة ملحقة بالكمبيوتر[؛ عدادات الخطى؛ 
أجهزة مراقبة ألغراض غير طبية؛ شاشات 

عرض؛ أساور موصولة ]أدوات قياس[؛ برامج 
كمبيوتر مسجلة؛ تطبيقات برمجيات كمبيوتر قابلة 

ائية؛ للتنزيل؛ عدسات بصرية؛ لوحات مفاتيح كهرب
أجهزة إرسال إشارات إلكترونية؛ أجهزة إرسال 

]لالتصال عن بُعد[؛ أدوات اختبار الغاز؛ موازين؛ 
صناديق سوداء ]مسجالت بيانات[؛ محطات طرفية 

تفاعلية مزودة بشاشة لمس؛ إنسان آلي ذو 
مواصفات بشرية وذكاء اصطناعي؛ نوتة موسيقية 

دات معالجة الكترونية قابلة للتنزيل؛ خواتم ذكية )مع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

البيانات(؛ أجهزة بينية سمعية؛ وحدات مؤثرات 
كهربائية وإلكترونية لآلالت الموسيقية؛ ُمعاِدالت 
]أجهزة صوتية[؛ محطات رصد جوي رقمية؛ 
رقاقات بيولوجية؛ أجهزة كشف باألشعة دون 

الحمراء؛ سالسل مفاتيح إلكترونية بوصفها أجهزة 
ير[؛ قارئات تحكم عن بعد؛ رموز أمنية ]أجهزة تشف

بصمات اليد؛ أجهزة التعرف على الوجه؛ معدات 
لفتح الهواتف التي يتم التحكم فيها بواسطة البرامج؛ 
أجهزة راديو؛ أجهزة تحليل الهواء؛ مواد مصادر 

الكهرباء الرئيسية ]أسالك وكبالت[؛ شاشات فيديو؛ 
دارات متكاملة؛ رقاقات إلكترونية؛ كاميرات 

زين حّمام؛ أجهزة محمولة التصوير الحراري؛ موا
لتتبع الحركة؛ موازين مزودة بأجهزة لتحليل كتلة 
الجسم؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ منصات 
لة أو القابلة للتنزيل؛  لبرمجيات الكمبيوتر المسجًّ
أجهزة كمبيوتر مكتبية صغيرة وبسيطة؛ قواميس 

إلكترونية تحمل باليد؛ برمجيات شاشة توقف 
لة أو القابلة للتنزيل؛ رسومات قابلة الكمبيوتر المسجًّ 

للتنزيل للهواتف النقالة؛ كمبيوترات يمكن ارتداؤها؛ 
أجهزة اتصاالت عن بُعد على شكل مجوهرات؛ 
عصي التصوير الذاتي لالستخدام مع الهواتف 

النقالة؛ إنسان آلي للمراقبة ألغراض أمنية؛ شاشات 
 لعرض الفيديو يمكن ارتداؤها؛ عدسات للتصوير

الذاتي؛ انسان آلي للمختبرات؛ انسان آلي ألغراض 
التعليم؛ نواقل متسلسلة مشتركة؛ نواقل متسلسلة 
مشتركة للهواتف الخلوية؛ تطبيقات برمجيات 

للهواتف النقالة قابلة للتنزيل؛ شاشات لمس؛ أجهزة 
تلفزيون؛ قوابس كهربائية؛ مقابس كهربائية؛ أنظمة 

ال رقمية لألبواب؛ االتصال الداخلي )إنتركم(؛ أقف

وحدات إنذار مركزية؛ أجهزة استشعار؛ رموز 
تعبيرية قابلة للتنزيل للهواتف النقالة؛ برامج مسجلة 
لتشغيل الكمبيوتر؛ شاشات عرض كبيرة بالبلورات 

السائلة ]شاشات عرض بالبلورات السائلة[؛ 
مذكرات إلكترونية؛ شاشات عرض بالبلورات 

ات السائلة[؛ أقالم السائلة ]شاشات عرض بالبلور
إلكترونية؛ طابعات تصويرية؛ موازين الكترونية 
رقمية محمولة؛ حامالت معدات لألجهزة النقالة؛ 
هواتف ذكية يمكن تثبيتها على المعصم؛ أجهزة 

تلفزيون للمركبات؛ أقالم ألجهزة الكمبيوتر؛ برامج 
لة؛  كمبيوتر قابلة للتنزيل؛  برمجيات كمبيوتر مسجًّ

تعمل باللمس؛ وحدات المعالجة  أقالم شاشة
المركزية لمعالجة المعلومات أو البيانات أو 

 الصوت أو الصور.

 
العالمة عبارة عن مجموعة  وصف العالمة :
 رموز بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 URCEORNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346518 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سالتو سيستمس، اس. ال.   بإسم :

،  9اركوتز وعنوانة : 

اويارتزون  20180
، غويبوزكوا، ,اسبانيا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
علمية والمالحية والمساحية األجهزة واألدوات ال

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو  أجهزة
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

مبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق, الكمبيوتر؛ برامج ك

 .9في الفئة 

 
باحرف  URCEORNالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل المسجل ، وذلك 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DROCAOA Tطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346519 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فورميوال وان ليسينسينغ بي. في.  بإسم :
بيورسبالين وعنوانة : 

ايه ايه،  3011، 37
روتردام، ,هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الصابون؛ الكولونيا؛ القابضات لغايات التجميل؛ 

نظيف؛ مستحضرات الترطيب؛ طباشير ت
مستحضرات ترطيب الشعر؛ منعمات األقمشة؛ 
كريمات التجميل؛ كريمات للحالقة؛ جل الحالقة؛ 
كريمات تنظيف الوجه؛ جل االغتسال؛ كريمات 
االغتسال؛ كريمات للعناية بالجلد؛ الكريمات 
التجميلية؛ الكريمات المرطبة؛ شمع لألحذية؛ 

وائح الكريهة كريمات التلميع؛ مزيالت الر
لالستخدام الشخصي؛ مضادات التعرق لالستخدام 
الشخصي؛ البخور؛ أقالم التحديد التجميلية ؛ لوشن 

العناية بالشرة من أشعة الشمس؛ لوشن ما قبل 
الحالقة؛ ولوشن ما بعد الحالقة ؛ لوشن الشعر؛ جل 

للشعر؛ كريمات الشعر؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ 
غراض التجميل؛ الصور المنقولة التزيينية أل

والزيوت العطرية؛ مستحضرات تظليل الجفون؛ 
والعطور؛ بودرة الوجه؛ مستحضرات التجميل التي 

توضع عند االستحمام؛ مستحضرات المكياج؛ 
مستحضرات إزالة المكياج؛ منتجات للعناية بالفم، 
بما في ذلك بشكل خاص معجون األسنان و / أو 

م، خاصة ما غسوالت الفم؛ منتجات التنظيف للجس
يتضمن لوشن التنظيف، وأقنعة التجميل، رغوات 

للتنظيف، كريمات التنظيف، جل التنظيف؛ 
مستحلبات التنظيف؛ مستحضرات الزينة السائلة؛ 
مستحضرات الغسل للغايات المنزلية؛ منتجات 

التنظيف؛ الصابون السائل؛ مستحضرات التنظيف، 
ليست مستحضرات لغسيل السيارات؛ مستحضرات 

لتلميع، ليست مستحضرات لغسيل السيارات؛ ا
مستحضرات الكشط، ليست مستحضرات لغسيل 

السيارات؛ المستحضرات الكاشطة، ليست 
 مستحضرات لغسيل السيارات.  

 
كلمة التينية و  DROCAOA T وصف العالمة :

 رقم أجنبي



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيتي ام  -سابـا وشـركاهـم  
 DROCAOA Tطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346520 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فورميوال وان ليسينسينغ بي. في.  بإسم :
بيورسبالين وعنوانة : 

ايه ايه،  3011، 37
روتردام، ,هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
أجهزة اإلضاءة، والتدفئة، وتوليد البخار، والطبخ، 
والتبريد، والتجفيف، والتهوية، وللتزويد بالمياه 
وللغايات الصحية؛ المصابيح؛ وأجهزة تكييف 
الهواء؛ أجهزة التبريد؛ أجهزة ترشيح المياه؛ 
مجففات الشعر الكهربائية؛ مجففات الغسيل 

بائية؛ أجهزة تجفيف؛ أجهزة الشوي؛ الكهر
المصابيح الضوئية؛ مواقد؛ األباريق الكهربائية؛ 

اآلالت الكهربائية لصنع القهوة ؛ المجمدات؛ 
الطباخات الكهربائية؛ مواقد تعمل بالغاز؛ مواقد 
المطابخ )أفران(؛ نوافير مياه الشرب؛ وافران 
المايكروويف؛ األفران، عدا عن ألغراض 

لمقالي العميقة الكهربائية؛ الشوايات تجريبية؛ ا
)أجهزة الطبخ(؛ مصابيح الطاوالت؛ المصابيح 

المتوهجة؛ أضواء جيب كاشفة؛ وفوانيس لإلضاءة؛ 
الفوانيس؛ تجهيزات اإلضاءة؛ مصابيح الزينة؛ 

وأضواء للدراجات الهوائية؛ مظالت مصابيح؛ 
المستجمعات الشمسية للتدفئة؛ الثالجات؛ مقاعد 

المحمصات الكهربائية؛ المصابيح  المراحيض؛
 الكاشفة؛ المراوح الكهربائية لالستخدام الشخصي.

 
كلمة التينية و  DROCAOA T وصف العالمة :

 رقم أجنبي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

سالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DROCAOA Tطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346521 بالرقم :المودعة 
 بيانات األولوية :  

 فورميوال وان ليسينسينغ بي. في.  بإسم :
بيورسبالين وعنوانة : 

ايه ايه،  3011، 37
روتردام، ,هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ت تخزين البضائع؛ خدمات تغليف البضائع؛ خدما

خدمات تنظيم الرحالت ؛ ترتيب وثائق السفر؛ 
خدمات النقل؛ صحف، مراجعة وتسليم الكتب؛ 
توزيع )إرسال( تسجيالت األفالم والصوت 

والصورة؛ توزيع )إرسال( المنتجات الترفيهية 
والتعليمية التفاعلية، األقراص المضغوطة التفاعلية، 

ب وألعاب واألقراص المدمجة، برامج الحاسو
الحاسوب؛ توزيع المياه، الحرارة، الغاز والكهرباء؛ 

توزيع التذاكر؛ توزيع تذاكر السفر؛ توزيع 
المنتجات البترولية ؛ توزيع الغاز الطبيعي والغاز 
المسال؛ تخزين البضائع؛ خدمات تأجير مساحات 

االصطفاف؛ خدمات تأجير المركبات؛ تنظيم 
المتعلقة  وحجوزات السفر؛ توفير المعلومات

بالتخطيط والحجز لخدمات مشاركة السيارات 
واالصطفاف المؤقت؛ توفير المعلومات المتعلقة 
بخدمات النقل والحجوزات لخدمات النقل عبر 

المواقع االلكترونية؛ تتبع وتحديد مواقع البضائع 
والطرود عند العبور؛ خدمات وكاالت السفر 
خدمات لترتيب السفريات؛ خدمات البريد السريع؛ 

المالحة عبر األقمار الصناعية؛ خدمات حجز 
تذاكر السفر؛ النقل بسيارات األجرة؛ خدمات إجراء 
الجوالت السياحية؛ خدمات وكالء الشحن الجوي؛ 
خدمات النقل بواسطة الطائرات، السكك الحديدية، 
الباصات والشاحنات؛ وخدمات السفر في القوارب؛ 

اح؛ خدمات خدمات الليموزين؛ خدمات سفر السي
سائقي السيارات؛ خدمات بريدية؛ نقل األشخاص 

بواسطة الطائرات، والقطارات، والباصات، 
الشاحنات أو القوارب؛ النقل، تخزين وإرسال 

الرسائل، والوثائق، والرسائل، المواد المطبوعة، 
والطرود وغيرها من السلع عن طريق البر، أو 

 البحر أو الجو؛ خدمات تأجير المركبات.  

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

كلمة التينية  DROCAOA T وصف العالمة :
 و رقم أجنبي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DROCAOA Tطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346522 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليسينسينغ بي. في.فورميوال وان   بإسم :
بيورسبالين وعنوانة : 

ايه ايه،  3011، 37
روتردام، ,هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تصميم وتطوير الحواسيب؛ تصميم 

وتطوير البرمجيات؛ الخدمات العلمية والتقنية 
م المتعلقة بها؛ خدمات وخدمات األبحاث والتصامي

التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ تأجير الحواسيب 
وبرمجيات الحاسوب؛ وتحميل، مراجعة وتحديث 
برمجيات الحاسوب للتبادل اإللكتروني للبيانات 

وشبكات االتصاالت بعيدة المدى لآلخرين؛ إنشاء 
وصيانة برمجيات وتطبيقات قواعد البيانات؛ إنشاء، 

على واستضافة المواقع اإللكترونية  وتجميع، اإلبقاء
على اإلنترنت ولشبكات االتصاالت اإللكترونية 
الالسلكية؛ تصميم وتطوير حواسيب وبرمجيات 
حواسيب؛ التخزين اإللكتروني للبيانات؛ تخزين 

قواعد البيانات؛ خدمات تخزين البيانات 
اإللكترونية؛ تركيب وصيانة برمجيات الحاسوب؛ 

المؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير توفير االستخدام 
القابلة للتنزيل لتمكين المستخدمين من إنشاء نص 

ومشاركته، والوثائق، والصور، والصور 
الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، والخرائط وخرائط 
الطرق؛ التوفير مؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير 
القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ التوفير المؤقت 

كمبيوتر غير القابلة للتنزيل عبر لبرمجيات ال
اإلنترنت مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى 

البرامج ذات المحتوى الصوتي، والمقاطع المرئية، 
النصوص ومحتويات وسائط متعددة أخرى، 

وتتضمن الموسيقى، والحفالت الموسيقية، ومقاطع 
الفيديو، اإلذاعة، التلفاز، واألخبار، األلعاب 

لعاب، وفعاليات ثقافية، والبرامج الرياضية، واأل
فيما يتعلق بالترفيه؛ استرجاع بيانات الحاسوب؛ 
خدمات استشارات برمجيات الحاسوب؛ خدمات 

تصميم وتطوير برمجيات الحاسوب؛ تصميم الفنون 
الجرافيكية؛ خدمات الحاسوب التي توفر صفحات 
إلكترونية على اإلنترنت منشأة وفقا الحتياجات 

ي تقدم معلومات خاصة بالمستخدم، العميل والت
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تتضمن محركات البحث والوصالت على 
اإلنترنت مع األخبار، والمعلومات حول األلعاب 
الرياضية؛ خدمات الحاسوب التي توفر صفحات 
إلكترونية منشأة وفقا الحتياجات العمالء والتي 

توفر معلومات محددة للمستخدم، وتتضمن 
رونية لألخبار، محركات البحث والروابط اإللكت

معلومات الطقس، األلعاب الرياضية؛ خدمات 
الحاسوب، تحديدا: ، إنشاء مواقع إلكترونية تتميز 

بمجتمع على اإلنترنت للمستخدمين المسجلين 
للمشاركة في المناقشات، الحصول على التغذية 

الراجعة، من المجتمعات االفتراضية ، والمشاركة 
نترنت؛ خدمات في التواصل االجتماعي على اإل

شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات تحميل 
األعداد الحاسوبية والبيانات الحاسوبية؛ توفير 

الوصول إلى شبكة المعلومات العالمية المحوسبة أو 
أي قاعدة بيانات لنقل ونشر أي نوع من 

المعلومات، أو الصور أو األصوات؛ الخدمات 
اس بيه( المقدمة بواسطة مزود خدمة التطبيق )ايه 

التي تعرض برمجيات الحاسوب لالستخدام فيما 
يتعلق بخدمات المشاركة للموسيقى على اإلنترنت، 
البرمجيات التي تسمح للمستخدمين بتشغيل وبرمجة 

الموسيقى والصوت، والمقاطع المرئية، والمحتوى 
النصي ومتعدد الوسائط فيما يتعلق بالترفيه، 

الت وبرمجيات الحاسوب التي تعرض تسجي
لألصوات الموسيقية، والنصوص، والمقاطع 

الصوتية ، المحتوى المرئي ومتعدد الوسائط فيما 
 يتعلق بالترفيه.

 
كلمة التينية و  DROCAOA T وصف العالمة :

 رقم أجنبي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DROCAOA Tارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

 08/03/2021 :بتاريخ 346523 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فورميوال وان ليسينسينغ بي. في.  بإسم :
بيورسبالين وعنوانة : 

ايه ايه،  3011، 37
روتردام، ,هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ توفير اإلقامة 
في الفنادق؛ خدمات المقاهي؛ خدمات الكافيتريات؛ 

خدمات المقاصف؛ خدمات المنازل السياحية؛ 
المعلومات عن الحجوزات الفندقية؛ خدمات الحجز 

لإلقامة المؤقتة؛ حجوزات الفنادق؛ التموين 
 الغذائي؛ تقديم المشروبات؛ خدمات المطاعم؛

خدمات مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات مطاعم 
الوجبات الخفيفة؛ خدمات إطعام ألجنحة الضيافة؛ 

خدمات الضيافة )الطعام والشراب(؛ وخدمات 
الحانات ]البارات[؛ خدمات مطاعم الوجبات 
 السريعة؛ الخدمات المقدمة من المطاعم.  

 
كلمة التينية و  DROCAOA T وصف العالمة :

 رقم أجنبي

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAVU GOEEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GNRMN nEOR% 

 08/03/2021 :بتاريخ 346527 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بالموليف كومبني-كولجيت  بإسم :

بارك  300وعنوانة : 
ورك، ان افينيو، نيوي

 ، 10022واي 
,الواليات المتحدة  

االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مزيالت الروائح الكريهة ومضادات للعرق 

 3لالستعمال الشخصي في الفئة 

 
 OAVU GOEEVالعبارة  وصف العالمة :

GNRMN nEORللون % باحرف التينية با
 االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تجارية تعلن إدارة العالمات ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 a-Mashrasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346528 المودعة بالرقم :

 NO  01/02/2021  0022072-2021-40بيانات األولوية :  

 .ال جي الكترونيكس انك  بإسم :

 128وعنوانة : 
دايرو، -يووي

جو، -يونغدينجبو

، 721-150سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
شواحن البطاريات؛ وحدات مجموعات البطاريات؛ 
أجهزة شحن البطاريات للمركبات األلية؛ حماالت 

مركبات ذات المحركات؛ موزعات شحن البطارية لل
الطاقة )الكهربائية(؛ معدات البوابات؛ أجهزة 

الشحن الالسلكي؛ آالت التصوير للمركبات؛ آالت 
التصوير للرؤية الخلفية للمركبات؛ حساسات األمان 
الجانبي للسيارات؛ برمجيات الحوسبة الحاسوبية 
القابلة للتحميل؛ برمجيات حاسوب مسجلة لقيادة 

ة بأمان؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب، القابلة السيار
للتنزيل؛ برمجيات تشغيل الحواسيب؛ برمجيات 

الحاسوب للتحكم بعمل األجهزة الصوتية والمرئية؛ 
منصات برمجيات الكمبيوتر للمركبات؛ برمجيات 

الكمبيوتر للتثبيت، التحكم في منصات شحن 
المركبات ومراقبتها؛ برامج )برمجيات( حاسوب 

ة لتمكين المستخدمين من إدارة والتحكم في مسجل
أجهزة تلفزيون متعددة المثبتة من خالل واجهة 

مستخدم سهلة االستخدام قائمة على شبكة االنترنت؛ 
برامج الحاسوب المسجلة )البرمجيات( لتمكين 

المستخدمين من اختيار واستقبال الصوت 
التلفزيوني على أجهزتهم المحمولة الشخصية 

واجهة مستخدم بسيطة قائمة على شبكة باستخدام 
االنترنت؛ منصات برمجيات الحاسوب المسجلة 

لتطوير التطبيقات، استضافة المواقع وإدارة قواعد 
البيانات؛ منصات برمجيات الحاسوب المسجلة 
لتحسين ميزات التلفزيونات التجارية لتطوير 

تصميمات التطبيقات التي توفر أقصى تأثير مرئي 
مة محسنة للمستخدمين؛ منصة وخيارات خد

تطبيقات تجارية إلنشاء تطبيقات ضيافة غنية 
بالمميزات في مجال االستضافة؛ برمجية سحابية 

قابلة للتنزيل لتخزين البيانات اإللكترونية وإدارتها؛ 
برمجية سحابية مسجلة لتخزين وإدارة البيانات 
اإللكترونية، تحرير الصور الرقمية وتطوير 

طبيقات التي توفر أقصى تأثير بصري تصميمات الت
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وخيارات خدمة محسنة للمستخدمين؛ أجهزة 
االستقبال التلفزيوني؛ شاشات مستقبالت التلفاز؛ 
شاشات تلفزيون؛ الفتات رقمية؛ شاشات الصمام 
الثنائي الباعث للضوء )ال اي دي(؛ الهواتف 
الذكية؛ أجهزة الحاسوب؛ شاشات للحواسيب؛ 

مية؛ خوادم شبكات الحاسوب؛ خوادم الوسائط الرق
خوادم الستضافة المواقع؛ أجهزة العرض، تحديدا: 
، أجهزة عرض الفيديو بالتسليط الضوئي؛ أجهزة 
التحكم عن بعد ألجهزة التلفاز؛ برامج الحاسوب 
المسجلة لتمكين أجهزة التلفاز من قبول مدخالت 
الصوت والفيديو من أجهزة الحاسوب؛ لوحات 

قمية؛ شاشات الالفتات الرقمية؛ عرض لالفتات الر
أجهزة تلفزيون السلكية لتقديم مؤتمرات الفيديو 
وخدمة الهاتف عبر اإلنترنت؛ الفتات ال اي دي 

إلكترونية؛ أجهزة إرسال يو اس بي لمشاركة شاشة 
الحاسوب على الالفتات، أطقم عرض التلفاز وال 

اي دي؛ شاشات العرض مع الكاميرا والميكروفون 
؛ شاشات العرض الحاسوبية؛ برمجيات المدمجة

تطبيقات الحاسوب المسجلة؛ برمجيات الكمبيوتر 
المسجلة للسماح بمشاركة المحتويات وعكسها بين 

أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة وشاشات 
محمولة؛ برمجيات الكمبيوتر المسجلة لمؤتمرات 
الفيديو؛ أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر المسجلة التي 

وحدة لالستخدام مع معدات مراقبة الالفتات تُباع ك
الرقمية، لتلقي، ومعالجة، وإرسال وعرض البيانات 
والصور؛ أجهزة االتصال الالسلكي لنقل البيانات؛ 
أجهزة السيرفر على شبكة االنترنت؛ أجهزة تقنية 

المعلومات؛ أجهزة المعلومات والترفيه داخل 
لمواقع المركبات؛ أجهزة المالحة ألنظمة تحديد ا

العالمية؛ جهاز عرض معلومات ذو الشاشات 
البلورية السائلة للمركبات؛ هوائيات السيارات، في 

  9الفئة 

 
باحرف  a-Mashrasالعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 a-Mashrasة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 08/03/2021 :بتاريخ 346529 المودعة بالرقم :

 NO  01/02/2021  0022072-2021-40بيانات األولوية :  

 ال جي الكترونيكس انك.  بإسم :

 128وعنوانة : 
دايرو، -يووي

جو، -يونغدينجبو

، 721-150سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
خدمات تركيب، وصيانة وإصالح منصات شحن 

السيارات الكهربائية؛ خدمة شحن البطارية 
للسيارات؛ تركيب، وصيانة وإصالح بطاريات و 
مراكمات؛ إعادة شحن البطاريات و المراكمات؛ 
شحن بطاريات المركبات؛ شحن بطارية السيارة؛ 

ريات حواسيب و هواتف؛ خدمات إعادة شحن بطا
خدمات شحن بطارية الهاتف الخليوي؛ تركيب 

وإصالح نظام الشبكات؛ صيانة خوادم الكمبيوتر 
للشبكات؛ تركيب، صيانة و إصالح معدات 

الحواسيب لشبكات نقل البيانات؛ صيانة و إصالح 
أنظمة التحكم لألنظمة و الشبكات اإلذاعية؛ إصالح 

وصيانة الالفتات وصيانة شاشات العرض؛ إصالح 

الرقمية؛ تركيب، صيانة و إصالح أجهزة الرصد 

 37اإللكترونية، في الفئة 

 
باحرف  a-Mashrasالعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 a-Mashrasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346530 عة بالرقم :المود

 NO  01/02/2021  0022072-2021-40بيانات األولوية :  

 ال جي الكترونيكس انك.  بإسم :

 128وعنوانة : 
دايرو، -يووي

جو، -يونغدينجبو

، 721-150سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42اقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الو
خدمات تركيب، إصالح وصيانة برامج الكمبيوتر 
ألنظمة شحن المركبات الكهربائية؛ تركيب، صيانة 

وتصليح برمجيات حاسوبية؛ خدمات تطوير 
برمجيات الحواسيب؛ تطوير برمجيات الكمبيوتر 

لمحاكاة أتمتة المصانع؛ تطوير برمجيات الكمبيوتر 
تطوير برمجيات  لمنصة التشغيل اآللي للمصنع؛

الكمبيوتر لتحليل أتمتة المصانع؛ تطوير برمجيات 
الكمبيوتر ألنظمة التحكم في أتمتة المصانع؛ تطوير 
برمجيات الكمبيوتر لجدولة أتمتة المصانع؛ تطوير 

برامج الحاسوب؛ تطوير حلول نظام الكمبيوتر 
ألتمتة المصانع؛ االستشارات التكنولوجية لمعدات 

خدمات برمجة الحاسوب؛ تركيب  أتمتة المصانع؛
وصيانة برمجيات للولوج إلى اإلنترنت؛ تركيب، 
والصيانة، تصليح وصيانة برمجيات الحاسوب؛ 
تركيب، وتحديث وصيانة برمجيات الحواسيب؛ 
تركيب، صيانة وإصالح برمجيات الحواسيب؛ 

تنزيل برمجيات الحاسوب؛ تركيب وصيانة 
دمات برمجيات برامج تطبيقات الحاسوب؛ خ

شبكات الحاسوب؛ مراقبة أنظمة الشبكات؛ مراقبة 
أنظمة الحاسوب الكتشاف األعطال؛ مراقبة أنظمة 

الحاسوب عن طريق الدخول عن بعد؛ خدمة 
مراقبة نظام الكمبيوتر؛ المراقبة اإللكترونية 

واإلبالغ عن شاشات العرض أو الالفتات باستخدام 
خدمات الشبكة؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: ، 

اإلدارة عن بعد وعبر اإلنترنت للمراقبة، إدارة 
وتنظيم عروض الالفتات عبر الشبكة؛ خدمة تديرها 
خدمة العمالء لمراقبة وإدارة حالة عرض الفتات 
العمالء عبر الشبكة؛ خدمات تصحيح األخطاء 
لنظام العرض عن طريق الوصول عن بعد؛ 

يم خدمات تصحيح األخطاء ألنظمة الكمبيوتر؛ تصم
وتطوير برامج الكمبيوتر؛ توفير منصة كخدمة 
الستخدامها في تطوير نظام المعلومات والترفيه 

داخل السيارة، بما في ذلك البرامج األساسية، إعداد 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

البنية التحتية، التحقق واالختبار باإلضافة إلى 
ميزات البائع المحددة؛ النظام األساسي كخدمة 

تطوير نظام ]بيه ايه ايه اس[ الستخدامه في 
المعلومات والترفيه داخل السيارة، بما في ذلك 
البرامج األساسية، إعداد البنية التحتية، التحقق 
واالختبار باإلضافة إلى ميزات البائع المحددة؛ 
إنشاء منصة إنترنت لتطوير نظام المعلومات 
والترفيه داخل السيارة، بما في ذلك البرامج 

تية، التحقق واالختبار األساسية، إعداد البنية التح
باإلضافة إلى ميزات البائع المحددة؛ المعلومات 
حول نقل منصة العمل عبر اإلنترنت الستخدامها 

في تطوير نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة، 
بما في ذلك البرامج األساسية، إعداد البنية التحتية، 

التحقق واالختبار باإلضافة إلى ميزات البائع 

 42دة، في الفئة المحد

 
باحرف  a-Mashrasالعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 A ALطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RONRCAO O 

 08/03/2021 :بتاريخ 346532 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بالموليف كومبني-كولجيت  : بإسم

بارك  300وعنوانة : 
افينيو، نيويورك، ان 

 ، 10022واي 
,الواليات المتحدة  

االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منظفات غسل األواني؛ مستحضرات التنظيف 

امات؛ المنزلية؛ المنظفات لكافة االستخد
مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في 

غسل وكي المالبس؛ التنظيف، التلميع، 
مستحضرات الفرك والكشط؛ الصابون، المواد 

العطرية، والزيوت العطرية، مستحضرات 
التجميل، غسول )لوشن(الشعر ومنظفات االسنان، 

  3في الفئة 

 

 A AL RONRCAO Oالعبارة  وصف العالمة :
 نية باللون االسود.باحرف التي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
-GAOEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OUAOC 

 08/03/2021 :بتاريخ 346537 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 فارم )إسرائيل( ليميتد  -سوبر   بإسم :

فارم  -سوبر وعنوانة : 

شيكنار  16دينغ، بيل
ستريت، هيرزليا، 
إسرائيل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة 
للمنتجات الصيدالنية؛ خدمات البيع بالتجزئة 

 المقدمة بواسطة الصيدليات

 
-GAOEOلمة )عبارة عن ك وصف العالمة :

OUAOC كتبت باللون األسود حسب الشكل )
 المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
-GAOEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OUAOC 

 08/03/2021 :بتاريخ 346539 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ل( ليميتد فارم )إسرائي -سوبر   بإسم :

فارم  -سوبر وعنوانة : 

شيكنار  16بيلدينغ، 
ستريت، هيرزليا، 
إسرائيل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة 
للمنتجات الصيدالنية؛ خدمات البيع بالتجزئة 

 الصيدليات المقدمة بواسطة

 
-GAOEOعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

OUAOC كتبت باللون األزرق وعلى يمينها )
رسم لمربع متموج باللون األحمر كتب بداخله 

( باللون األبيض بشكل Gالحرف اإلنجليزي )
 خاص حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 CRCR تسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب ل

NANAGUR  

 08/03/2021 :بتاريخ 346540 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطعم دنكا ش. ذ.م.م  بإسم :
مطعم دي، وعنوانة : 

برايت ستارت ، بردبي 
، جميرا الثانية ، دبي ، 

اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

المؤقت، مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق والنُزل[، 
خدمات المشارب، خدمات النزل، حجز النزل، 
خدمات المقاهي، خدمات الكافتيريات، توفير 
تسهيالت أراضي المخيمات، خدمات المطاعم 

لمؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات(، تأجير الكراسي ا
والموائد وبياضات الموائد واألواني الزجاجية، 
تأجير أجهزة الطبخ، تأجير أوعية مياه الشرب، 
التزويد بالطعام والشراب، النحت على األطعمة، 
خدمات مخيمات العطالت ]أماكن إقامة[، خدمات 

ضاءة، الفنادق، حجز الفنادق، تأجر أجهزة اإل
تأجير غرف االجتماعات، خدمات الفنادق الصغيرة 

)موتيالت(، خدمات المطاعم، خدمات مطاعم 
الخدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقديم الوجبات 

الخفيفة، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة، حجز أماكن 
اإلقامة المؤقتة، تأجير الخيم، خدمات أماكن إقامة 

 السياح.

 
عبارة عن  كلمات   العالمة وصف العالمة :

CRCR NANAGUR .باللغة اإلنجليزية بخط مميز 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 السيدة / زوزوهى اكسو  

 1001طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/03/2021 :بتاريخ 346548 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اكسوالسيدة / زوزوهى   بإسم :
االمارات العربية المتحدة, هاتف:  -دبي  وعنوانة : 

, 430168, صندوق البريد: 0567113378

ايميل: 
halasculla@n
hual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

م, مطاعم الخدمة الذاتية , الفنادق  المؤقت, المطاع

 43في الفئة 

 

"  1001هي عبارة عن االرقام " وصف العالمة :
مكتوبة بطريقة مبتكرة باللون االبيض على خلفية 

 مستطيلة باللون االحمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORMMA Eالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

OROOU 

 09/03/2021 :بتاريخ 346561 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بريمير براندز اي بي ال ال سي  بإسم :

 1411وعنوانة : 
برودواي، نيويورك، 

، 10018نيويورك  
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 

 . 14الدقيقة، في الفئة 

 
 ORMMA E OROOUعبارة  وصف العالمة :

 رف التينيةباح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارية تعلن إدارة العالمات التج
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 ROAO-Bطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GAOEO MOEAM  

 09/03/2021 :بتاريخ 346565 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذا جيليت كومباني أل أل سي  بإسم :
ون جيليت وعنوانة : 

ن، بارك، بوسط
ماساشوستس 

، الواليات 02127
المتحدة األميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
فراشي أسنان؛ فراشي أسنان يدوية؛ فراشي أسنان 
كهربائية؛ رؤوس لفراشي األسنان الكهربائية؛ مواد 

ط لصنع الفراشي؛ خيوط لألسنان؛ حوامل خيو
األسنان؛ عيدان تنظيف األسنان؛ فراشي؛ حامالت 
فراشي األسنان؛ علب فراشي األسنان؛ مجموعة 
العناية بالفم والمكونة من فرش وخيوط األسنان؛ 

فراشي ألطقم أسنان؛ فراشي رفيعة لتنظيف ما بين 
 األسنان.

 

 ROAO-Bعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :
GAOEO MOEAMية ( كتبت باللغة اإلنجليز
 حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية المات التجارية تعلن إدارة الع
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 ROAO-B طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAMNEORA BOAGN 

 09/03/2021 :بتاريخ 346567 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذا جيليت كومباني أل أل سي  بإسم :
يت ون جيلوعنوانة : 

بارك، بوسطن، 
ماساشوستس 

، الواليات 02127
المتحدة األميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معجون أسنان؛ مسحوق تنظيف األسنان؛ غسول 

األسنان؛ مواد إزالة طبقة الجير؛ مواد تلميع 
صناعية؛ األسنان؛ مستحضرات تنظيف لألسنان ال

مواد تلميع األسنان الصناعية؛ غسول فموي غير 
طبي؛ مستحضرات للعناية والحفاظ على صحة 
الفم، األسنان، الحنجرة، اللثة وتجويف الحلق؛ 
مستحضرات غسول لمنع الجير والتسوس؛ 

مستحضرات تنظيف األسنان؛ أقراص ملونة لطبقة 
 الجير. 

 

 ROAO-Bعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :
BAMNEORA BOAGN كتبت باللغة اإلنجليزية )

 حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 ROAO-B طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAMNEORA BOAGN 

 09/03/2021 :بتاريخ 346568 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كومباني أل أل سي ذا جيليت  بإسم :
ون جيليت وعنوانة : 

بارك، بوسطن، 
ماساشوستس 

، الواليات 02127
المتحدة األميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 فراشي أسنان.

 
 ROAO-Bعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

BAMNEORA BOAGNنجليزية ( كتبت باللغة اإل
 حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة العالمات التجارية تعلن إدار
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 OTLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346570 المودعة بالرقم :

 C   21/09/2020  81525بيانات األولوية :  
 ، ال ال سي ريفيان اي بي هولدينغز  بإسم :

 13250وعنوانة : 
ان. هاغرتي رود، 

باليماوث، ميتشيغان 

، الواليات 48170
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المركبات البرية وأجزائها والتجهيزات الخاصة بها 

نات آلية نقل الحركة وتحديداً األجزاء الهيكلية ومكو
على شكل المحركات الكهربائية وعلب التروس 

والمحاور؛ هياكل المركبات ذات المحرك؛ شبكات 
تثبيت األمتعة للمركبات؛ أغطية حسب الحجم 

للمركبات؛ سالسل مضادة لالنزالق للمركبات؛ رقع 
لتصليح إطارات المركبات؛ مضخات نفخ إطارات 

ة للسيارات؛ الكسوة المركبات؛ التركيبات الداخلي
الداخلية للسيارات؛ التجهيزات الجلدية الداخلية 
المعدة حسب الطلب للمركبات؛ األجنحة الخلفية 
للمركبات؛  إطارات لوحة الترخيص؛ إطارات 
تثبيت لوحة الترخيص؛ فرش مقاعد المركبات؛ 

محاور عجلة المركبة؛ عجالت المركبات؛ 
يار المركبات المركبات البرية الكهربائية؛ قطع غ

الكهربائية وتحديداً المحركات؛ قطع غيار المركبات 

الكهربائية وتحديداً مرايا الرؤية الخلفية ومساحات 
الزجاج األمامي وأبواب األغطية الخلفية؛ المركبات 

الكهربائية عالية األداء العاملة حصرا على 
البطارية؛ مقاعد المركبات؛ محاور عجلة المركبة؛ 

بات؛ األغطية حسب الحجم للمركبات عجالت المرك
من الفرش؛ أغطية المصممة جزئياً حسب الحجم 
للمركبات؛ عجالت القيادة للمركبات؛ محركات 

المركبات البرية؛ رفوف السقف وأجهزة امتصاص 
الصدمات والنوابض وقضبان التثبيت وأنظمة 

التعليق جميعها للمركبات؛ لوحات الكسوة لهياكل 
الفرامل للمركبات البرية؛ أغطية المركبات؛ مكابح 

حسب الحجم لمقاعد للمركبات؛ منصات تثبيت 
المحرك للمركبات؛ أغطية التغليف من الفينيل 

مصممة مسبقًا ومكيفة خصيًصا للمركبات؛ قطع 
غيار المركبات وتحديداً خراطيم جهاز الطاقة 

التوجيهية؛ شارة للمركبات؛ وسائد مقاعد 



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

عجلة المركبة؛ المركبات؛ تركيبات محور 
حامالت عدة التزلج للمركبات؛ المرايا للمركبات 
وتحديداً مرايا الرؤية الخلفية؛ تروس الرجوع 
للخلف للمركبات البرية؛ خطافات مصممة 

خصيًصا لالستخدام في المركبات لتثبيت ملحقات 
السيارة؛ الزجاج األمامي للمركبات؛ أجهزة منع 

بات؛ أنابيب السرقة للمركبات؛ اإلطارات للمرك
اإلطارات للمركبات؛ أدوات نفخ اإلطارات؛ 

األجزاء البالستيكية للمركبات وتحديداً كسوة داخلية 
وخارجية للديكور والحماية من البالستيك الُمشكَّل 

بالبثق للسيارات؛ المركبات البرية وتحديداً 
السيارات الكهربائية والشاحنات وسيارات الدفع 

ة جزئياً حسب الحجم الرباعي؛ أغطية المصمم
للمركبات؛ ضواغط هواء الفرامل للمركبات البرية؛ 
اسطوانات هواء الفرامل للمركبات البرية؛ اغطية 

المركبات؛ هياكل المركبات ذات المحرك؛ األغطية 
الواقية لمقاعد المركبات؛ قطع غيار هيكلية 

للشاحنات والمركبات األخرى ذات المحرك؛ آلية 
للمركبات المؤلفة من القابض  مجموعة نقل الحركة

وناقل الحركة وعمود التدوير ومجموعة التروس 
التفاضلية؛ األغطية العلوية ناقل الحركة للمركبات 

البرية؛ لوحات تثبيت ناقل الحركة للمركبات 
البرية؛ صناديق ناقل الحركة للمركبات البرية؛ 

قضبان السحب للسيارات؛ حاجبات الطين 
المعدة للتعليق بالمركبات للمركبات؛ الدرجات 

البرية؛ قضبان سحب المركبات؛ اإلطار الحديدي 
لعجلة المركبة واألجزاء الهيكلية لذلك؛ المركبات 

(؛ ANDsالتي تسير على جميع التضاريس )
مجسات للمركبات البرية وتحديداً مجسات نظام 
التوجيه المؤازر الكهربائي التي تُباع كمكون من 

ازر؛ اإلطار الحديدي لعجلة نظام التوجيه المؤ
المركبات؛ علب التروس للمركبات البرية؛ مكابح 
للمركبات؛ عجالت المركبات؛ هياكل المركبات؛ 
ناقل الحركة للمركبات البرية؛ أجزاء المركبة 

وتحديداً واقيات الزجاج األمامي؛ أجزاء المركبات 
وتحديداً حاجبات أشعة الشمس؛ أجزاء المركبات 

ذراع الوسيط؛ أجزاء المركبات وتحديداً وتحديداً ال
المفاصل الكروية؛ أجزاء المركبات وتحديداً 

دعامات أنظمة التعليق؛ أجزاء المركبات وتحديداً 
وصلة ربط السرعة الثابتة؛ سيقان صمام إطارات 

المركبات؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً 
مجموعة التروس التفاضلية؛ دروع غطاء المحرك 

هيكلية للمركبات؛ أعمدة التدوير للمركبات  كأجزاء
البرية؛ أسالك مكابح للمركبات؛ أجران الفرامل 

للمركبات البرية؛ مكابح الفرامل للمركبات البرية؛ 
أجزاء نظام التعليق للمركبات البرية وتحديداً 

النوابض الورقية؛ أجزاء تعليق المركبات البرية 

سحات الزجاج وتحديدا النوابض اللولبية؛ شفرات ما
األمامي للمركبات؛ الدوائر الهيدروليكية للمركبات؛ 

أجزاء أنظمة تعليق المركبات البرية وتحديداً 
الموازنات؛ الفرش الجلدي الداخلي المعد حسب 
الطلب المخصصة للمركبات؛ منصات الفرامل 

القرصية للمركبات؛ حامالت أكواب لالستخدام في 
ات البرية وقطع المركبات؛ ناقل الحركة للمركب

الغيار الخاص بها؛ أحزمة ناقل الحركة للمركبات 
البرية؛ أنظمة التعليق للمركبات البرية؛ محمل 

العجلة للمركبات البرية؛ نوافذ زجاجية للمركبات؛ 
أجهزة اإلنذار ضد السرقة للسيارات؛ المكابح 

للسيارات البرية؛ عتاد المكابح للمركبات؛ رفوف 
ركبات؛ عدد الغطاء المحوري تثبيت الدراجات للم

لالستخدام مع المركبات البرية؛ المحامل المحورية 
للمركبات البرية؛ الفرامل القرصية للمركبات 
البرية؛ حاويات تخزين المثبتة على أسقف 

المركبات البرية؛ المركبات الرياضية؛ الوسادات 
الهوائية للمركبات؛ نوافذ المركبات؛ أحزمة األمان 

في المركبات؛ صمامات إلطارات لالستخدام 
المركبات؛ أبواق المركبات؛ أجزاء المركبات البرية 

وتحديداً سيور نقل الحركة؛ قوابض المركبات 
البرية؛ أغطية المركبات حسب الحجم الخاصة 

بالسيارات والشاحنات لغرض الحماية من الطقس 
والعناصر؛ مساند الرأس للمركبات؛ وسادات 

الستخدامها في المركبات للوقاية  هوائية قابلة للنفخ
من اإلصابة في الحوادث؛ سالسل القيادة للمركبات 

البرية؛ ملحقات السيارات ما بعد البيع وتحديداً 
أكياس ترتيب السيارات والشبكات واألدراج 

المصممة خصيًصا لتتالءم مع المركبات؛ أحزمة 
أمان لمقاعد المركبات؛ شبكات تثبيت األمتعة 

بطانات الفرامل للمركبات البرية؛ أجزاء  للمركبات؛
المركبات البرية وتحديداً المحاور؛ أجزاء المراكب 
البرية وتحديداً تروس التشغيل؛ األجزاء المعدنية 
للمركبات وتحديداً كسوة داخلية وخارجية للديكور 

والحماية من المعدن للسيارات؛ المركبات 
وسيارات  الكهربائية وتحديداً السيارات والشاحنات

الدفع الرباعي؛ الدراجات؛ أجهزة إنذار الرجوع 
للخلف للمركبات؛ أقراص عجلة للمركبات؛ أقفال 
كهربائية للمركبات؛ أنظمة اإلنذار للمركبات ذات 

المحركات؛ وحدات التوجيه للمركبات البرية 
وأجزائها؛ األجنحة الخلفية للمركبات؛  إطارات 

ة الترخيص؛ لوحة الترخيص؛ إطارات تثبيت لوح
فرش مقاعد المركبات؛ دواسات األبواب للمركبات؛ 
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الوسادات الهوائية؛ أجهزة امتصاص الصدمات 
للسيارات؛ مصدات للسيارات؛ حامالت األمتعة 
والبضائع المثبتة على أسقف المركبات؛ أغطية 
المركبات حسب الحجم؛ أجزاء المركبات البرية 

كبات البرية وتحديداً دواسات األبواب؛ أجزاء المر
وتحديداً الواقيات من الوحل؛ أجزاء المركبات 

البرية وتحديداً المصدات؛ أجزاء السيارة وتحديداً 
ممتصات الصدمات؛ أبواب المركبات؛ مقاعد 

المركبات؛ فرش مقاعد المركبات؛ مقابض تحريك 
إشارة االنعطاف للمركبات؛ أغطية سدادة خزان 

وحات ترخيص الوقود للمركبات البرية؛ أغطية ل
 المركبات؛ ألواح األبواب للمركبات.

 

" مكتوبة بأحرف OTLالكلمة " وصف العالمة :
 التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 RRO طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346571 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جور، انك.  بإسم :

 1239وعنوانة : 
برودواي، الطابق 
التاسع، نيويورك، 

، 10001نيويورك 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
من تطبيقات البرمجيات القابلة للتنزيل التي تتض

الين( لكل من بائعي وشاري -سوقًا مباشًرا )ان
السلع والخدمات؛ األجهزة واألدوات العلمية 

والبحثية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات 
التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة 
واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس 

واإلشارة والكشف واالختبار والتحقيق واإلنقاذ 
عليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو والت

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في توزيع أو استخدام 
الطاقة الكهربائية؛ أجهزة وأدوات تسجيل أو إرسال 
أو نسخ أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات؛ 
الوسائط المسجلة أو القابلة للتنزيل، البرمجيات 

رقمية أو الحاسوبية، وسائط تسجيل وتخزين 
تناظرية فارغة؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع 
النقد؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة؛ الحواسيب 

واألجهزة الطرفية الحاسوبية؛ بدالت الغوص 
وأقنعة الغواصين، سدادات األذن للغواصين 

ومشابك األنف للغواصين والسباحين وقفازات 
ء؛ للغواصين وجهاز التنفس للسباحة تحت الما

أجهزة إطفاء الحرائق؛ تطبيقات الهواتف الذكية؛ 
 البرمجيات الحاسوبية.

 
" مكتوبة بأحرف RRO كلمة " وصف العالمة :
 التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالالفكرية 
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يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 RRO طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346572 : المودعة بالرقم
 بيانات األولوية :  

 جور، انك.  بإسم :

 1239وعنوانة : 
برودواي، الطابق 
التاسع، نيويورك، 

، 10001نيويورك 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الين( -بالجملة المباشرة )انخدمات متاجر البيع 

التي تتضمن متاجر لبيع المالبس واكسسوارات 
المالبس والمجوهرات ومنتجات التجميل 
والمنتجات المنزلية؛ خدمات الكتالوجات 

اإللكترونية التي تتضمن المالبس واكسسوارات 
المالبس والمجوهرات ومنتجات التجميل 

الغير  والمنتجات المنزلية؛ تسويق منتجات وخدمات
الين( -عبر أنظمة الطلب المباشرة )ان

والكتالوجات؛ الترويج لمنتجات الغير عبر توفير 
الين( للبائعين والمشترين -محافظ مباشرة )ان

بالجملة عبر موقع إلكتروني يتضمن منتجات 
المالبس واكسسوارات المالبس والمجوهرات 

ومنتجات التجميل والمنتجات المنزلية؛ توفير سوق 
الين( لكل من بائعي وشاري السلع -ر )انمباش

والخدمات بالجملة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

الين(؛ -وخدمات متاجر البيع بالتجزئة المباشرة )ان
الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ 
تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات متاجر البيع بالجملة 

الين(؛ خدمات -)ان و متاجر البيع بالجملة المباشرة
 الكاتالوجات اإللكترونية.

 
" مكتوبة بأحرف RRO كلمة " وصف العالمة :
 التينية عادية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 DARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346574 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نيو أيج كوزماتكس م.د.م.س  بإسم :

وحدة رقم: وعنوانة : 

جولد كرست  1010
التنفيذي أرض رقم:جي 

سي 1 -بي اتش-ال تي 

أي,ابراج بحيرات 2
جميرا, دبي, االمارات 
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3ئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالف
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان. 

 
 بحروف التينية  DARكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DROEGEEABOE  

 09/03/2021 :بتاريخ 346579 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/171995بيانات األولوية :  

 جاكوبس اينجينيرينج جروب إنك.   بإسم :

 1999وعنوانة : 
ت ، سويت بريان ستري

، داالس ،  1200

 75201تكساس 
،الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات استشارات األعمال و المشورة في األعمال 

المتعلقة بمكان العمل وتصميم مكان العمل ؛ 
الجة األعمال االستشارة في مجال تحسين مع

وتصميم الهندسة المعمارية للمشاريع ؛ إدارة 
مشاريع األعمال ؛ إدارة سلسلة اإلمدادات؛ 

التفاوض بشأن عقود االعمال لآلخرين ؛ أبحاث 
السوق وتوفير ذكاء األعمال ؛ تحليل بيانات 

األعمال ؛ إجراء دراسات الجدوى االقتصادية ؛ 
ستعانة إدارة مخاطر األعمال ؛ مزود خدمة اال

بمصادر خارجية في مجال إدارة األعمال للمرافق 
 الصناعية؛ خدمات تعيين الموظفين.

 
 DROEGEEABOEالكلمة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية  الكبيرة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
يل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

DROEGEEABOE  

 09/03/2021 :بتاريخ 346582 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/171995بيانات األولوية :  

 جاكوبس اينجينيرينج جروب إنك.   بإسم :

 1999وعنوانة : 
بريان ستريت ، سويت 

، داالس ،  1200

 75201تكساس 
،الواليات المتحدة 

, , , ,  األمريكية

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االستشارات العقارية ؛ االستشارة في إدارة 

 العقارات

 
 DROEGEEABOEالكلمة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية  الكبيرة.

 

 االشتراطات : 

 
م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدم 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DROEGEEABOE  

 09/03/2021 :بتاريخ 346586 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/171995بيانات األولوية :  

 جاكوبس اينجينيرينج جروب إنك.   بإسم :

 1999وعنوانة : 
 بريان ستريت ، سويت

، داالس ،  1200

 75201تكساس 
،الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إنشاء المساحات المكتبية والمباني ومرافق البنية 
التحتية البلدية والتجارية والمرافق الصناعية ؛ 

ء ؛ صيانة وإصالح تفتيش المباني أثناء اإلنشا
وتجديد المباني ومرافق البنية التحتية البلدية 
والتجارية والمرافق الصناعية ؛ تفكيك وهدم 

المباني ومنشآت البنية التحتية البلدية والتجارية 
والمرافق الصناعية ؛ إدارة مشاريع اإلنشاء ؛ 
االستشارة في مجال تشييد المباني ؛ خدمات 

اج المعادن ؛ تركيب استشارية في مجال استخر
وصيانة وإصالح أجهزة الحاسوب ؛ خدمات 

معالجة المواقع النووية ، تحديدا ، خدمات تنظيف 
 النفايات الخطرة.

 
 DROEGEEABOEالكلمة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية  الكبيرة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة للعالمات  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DROEGEEABOE  

 09/03/2021 :بتاريخ 346589 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/171995بيانات األولوية :  

 جاكوبس اينجينيرينج جروب إنك.   بإسم :

 1999وعنوانة : 
بريان ستريت ، سويت 

، داالس ،  1200

 75201س تكسا
،الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التصميم المعماري؛ التصميم الداخلي؛ الهندسة؛ 

الهندسة الكيميائية؛ الهندسة المدنية؛ الهندسة 
الكهربائية؛ الهندسة الميكانيكية؛ الهندسة البيئية؛ 

الهندسة الهيدروليكية؛ هندسة مياه الصرف 
الصحي؛ هندسة البترول؛ هندسة الطيران؛ الهندسة 
النووية؛ هندسة التصنيع؛ هندسة التصميم؛ الهندسة 
اإلنشائية ؛ هندسة الطاقة؛ هندسة السيارات  ؛ إدارة 
المشاريع الهندسية ؛ االستشارة في مجال الهندسة 

ى الهندسية ؛ والعمارة ؛ إجراء دراسات الجدو
إجراء دراسات الجدوى العلمية ؛ البحث العلمي؛ 
االختبارات والفحص البيئي ؛ تخطيط وتصميم 
وإدارة أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة شبكات 

الحاسوب ؛ الدعم الفني ، تحديدا ، تشخيص مشاكل 
أجهزة وبرمجيات الحاسوب ومراقبة الوظائف 

بكات الحاسوب ؛ التقنية لتقنية المعلومات وأنظمة ش
خدمات الدعم الفني ، تحديدا ، مراقبة أنظمة 

وخوادم الشبكة وتطبيقات الشبكة وقواعد البيانات 
واإلشعار باألحداث والتنبيهات ذات الصلة ؛ تخزين 

البيانات اإللكترونية ؛ تصميم وتطوير أنظمة أمن 
البيانات اإللكترونية ؛ االستشارات التقنية في مجال 

معمارية لمراكز البيانات وحلول الحوسبة الهندسة ال
السحابية الخاصة والعامة وتقييم وتنفيذ تكنولوجيا 
وخدمات اإلنترنت؛ االستشارة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات ؛ االستشارة التكنولوجية في مجال 
 تصميم أماكن العمل.

 
 DROEGEEABOEالكلمة  وصف العالمة :

 ة.كتبت بالحروف الالتينية  الكبير

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم مصنفات الفكرية والتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GOEMNOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346595 المودعة بالرقم :
 VE 2sCsCsTTCb9O.d/TC  Ts/sd/CsCs  VEبيانات األولوية :  

 لشافتبايريش موتورين ويرك أكتينجز  بإسم :
بيتولرنج وعنوانة : 

130 ،80809 
ميونخ، ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي 

 12في الفئة 

 
باحرف   GOEMNOEكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 Ousharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346601 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميهرداد أليبور هيريسي  بإسم :

، 10يونيت وعنوانة : 

، هوشيار دياد إند 1نو
نورث ويست وينغز 
أوف سيدي خاندان 

، شريعتي إس بريدج
تي. طهران، 

الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أختام عناوين، مواد الصقة لتجليد الكتب، طالء 

زيتي، قلم رصاص[قلم رصاص ميكانيكي]،معجون 
ورة، ألوان اللعب، آلة الصقة، أقالم تلوين، لوح سب

مائية ]طالءات[، محفظة/حاملة االسطوانات، 
أدوات رسم، قلم مؤشر؛ قلم حبر، قلم رصاص 
ملون، صندوق ورقي مركب، أشرطة الصقة، 

أشرطة غراء، لفافات ورق، ورق الصق، شريط 
الصق للتغليف، صندوق ورقي، أقالم رصاص 
ذات مقابض، مجلدات، ابرة آللة الختم، القلم 

حبر جاف، فرجار، ورق كتابة،  الخطاط،، قلم
ورق براق، ورق للطباعة، لصاقات تزينية، 

أشرطة تلقائية اللصق، شريط الصق من الورق، 
فراشي الدهان أو التلوين، منحوتات من الورق، 

ورق زوان ]للرسم والخط الصيني[، مشابك 
تستخدم في مكاتب العمل، ملفات للوثائق 

ابة وتصميم، ]قرطاسية[، أقالم تأشير، دفاتر كت
الفتات من الورق أو الورق المقوى، األقالم، 

مشابك، ورق للمراسالت، القرطاسية، علب ألقالم 
الرصاص، فراشي الخط العربي، ورق لف هدايا، 
أوراق لف هدايا[قرطاسية]،ورق األشغال اليدوية، 
لباب الخشب لألشغال اليدوية [قرطاسية]،ورق 

ءات[، ورق الشمع، شمع ختم، ألوان مائية ]طال
الصق للتغليف، آلة زخرفة الكتب، ورق شفاف، 
إبر للرسم، مناشف من الورق، قوائم رياضيات، 
مفارش سفلية ورقية، أغطية من الورق للموائد، 
لصاقات ]قرطاسية[، صفائح إستنسل ]قرطاسية[، 

أقالم حبر فوالذية، رفوف لألدوات المكتبية، 
ت أقالم مشابك سلكية [لوازم المكتبية]، حامال

الرصاص وأقالم الحبر، مسطرة  مثلثية الشكل، 
كتيبات الموسيقى واألغاني، ورق األلمنيوم، 
ممحاة، براق )قطع صغيرة براقة( للختم، ختم 
خاص للتوثيق، مركبات ختم ألغراض المكتب، 

مسطرة رسم، ممحاة مطاطية، آلة تثقيب، آلة تثقيب 
، الورق [اللوازم المكتبية]، صحون من الورق

إعالنات من الورق أو الورق المقوى، مصافي 
قهوة من الورق، ألوان للرسم، أقالم رصاص من 
الفحم، خواتم على شكل زهور ورقية، كتالوجات 
)دليل مصور(، ورق كربون، كنفا للرسم الزيتي، 
علب  أقالم رصاص، ورق أو ورق مقوى لتغليف 

القوارير، أغطية قوارير من الورق المقوى أو 
، مغلفات لتغليف القوارير من الورق او الورق

الورق المقوى، كتب،  مؤشرات للصفحات على 
شكل اسهم، كتيبات، دفاتر، حاملة كتب، مسلة قلم 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

حبر، مغلفات ]قرطاسية[، أربطة مطاطية 
ألغراض مكتبية، مساند، ورق نسخ مركب، 

مساطر تائية للرسم ، مشابك رسم، أقالم رسم، 
وعية من الورق، أغلفة ورق رسم، ألواح رسم، أ

ورقية ]قرطاسية[، موائع  تصحيح [لوازم 
المكتبية]، ورق كربون ]قرطاسية[، آلة دمغ يدوية، 
أشرطة الصقة ورقية ]قرطاسية[،ورق غير المع، 
غراء سائل لالستخدام  المنزلي والمكتبي، صفائح 
اإلستنسل المنحنية، أقالم حبر، ملفات ]قرطاسية[، 

لزهور، أعالم من الورق، غطاء ورقي إلناء ا
كشتبان [لوازم مكتبية]،ورق ترشيح، ملفات، ورق 
شمع رقيق، ورق الفلورسنت، طبعات ]أختام[، 

أقالم حبر، أقالم رصاص ، بطاقات دليلية 
]قرطاسية[، ورق صحي، منظم لألختام واألقالم  
[اللوازم المكتبية]، مبراة أقالم الرصاص ]كهربائية 

راية أقالم الرصاص [كهربائية أو غير كهربائية[، ب
أو غير كهربائية[، علب ألقالم الحبر، ممحاة قلم 

حبر، مشابك، مواد الصقة للمكتب او المنزل، أقالم 
تلوين ملونة مصنوعة من الجص، ورق البرشمان، 

سكين قطع الورق، مشبك حامل الورق، مشابك 
للورق، أشرطة وبطاقات من الورق لتسجيل برامج 

آلة تمزيق الورق [لالستخدام الكمبيوتر، 
المكتبي]،الورق ]قرطاسية[، أشرطة من الورق، 

فتاحة المغلفات ]قرطاسية[، أقواس للورق، الورق، 

اللوحات، صور زيتية بإطار أو بدون إطار، 
فراشي، لوح رسم من الورق المقوى ]قرطاسية[، 
ورق تغليف، لوازم مكتبية عدا األثاث، آالت تثقيب 

ظف النص، كليشية، الترقيم، الورق، ختم من
التغليف، أكياس ورقية مخروطية ،بطاقات 
مالحظات ]قرطاسية[، حامل شريط الصق 
]قرطاسية[، أشرطة الصقة للقرطاسية أو 

 لألغراض المنزلية.

 
( كتبت Ousharعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

باللغة اإلنجليزية باللون األبيض ضمن مستطيل 
 لشكل المرفق باللون األحمر حسب ا

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 Ousharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346605 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميهرداد أليبور هيريسي  بإسم :

، 10يونيت وعنوانة : 

، هوشيار دياد إند 1نو
رث ويست وينغز نو

أوف سيدي خاندان 
بريدج، شريعتي إس 

تي. طهران، 
الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

تجارية وتفعيل النشاط المكتبي؛ تقديم المعلومات ال
والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[؛ 
عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها 
بالتجزئة؛ عرض السلع؛ توزيع العينات؛ تنظيم 
المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ 
وكاالت االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ أبحاث 

ى شبكات التسويق؛ اإلعالن والدعاية المباشرة عل
الكمبيوتر؛ العالقات العامة؛ خدمات التسويق عبر 

الهاتف؛ اإلعالن عن طريق وسائل اإلعالم 
اإللكترونية وبالتحديد اإلنترنت؛ معالجة الطلبات 
اإللكترونية؛ خدمات تجميع مجموعة متنوعة من 

السلع لصالح الغير وتحديدا )الورق والورق المقوى 
مواد وغير واردة والمنتجات المصنوعة من هذه ال

في فئات أخرى ؛ المطبوعات ؛ مواد تجليد الكتب؛ 
الصور الفوتوغرافية ؛ القرطاسية؛ مواد اللصق 

المستعملة  في القرطاسية أو لغايات منزلية ؛ ومواد 
الفنانين ؛ فراشي الدهان أو التلوين ؛ اآلالت الكاتبة 

واللوازم المكتبية )عدا األثاث(؛ مواد التوجيه 
يس )عدا األجهزة( ؛ مواد التغليف والتدر

البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى(؛ حروف 

الطباعة ؛ الكليشيهات )الراسمات(؛ القرطاسية؛ 
وذلك لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها عند 
الحاجة، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها 
وشراءها عند الحاجة، مثل هذه الخدمات يتم 

ا بواسطة متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ البيع توفيره
بالجملة وعبر كتالوجات الطلب بالبريد أو بواسطة 
وسائط االتصال االلكترونية، على سبيل المثال عبر 
المواقع الشبكية أو عبر برامج التسويق التلفزيوني؛ 

 خدمات البيع بالجملة والتجزئة.

 
ت ( كتبOusharعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

باللغة اإلنجليزية باللون األبيض ضمن مستطيل 
 باللون األحمر حسب الشكل المرفق 

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  AOOOAUVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346608 المودعة بالرقم :
 :  بيانات األولوية 

 فيريرو تريدينج لوكس اس. ايه.  بإسم :

روت  16وعنوانة : 
 –دي تريفيس، ال 

2633 ،
سينينجربيرج، 

لوكسمبورج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة 28الفئة 
غير الواردة في الجمنازية واألدوات الرياضية 

 فئات أخرى؛ زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
مكتوبة  AOOOAUVAالعالمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ذلك خالل المسجل ، و
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 Ousharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346609 المودعة بالرقم :
 انات األولوية : بي 

 ميهرداد أليبور هيريسي  بإسم :

، 10يونيت وعنوانة : 

، هوشيار دياد إند 1نو
نورث ويست وينغز 
أوف سيدي خاندان 
بريدج، شريعتي إس 

تي. طهران، 
الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :
النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت 
والسفر؛ التوزيع )تسليم البضائع(؛ تنظيم توزيع 

البضائع بالبريد؛ توصيل وإرسال وتوزيع الصحف 
والمجالت؛ جمع, تخزين, توزيع وتوصيل 

الرسائل, المراسالت, المجالت, الرزم, الطرود, 
 الصحف, الشحنات والبضائع كلها عبر المراسلين
المراسالت البرية, السكك الحديدية, الجوية أو 

 المائية.

 
( كتبت Ousharعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

باللغة اإلنجليزية باللون األبيض ضمن مستطيل 

 باللون األحمر حسب الشكل المرفق 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  AOOOAUVAبيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل 

 09/03/2021 :بتاريخ 346610 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيريرو تريدينج لوكس اس. ايه.  بإسم :

روت  16وعنوانة : 
 –دي تريفيس، ال 

2633 ،
سينينجربيرج، 

لوكسمبورج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدم

: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 30الفئة 
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ السكر 

وعسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق 
لخل والصلصات الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ ا

 )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

 
مكتوبة  AOOOAUVAالعالمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 EOOA  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346621 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

البس، مستحضرات تنظيف في غسل وكي الم
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

"EOOA  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

لي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض ع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لمالك :وكيل التسجيل / ا

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Ntaausu  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346623 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو  والتعليم،

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت التي تعمل 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Ntaausu  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

ية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك :وكيل 

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Ntaausu  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346624 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABAR,  المتحدة, ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
 قة الدقي

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Ntaausu  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Ntaausu  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346625 :المودعة بالرقم 

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ة المقلدة الجلود المدبوغة والجلود المدبوغ

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة 
في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظالت 
والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Ntaausu  i Muhsta باللون االسود . " كتبت
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CAEGNORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAGGRCR 

 09/03/2021 :بتاريخ 346626 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 تا اس. ار. ال.أوفيسيني دولشي في  بإسم :

كورسو وعنوانة : 

، 64بوينوس إيريس 

ميالنو )ام  20124
آي(، إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 30الفئة 
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 

المصنوعة من الحبوب؛ الخبز  والمستحضرات
والفطائر والحلويات؛ مثلجات صالحة لألكل؛ السكر 
وعسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق 

الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 
 )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

 
 CAEGNORالعبارة  وصف العالمة :
CAGGRCR .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم عن والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Ntaausu  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346627 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
 االمارات العربية

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Ntaausu  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم عن والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Gaiashi Daiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346628 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
عربية االمارات ال
,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

اإلشراف( واإلنقاذ والقياس واإلشارة والمراقبة )
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
ة؛ آليات لألجهزة وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمي

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Gaiashi Daia  i Muhsta كتبت باللون "
 مرفق االسود . كما هو موضح بالشكل ال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Gaiashi Daiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346630 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي :  وعنوانة
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

ات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الكريمة، أدو
 الدقيقة 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Gaiashi Daia  i Muhsta كتبت باللون "
 االسود . كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Gaiashi Daiaتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ال

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346631 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة 

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة 
في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظالت 
والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج. 

 
عن الكلمات الالتينية " عبارة  وصف العالمة :

Gaiashi Daia  i Muhsta كتبت باللون "
 االسود . كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Gaiashi Daiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346632 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  ة :وصف العالم

Gaiashi Daia  i Muhsta كتبت باللون "
 االسود . كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Oo arh Eoocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346634 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مساحية األجهزة واألدوات العلمية والمالحية وال

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
سخ الصوت أو أجهزة تسجيل أو إرسال أو ن

الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 لحرائق. برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء ا

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Oo arh Eooc  i Muhsta كتبت باللون "
 االسود . كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Oo arh Eoocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346635 مودعة بالرقم :ال

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ل خليط منها والمنتجات المعادن النفيسة وك

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
 الدقيقة 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Oo arh Eooc  i Muhsta كتبت باللون "
 ح بالشكل المرفق االسود . كما هو موض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Oo arh Eoocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346636 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
   شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م  بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة 

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة 
في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

لمدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظالت ا
والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Oo arh Eooc  i Muhsta كتبت باللون "
 االسود . كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دمارك للملكية الفكرية ا 
 Oo arh Eoocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 i Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346638 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Oo arh Eooc  i Muhsta كتبت باللون "
 االسود . كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 

 
ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 الك :وكيل التسجيل / الم

  ادمارك للملكية الفكرية  
 DOEV  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346639 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 ة العالمةصور

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
ة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو والتعليم، أجهز

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

النقد، آالت تسجيل النقد، آالت التي تعمل بقطع 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

DOEV  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  ادمارك للملكية الفكرية  
 DOEV  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346640 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
 الدقيقة 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  عالمة :وصف ال

DOEV  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 DOEV  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346641 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة 

ات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة والمنتج
في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظالت 
والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

DOEV  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 هو موضح بالشكل المرفق كما 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 DOEV  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346642 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
  شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م   بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

DOEV  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 ح بالشكل المرفق كما هو موض

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 DOEV  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346644 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :
  -دبي انة : وعنو

االمارات العربية 
,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 
واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، 

 زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
ة عن الكلمات الالتينية " عبار وصف العالمة :

DOEV  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 Sasnar  iطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Muhsta 

 09/03/2021 :بتاريخ 346645 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة إعمار إلدراة مراكز التسوق ش.ذ.م.م    بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

نفيسة أو مطلية بها، غير المصنوعة من معادن 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
 الدقيقة 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية "  وصف العالمة :

Sasnar  i Muhsta . كتبت باللون االسود "
 كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 NAROGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 09/03/2021 :بتاريخ 346646 المودعة بالرقم :

 OR  16/11/2020  2020 - 826بيانات األولوية :  

 بكاردي آند كمبني ليمتد  بإسم :

،  5وعنوانة : 
 أيوليشتراسه

 فادوز 9490
ين, , , ,  ليختنشتا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بيرة )غير كحولية(؛ مياه معدنية؛ مياه غازية؛ 

مشروبات غير كحولية؛ مشروبات مستخلصة من 
الفواكه وعصائر الفواكه؛ عصائر مركزة لعمل 
المشروبات ؛ مستحضرات غير كحولية لعمل 

 المشروبات 

 
شكل  NAROGبحروف التينية  وصف العالمة :

 لريشتين اسفلها كتب

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 CEVRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VRACRMV 

 10/03/2021 :بتاريخ 346667 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. كيه بيوتي كوزماتيك تريدينغ م.د.م.س  بإسم :

وحدة رقم وعنوانة : 

جي،  – 10 –إيه يو 
برج الذهب، أرض 
بي  –رقم: جي إل تي 

آي،  3آي  – 1إتش 
أبراج بحيرات جميرا، 
دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان 

وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، 
 أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"CEVR VRACRMV بأحرف التينية مميزة "
باللون األسود وبتصميم مميز ومبتكر، ويحذوها 

ربعات متداخلة باللون يسارا شكل هندسي مميز لم
 األبيض واألسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 OAMA OAGA طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346678 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ه ذ.م.ممطعم اس ار بي جي  بإسم :

 1090آر وعنوانة : 

، قطعة  51، الوصل 
دي ، ص.ب 

، دبي ،  504904
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 
زل[، المؤقت، مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق والنُ 

خدمات المشارب، خدمات النزل، حجز النزل، 
خدمات المقاهي، خدمات الكافتيريات، توفير 
تسهيالت أراضي المخيمات، خدمات المطاعم 
المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات(، تأجير الكراسي 
والموائد وبياضات الموائد واألواني الزجاجية، 
، تأجير أجهزة الطبخ، تأجير أوعية مياه الشرب

التزويد بالطعام والشراب، النحت على األطعمة، 
خدمات مخيمات العطالت ]أماكن إقامة[، خدمات 

الفنادق، حجز الفنادق، تأجر أجهزة اإلضاءة، 
تأجير غرف االجتماعات، خدمات الفنادق الصغيرة 

)موتيالت(، خدمات المطاعم، خدمات مطاعم 
الخدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقديم الوجبات 

خفيفة، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة، حجز أماكن ال

اإلقامة المؤقتة، تأجير الخيم، خدمات أماكن إقامة 
 السياح.

 
العالمة عبارة عن  كلمات  وصف العالمة :
OAMA OAGA  باللغة اإلنجليزية بخط مميز

 ومحدد.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ريةبيانات آي بي للملكية الفك 
 DRMRGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OREEO  

 10/03/2021 :بتاريخ 346686 المودعة بالرقم :

 NO  11/09/2020  2020/106666بيانات األولوية :  

 ريكيت بنكيزر فينيش بي. في.  بإسم :
وعنوانة : 

,  14سيريوسدريف 

دبليو تي  2132
هوفدورب, هولندا, , , 

  ,

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات لغسل الصحون؛ منظفات لغسل 
الصحون؛ مستحضرات للتبييض ومواد أخرى 
تستعمل في غسل الصحون؛ منظفات ومعطرات 
ومزيالت الروائح الكريهة لغساالت الصحون؛ 

عوامل شطف لغساالت الصحون؛ منظفات لغسل 
لها الصلب أو السائل أو الجل؛ الصحون بشك

مستحضرات تلميع للمطبخ واألواني الزجاجية؛ 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط لغسل 
الصحون؛ مستحضرات إلزالة الرواسب الكلسية 
والتكلسات لغايات منزلية؛ مستحضرات إزالة 

البقع، وكافة السلع المذكورة مع أو بدون مكونات 
 مطهرة

 
 DRMRGUف التينية بحرو وصف العالمة :

OREEO  عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 DRMRGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AONRCANE 

 10/03/2021 :بتاريخ 346688 المودعة بالرقم :

 NO  11/09/2020  2020/106678بيانات األولوية :  

 ريكيت بنكيزر فينيش بي. في.  بإسم :
وعنوانة : 

,  14سيريوسدريف 

دبليو تي  2132
هوفدورب, هولندا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات لغسل الصحون؛ منظفات لغسل 
الصحون؛ مستحضرات للتبييض ومواد أخرى 

منظفات ومعطرات تستعمل في غسل الصحون؛ 
ومزيالت الروائح الكريهة لغساالت الصحون؛ 

عوامل شطف لغساالت الصحون؛ منظفات لغسل 
الصحون بشكلها الصلب أو السائل أو الجل؛ 

مستحضرات تلميع للمطبخ واألواني الزجاجية؛ 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط لغسل 
الصحون؛ مستحضرات إلزالة الرواسب الكلسية 

ت لغايات منزلية؛ مستحضرات إزالة والتكلسا
البقع، وكافة السلع المذكورة مع أو بدون مكونات 

 مطهرة

 
 DRMRGUبحروف التينية  وصف العالمة :
AONRCANE  عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

صاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 NAAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346692 مودعة بالرقم :ال

 AG  22/10/2020  90/272,756بيانات األولوية :  
 تانيوم إنك.  بإسم :

 2100وعنوانة : 
بويل ستريت، سويت 

، إيمريفيل، سي 300

، 94608ايه 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات 
مزود خدمة تطبيقات تتضمن برمجيات واجهة 

برمجة التطبيقات؛ خدمات حاسوبية وتحديًدا توفير 
موقع إلكتروني تفاعلي يتضمن تقنية تسمح 

للمستخدمين بتوحيد وإدارة الشبكات والحسابات 
واالتصاالت بواجهات برمجة التطبيقات الحالية 

وتحديًدا خدمات والناشئة؛ الخدمات الحاسوبية 
مزود االستضافة السحابية؛ توفير أنظمة وبيئات 

افتراضية عبر الحوسبة السحابية؛ تحديث وصيانة 
البرمجيات الحاسوبية المبنية على السحابة عبر 

الين(؛ خدمات إدارة -التحديثات المباشرة )ان
األجهزة النقالة وتحديًدا إدارة تطبيقات برمجيات 

رة الولوج إليها وأمنها؛ خدمات األجهزة النقالة وإدا
البرمجيات كخدمة تتضمن برمجيات غير قابلة 

للتنزيل إلدارة األجهزة النقالة؛ مزود خدمة 
التطبيقات وتحديًدا استضافة وإدارة وتطوير وتحليل 

وصيانة التطبيقات والبرمجيات والمواقع 
اإللكترونية في مجال إدارة المخاطر؛ تطوير 

ة في تقييم المخاطر وتقديرها البرمجيات المستخدم
وإدارتها؛ صيانة وتحديث البرمجيات المرتبطة 

بتقييم المخاطر وإدارتها وتفاديها؛ المنصات كخدمة 
تتضمن برمجيات تستخدم في تقييم المخاطر 

وتصنيفها وتقديرها وإدارتها؛ خدمات البرمجيات 
كخدمة تتضمن برمجيات تستخدم في تقييم المخاطر 

ارتها؛ خدمات البرمجيات كخدمة وتقديرها وإد
تتضمن برمجيات تستخدم في إدارة خدمات 

الشركات وإدارة خدمة الزبائن وعمليات مكتب 
الخدمات وخدمات االستشارات في مجال تقنية 

المعلومات؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتضمن 
برمجيات تستخدم في تتبع حالة األنظمة واكتشافها 

التطبيقات التي تتضمن  ومعالجتها؛ مزود خدمة
برمجيات واجهة برمجة التطبيقات التي تستخدم في 
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تتبع حالة األنظمة واكتشافها ومعالجتها؛ توفير 
برمجيات سحابية غير قابلة للتنزيل لتتبع حالة 

األنظمة واكتشافها ومعالجتها؛ خدمات البرمجيات 
كخدمة تتضمن برمجيات إلدارة األمن واألنظمة؛ 

يات كخدمة تتضمن برمجيات لجمع خدمات البرمج
البيانات؛ خدمات البرمجيات كخدمة تتضمن 

برمجيات لتحديث الشبكات الحاسوبية؛ خدمات 
البرمجيات كخدمة تتضمن برمجيات لتنظيم وإدارة 

تقنية المعلومات؛ خدمات البرمجيات كخدمة 
تتضمن برمجيات لحماية وأمن البيانات 
مة تتضمن والمعلومات؛ خدمات البرمجيات كخد

برمجيات إلدارة األمن واالستجابة للحوادث 
واألصول غير المدارة وإدارة التصحيح والمراقبة 
المستمرة ومراقبة الدخول إلى الشبكة واكتشاف 
البرامج الضارة ومعالجتها؛ خدمات البرمجيات 
كخدمة تتضمن برمجيات إلدارة األنظمة وإدارة 

ات وإدارة األصول وتوزيع الملفات وقياس البرمجي
تراخيص البرمجيات والتدقيق واالمتثال وإدارة 
التكوين؛  خدمات البرمجيات كخدمة تتضمن 
برمجيات الكتشاف األعطال وأسبابها الجذرية 

تلقائيًا؛ خدمات البرمجيات كخدمة تتضمن 
برمجيات لمراقبة النزاهة واكتشاف البيانات 
وحمايتها ومراقبة األداء ورسم خرائط التبعية 

تنفيذ اإلجراءات المحددة مسبقًا تلقائيًا من أجل ول
معالجة الحاالت المكتشفة أو تغيير حالة األنظمة؛ 
خدمات البرمجيات كخدمة تتضمن برمجيات أمن 

الحواسيب وإدارة األنظمة ويتم استخدامها مع 
الحاويات واآلالت االفتراضية والبنية التحتية 

بة ذات للحوسبة السحابية وبيئات وأجهزة الحوس
الصلة؛ الخدمات الحاسوبية وتحديًدا اإلدارة عن بعد 

وفي الموقع للبرمجيات الحاسوبية وأنظمة 
البرمجيات وأنظمة تقنية المعلومات للغير؛ الخدمات 
الحاسوبية والتقنية وتحديًدا البرمجيات الحاسوبية 
والتكامل النظامي وتكامل تقنية المعلومات وتثبيت 

والعتاد الحاسوبي وترحيل  البرمجيات الحاسوبية
البنية التحتية لتقنية المعلومات وتكامل البيانات؛ 
خدمات االستشارات في مجال تصميم واختيار 
وتنفيذ واستخدام البرمجيات الحاسوبية وأنظمة 

البرمجيات للغير؛ خدمات االستشارات في مجاالت 
البرمجيات الحاسوبية وتقنية المعلومات ومعالجة 

لكترونية وأنظمة المعلومات وتقنية البيانات اإل
االتصاالت السلكية والالسلكية وإدارة مشاريع تقنية 

المعلومات وإدارة األمن واألنظمة والشبكات 
الحاسوبية وتنظيم وإدارة تقنية المعلومات وحماية 
المعلومات والبيانات؛ خدمات االستشارات خاصة 
بتخطيط وتثبيت واختبار ونقل وترحيل وتكوين 

توثيق وتشغيل واإلشراف على البرمجيات و

الحاسوبية واألنظمة الحاسوبية والشبكات الحاسوبية 
والبنية التحتية لتقنية المعلومات وأنظمة المعلومات؛ 

خدمات الدعم واالستشارات الخاصة باستخدام 
منتجات وأنظمة البرمجيات وتحديًدا خدمات 
البرمجيات وخدمات تكامل أنظمة البرمجيات 

ارة المشاريع وترحيل البنية التحتية وتحليل وإد
البرمجيات؛ الخدمات االستشارية في مجال األمن 
الحاسوبي وبرمجيات إدارة األنظمة؛ الخدمات 

االستشارية في مجال البرمجيات الحاسوبية لتحديث 
الشبكات الحاسوبية؛ خدمات إدارة المشاريع 
الحاسوبية وتحديًدا إدارة أنظمة المعلومات 

لبرمجيات الحاسوبية ومشاريع البنية التحتية؛ وا
تخطيط وتصميم وإدارة أنظمة تقنية المعلومات 

والبرمجيات الحاسوبية وأنظمة البرمجيات؛ تصميم 
وتطوير برمجيات إلدارة أمن الحواسيب وأنظمتها 
لالستخدام مع الحاويات واآلالت االفتراضية والبنية 

أجهزة الحوسبة التحتية للحوسبة السحابية وبيئات و
ذات الصلة؛ تصميم وتطوير البرمجيات الحاسوبية 
لتحديث الشبكات الحاسوبية؛ خدمات االستشارات 

التقنية والدعم في مجال البرمجيات الحاسوبية 
وتقنية المعلومات ومعالجة البيانات اإللكترونية 
وأنظمة المعلومات وتقنية االتصاالت السلكية 

البنية التحتية وجمع  والالسلكية وإدارة مشاريع
البيانات وإدارة األمن واالستجابة للحوادث 

واألصول غير المدارة وإدارة التصحيح والمراقبة 
المستمرة ومراقبة الدخول إلى الشبكة واكتشاف 

البرامج الضارة ومعالجتها وإدارة األنظمة وإدارة 
األصول وتوزيع الملفات وقياس البرمجيات وإدارة 

ات والتدقيق واالمتثال وإدارة تراخيص البرمجي
التكوين ومراقبة النزاهة واكتشاف البيانات 

وحمايتها ومراقبة األداء وتخطيط التبعية والتنفيذ 
التلقائي لإلجراءات المحددة مسبًقا من أجل معالجة 
الحاالت المكتشفة أو تغيير حالة األنظمة؛ خدمات 

 الدعم التقني وتحديًدا إدارة وتثبيت البرمجيات
الحاسوبية وأنظمة البرمجيات واكتشاف المشاكل 
فيها وفي الشبكة وإصالحها؛ خدمات الدعم التقني 
لعتاد تقنية المعلومات وأنظمة البرمجيات للشركات 
 وأتمتة عمليات تقنية المعلومات وعمليات الشركات.

 
مكتوبة بأحرف  NAAGكلمة  وصف العالمة :

 التينية عادية

 

 االشتراطات : 
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من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 ELRMRNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346697 المودعة بالرقم :

 OM  04/03/2021  18416819بيانات األولوية :  
 أي بي هولدينج )انتيجوا( ليمتد  بإسم :

اورسوال ة : وعنوان
جونز بيلدينج، كوليدج، 

بي . أو. بوكس ، 

، اس تي 3511
جونز، انتيجوا ، 

انتيجوا اند باربيدا, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات المالية؛تحويل نقدي؛ خدمات الدفع؛ 

؛ خدمات خدمات االدخار؛ خدمات الدفع واالئتمان
بطاقات االئتمان والبطاقات النقدية والبطاقات 

المصرفية ؛ إدارة النقود؛ خدمات اإليداع اآلمن 
خدمات مقاصة المصرفيين؛ خدمات الخصم من 

الحساب ؛ خدمات الضمان خدمات صرف الشيكات 
؛ سمسرة االئتمان؛ تمويل القروض؛ قروض 

 )مالية( مقابل ضمان ؛ خدمات االستثمار المالي؛
خدمات االستثمار الرأسمالي؛ خدمات الوصي؛ 

خدمات اإلدارة المالية؛ السماسرة والوكالء 
)للسندات واألوراق المالية األخرى( ؛ خدمات 

االستشارات المالية؛ المشورة في مجال االستثمار؛ 
الضمانات المالية )خدمات الضمان( ؛ التحليل 
الية؛ المالي وتقديم التقارير؛ خدمات المعلومات الم
خدمات البحث المالي؛ خدمات التمويل )تأمين 

األموال لآلخرين( ؛ خدمات االستشارات المالية؛ 
خدمات لتوفير وشراء المعلومات المالية و / أو 

االئتمانية ؛ إدارة الشؤون المالية ؛ الخدمات المالية 
المحوسبة؛ المشورة واالستفسارات المتعلقة 

ئتمان ؛ قبول الودائع باالئتمان ؛ خدمات لتوفير اال
خصم الفواتير )المالحظات( ؛ التحويالت المحلية ، 
وضمان المسؤولية ، وقبول الكمبياالت ، وإقراض 

األوراق المالية ، واكتساب وتحويل المطالبات 

النقدية ؛ الوصاية على المال؛ العقود اآلجلة؛ 
األوراق المالية والمطالبات النقدية والممتلكات 

راضي وحقوق سطح تركيبات الشخصية واأل
األرض وحقوق تأجير األراضي ؛ الصرافة ، 
معامالت الصرف األجنبي ، خدمات صرف 

العمالت ، خدمات فحص المسافرين ؛ األعمال 
المتعلقة بخطابات االئتمان ، تداول األوراق المالية 

، العقود اآلجلة للمؤشرات ، خيارات األوراق 
راق المالية في األسواق المالية ، العقود اآلجلة لألو

الخارجية ، االكتتاب في األوراق المالية ، بيع 
األوراق المالية ، التعامل مع االشتراكات وعروض 
األوراق المالية ، توفير معلومات سوق األوراق 

المالية ، الوساطة في التأمين على الحياة ؛ خدمات 
الرهن العقاري المعلومات المتعلقة بالخدمات 

ية )المتعلقة بالتمويل( المقدمة عبر االقتصاد
اإلنترنت )غير قابلة للتنزيل( ؛ المعلومات المتعلقة 

بالخدمات المالية والمصرفية والتأمين 
واالستثمارات المقدمة عبر اإلنترنت )غير قابلة 

للتنزيل( ؛ خدمات التحليل المالي وتقارير األسواق 
لوساطة المالية ؛  الخدمات المالية المحوسبة ، أي ا
عبر اإلنترنت للمعامالت وتداول العمالت 

والمنتجات المالية األخرى ؛ الخدمات المالية 
المحوسبة ، وهي توفير تبادل العمالت والعقود 
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اآلجلة والسلع واألوراق المالية واألدوات المالية 
 والخيارات.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"ELRMRNUقياسية" بالحروف ال 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRVOOEDNUMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346700 المودعة بالرقم :

 EO  11/09/2020  18305847بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات ، في الفئة 

 
 DRVOOEDNUMالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التيني باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DUVMEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346701 المودعة بالرقم :

 EO  11/09/2020  18305830بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
ه سويفت واتر، بي اي

,الواليات  18370
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات ، في الفئة 

 
باحرف  DUVMEMNالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -هـم سابـا وشـركا 
 DAONEMDRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346702 المودعة بالرقم :

 EO  11/09/2020  18305841بيانات األولوية :  
 سانوفي باستور انك.  بإسم :

ون وعنوانة : 
ديسكوفري درايف، 
سويفت واتر، بي ايه 

,الواليات  18370
ية, , , المتحدة االميرك

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .5اللقاحات ، في الفئة 

 
باحرف  DAONEMDRVالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
ات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيان

OREEOBOEMV 

 10/03/2021 :بتاريخ 346704 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
للرضع واالطفال؛ اغذية للرضع  دقيق لبني

 .05واالطفال، في الفئة 

 
 OREEOBOEMVالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OREEOBOEMV 

 10/03/2021 :بتاريخ 346705 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحليب ؛ مشروبات الحليب ، الحليب السائد ؛ 

ب الصويا ]بديل الحليب[ ؛ منتجات األلبان؛ حلي
الفواكه المحفوظة؛ األطعمة الخفيفة القائمة على 

الفاكهة ؛ الفواكه المجمدة؛ الخضروات محفوظة ؛ 
الخضروات المطبوخة ، الخضروات المجففة؛ 

 .29الزبادي في الفئة

 
 OREEOBOEMVالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OREEOBOEMV 

 10/03/2021 :بتاريخ 346706 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بسكويت؛ مستحضرات الحبوب؛ أغذية خفيفة قائمة 

 30على الحبوب ؛ ألواح الحبوب، في الفئة 

 
 OREEOBOEMVالكلمة  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -وشـركاهـم  سابـا 
 Nطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346707 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/172,361بيانات األولوية :  
 ريفر اليت في، ال.بي.  بإسم :

وست  11وعنوانة : 

ستريت، الطابق  19

، نيويورك، ان واي  7

,الواليات  10011
ة االميركية, , , المتحد
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
نظارات ، علب النظارات،  النظارات الشمسية من 

 09الفئة 

 
شكل مميز مكون من مجموعه  وصف العالمة :

 Nو فوقه حرف  Nكبيرة لرسم للحرف الالتيني 
مكونه من  آخر وبشكل معاكس ويفصل بنهم خطوط

 دوائر باحجام مختلفه و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Nطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346708 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/172,361بيانات األولوية :  
 ريفر اليت في، ال.بي.  إسم :ب

وست  11وعنوانة : 

ستريت، الطابق  19

، نيويورك، ان واي  7

,الواليات  10011
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مجوهرات؛ ساعات؛ سالسل المفاتيح الجلدية في 

 14الفئة 

 
شكل مميز مكون من مجموعه  المة :وصف الع

 Nو فوقه حرف  Nكبيرة لرسم للحرف الالتيني 
آخر وبشكل معاكس ويفصل بنهم خطوط مكونه من 

 دوائر باحجام مختلفه و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Nالتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة 

 10/03/2021 :بتاريخ 346709 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/172,361بيانات األولوية :  
 ريفر اليت في، ال.بي.  بإسم :

وست  11وعنوانة : 

ستريت، الطابق  19

، نيويورك، ان واي  7

,الواليات  10011
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
حقائب حمل لجميع األغراض ؛ حقائب الظهر، 
حقائب رياضية، حقائب اليد، محافظ البطاقات ، 

محافظ النقود المعدنية ، علب مستحضرات التجميل 
تباع فارغة ؛ حقائب اليد، محافظ المفاتيح ، أمتعة؛ 

 18بطاقات األمتعة ، محافظ في الفئة 

 
شكل مميز مكون من مجموعه  وصف العالمة :

 Nو فوقه حرف  Nكبيرة لرسم للحرف الالتيني 

آخر وبشكل معاكس ويفصل بنهم خطوط مكونه من 
 دوائر باحجام مختلفه و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
نفات والمصمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Nلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا

 10/03/2021 :بتاريخ 346711 المودعة بالرقم :

 AG  10/09/2020  90/172,361بيانات األولوية :  
 ريفر اليت في، ال.بي.  بإسم :

وست  11وعنوانة : 

ستريت، الطابق  19

، نيويورك، ان واي  7

,الواليات  10011
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
باليز كالمالبس ؛ قيعان كمالبس و فساتين؛ 

التنانير، أحزمة، أغطية الرأس، مالبس خارجية ، 
وتحديدا المعاطف والسترات والقفازات واألوشحة ؛ 

 25مالبس سباحة؛ األحذية في الفئة 

 
شكل مميز مكون من مجموعه  وصف العالمة :

 Nو فوقه حرف  Nيرة لرسم للحرف الالتيني كب
آخر وبشكل معاكس ويفصل بنهم خطوط مكونه من 

 دوائر باحجام مختلفه و الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 شعارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجار

 10/03/2021 :بتاريخ 346713 المودعة بالرقم :

 OM  04/03/2021  18416820بيانات األولوية :  
 أي بي هولدينج )انتيجوا( ليمتد  بإسم :

اورسوال وعنوانة : 
جونز بيلدينج، كوليدج، 

بي . أو. بوكس ، 

، اس تي 3511
جونز، انتيجوا ، 

انتيجوا اند باربيدا, , , 
  ,

 

 عالمةصورة ال

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات المالية؛تحويل نقدي؛ خدمات الدفع؛ 

خدمات االدخار؛ خدمات الدفع واالئتمان؛ خدمات 
بطاقات االئتمان والبطاقات النقدية والبطاقات 

المصرفية ؛ إدارة النقود؛ خدمات اإليداع اآلمن 
يين؛ خدمات الخصم من خدمات مقاصة المصرف

الحساب ؛ خدمات الضمان خدمات صرف الشيكات 
؛ سمسرة االئتمان؛ تمويل القروض؛ قروض 

)مالية( مقابل ضمان ؛ خدمات االستثمار المالي؛ 
خدمات االستثمار الرأسمالي؛ خدمات الوصي؛ 

خدمات اإلدارة المالية؛ السماسرة والوكالء 
؛ خدمات  )للسندات واألوراق المالية األخرى(

االستشارات المالية؛ المشورة في مجال االستثمار؛ 
الضمانات المالية )خدمات الضمان( ؛ التحليل 

المالي وتقديم التقارير؛ خدمات المعلومات المالية؛ 
خدمات البحث المالي؛ خدمات التمويل )تأمين 

األموال لآلخرين( ؛ خدمات االستشارات المالية؛ 
لومات المالية و / أو خدمات لتوفير وشراء المع

االئتمانية ؛ إدارة الشؤون المالية ؛ الخدمات المالية 
المحوسبة؛ المشورة واالستفسارات المتعلقة 

باالئتمان ؛ خدمات لتوفير االئتمان ؛ قبول الودائع 
خصم الفواتير )المالحظات( ؛ التحويالت المحلية ، 
وضمان المسؤولية ، وقبول الكمبياالت ، وإقراض 

وراق المالية ، واكتساب وتحويل المطالبات األ
النقدية ؛ الوصاية على المال؛ العقود اآلجلة؛ 

األوراق المالية والمطالبات النقدية والممتلكات 
الشخصية واألراضي وحقوق سطح تركيبات 
األرض وحقوق تأجير األراضي ؛ الصرافة ، 
معامالت الصرف األجنبي ، خدمات صرف 

المسافرين ؛ األعمال  العمالت ، خدمات فحص
المتعلقة بخطابات االئتمان ، تداول األوراق المالية 

، العقود اآلجلة للمؤشرات ، خيارات األوراق 
المالية ، العقود اآلجلة لألوراق المالية في األسواق 

الخارجية ، االكتتاب في األوراق المالية ، بيع 
األوراق المالية ، التعامل مع االشتراكات وعروض 

ألوراق المالية ، توفير معلومات سوق األوراق ا
المالية ، الوساطة في التأمين على الحياة ؛ خدمات 

الرهن العقاري المعلومات المتعلقة بالخدمات 
االقتصادية )المتعلقة بالتمويل( المقدمة عبر 

اإلنترنت )غير قابلة للتنزيل( ؛ المعلومات المتعلقة 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

تأمين بالخدمات المالية والمصرفية وال
واالستثمارات المقدمة عبر اإلنترنت )غير قابلة 

للتنزيل( ؛ خدمات التحليل المالي وتقارير 
األسواق المالية ؛  الخدمات المالية المحوسبة ، 
أي الوساطة عبر اإلنترنت للمعامالت وتداول 
العمالت والمنتجات المالية األخرى ؛ الخدمات 

العمالت المالية المحوسبة ، وهي توفير تبادل 
والعقود اآلجلة والسلع واألوراق المالية واألدوات 

 المالية والخيارات.

 
تتكون العالمة التجارية من الشكل  وصف العالمة :

 أو الجهاز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 RsaGhorunaمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 10/03/2021 :بتاريخ 346727 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
الصين الشعبية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات علمية ، وبحرية ، ومسحية ، 
وتصويرية ، وسينمائية ، وبصرية ، ووزن ، 

وقياس ، وإشارات ، وفحص )إشراف( ، وأجهزة 
وأدوات تعليمية إلنقاذ األرواح ؛ أجهزة وأدوات 

جميعها لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أو ت
أو تنظيمها أو التحكم فيها ؛ جهاز لتسجيل الصوت 

أو الصور أو نقلها أو إعادة إنتاجها ؛ ناقالت 
البيانات المغناطيسية ، وأقراص التسجيل ؛ أقراص 

ووسائط التسجيل الرقمية  VDVمدمجة أقراص 
األخرى ؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود 

وآالت الحساب المعدنية ؛ أجهزة تسجيل النقد 
ومعدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر ؛ 

 برامج الكمبيوتر؛ جهاز إطفاء.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"RsaGhoruna.بأحرف قياسية " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  (اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري  
 RsaGhorunaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346730 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
, ,  الصين الشعبية., , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم 
المتعلق بها ؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي ؛ 

 تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"RsaGhoruna.بأحرف قياسية " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  ابو النجا للملكية الفكرية 
  MRRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GROANRRMG  

 10/03/2021 :بتاريخ 346740 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ كانيف دميتري نيكوالييفيتش   بإسم :
نيجني عنوانة : و

نوفغورود، شارع 
نيفزوروفيح، مبنى 

، روسيا 11، شقة 87
اإلتحادية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا 
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة 

ى، مواد بالستيكية متشكلة بالبثق في فئات أخر
لإلستعمال في التصنيع، مواد التغليف والحشو 

والعزل، أنابيب مرنة غير معدنية؛ العزل الصوتي 
والحراري لالستخدام في صناعات السيارات 
والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء واألجهزة 
والصناعات الداخلية التجارية؛ ألواح عازلة 

سرب المضادة للصدأ؛ مواد للصوت؛ مانعات الت
مانعة للتسرب للبناء لألسقف والجدران وبالط 

األرضيات واأللواح الخشبية واألسفلت؛ أنسجة من 
األلياف الزجاجية لعزل المباني؛ ألياف زجاجية 
للعزل؛ مطاط إسفنجي؛ صوف الزجاج للعزل؛ 
أنسجة عازلة؛ لباد عازل يستخدم في العزل 

رات؛ مواد عازلة؛ الحراري وعزل الصوت للسيا
مواد عازلة وتحديدآ رغوة البولي يوريثان ورغوة 
البولي إيثيلين؛ دهانات عازلة؛ أشرطة وأربطة 
عازلة؛ بالط عازل؛ عوازل على شكل أغطية 

لألرضيات؛ أغشية البولي بروبلين للعزل الحراري 
وعزل الصوت للسيارات؛ أغشية البولي بروبلين 

البولي بروبلين  لإلستخدام في العزل؛  رقائق
بخالف التغليف؛ أغشية البولي يوريثين لالستخدام 

في العزل؛ رذاذ عازل لالستخدام في عزل 
السيارات؛ درع عازل للحرارة والصوت للسيارات 
واآلالت؛ حلقات مطاطية، مواد عازلة للصوت، 

أغلفة مانعة لتسرب الماء، مواد تبطين من المطاط 
المقاومة للعوامل أو اللدائن، مركبات لألشرطة 

الجوية، مواد عازلة للحرارة، صمامات مطاطية 
مطقطقة، مصدات مطاطية ماصة لالرتجاج، 
مركبات لمنع اإلشعاع الحراري، أطواق منع 
التسرب لألنابيب، عوازل كهربائية، بطانات 
للقابض )الكلتش(، مواد لسد الشقوق، حشوات 
للوصالت التمددية، مركبات كيميائية إلصالح 

تحات التسرب، أطواق منع التسرب، ليف مفلكن، ف
مواد شبه معالجة لتبطين المكابح، رقائق معدنية 

للعزل، صوف خبث معدني ]عازل[، صوف معدني 
]عازل[، صوف الزجاج للعزل، أكمام إسطوانية 
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مطاطية لحماية أجزاء اآلالت، مركبات منع 
التسرب للمفاصل، خراطيم وصل للمشعات 

ركبات، حلقات من مطاط أو ليف الحرارية في الم
مفلكن، صمامات من مطاط هندي أو ليف مفلكن، 
حواجز مطاطية، عوازل، مواد ترشيح ]رغوات 
شبه معالجة أو أغشية بالستيكية[، أشرطة عازلة، 

مطاط سائل؛ مواد مطاطية لتلبيس اإلطارات، 
أغطية أسبستوس، أنسجة أسبستوس، قماش 

يب خراطيم القنب، أسبستوس، أغلفة أسبستوس، أناب
أنسجة من ألياف زجاجية للعزل، خيوط من مواد 

بالستيكية ليست لإلستخدام النسيجي، خيوط 
مطاطية ليست لإلستخدام النسيجي، أربطة الصقة 
 بخالف القرطاسية وليست لغايات طبية أو منزلية.  

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

MRRMR يزة وتحتها بحروف التينية بطريقة مم

يحيطها من جهة  GROANRRMGالكلمة الالتينية 
اليمين شكل مميز لمربع غير مكتمل، والعالمة 

 بالمجمل باللون األحمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 .Golooطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346742 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانج دونج اوبو موبيل تيليكوميونيكاشنز كورب ال تى دى  بإسم :

 18رقم وعنوانة : 
هايبين رود ووشا 
شانجان دونجوان 

جوانجدونج الصين., , 
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا
العلمية، والبحوث، والمالحة، والمسح، والتصوير 

الفوتوغرافي، سينما، السمعية والبصرية، البصرية، 
وزنها، وقياس، مما يشير إلى والكشف واالختبار 
والتفتيش، أجهزة وأدوات المنقذة للحياة والتعليم؛ 

أجهزة وأدوات إلجراء، والتحول، وتحويل، 
و السيطرة على توزيع أو استخدام وتراكم، وتنظيم أ

الكهرباء؛ أجهزة وأدوات لتسجيل واإلرسال، إعادة 
إنتاج أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات؛ 

الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل ، وبرامج 
الكمبيوتر ، ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو 
طع التناظرية الفارغة ؛ آليات لألجهزة التي تعمل بق
النقود المعدنية ؛ تسجيل النقد، وأجهزة حساب؛ 
أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية للكمبيوتر ؛ 
بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات األذن 

للغواصين ومشابك األنف للغواصين والسباحين 
وقفازات الغواصين وأجهزة التنفس للسباحة تحت 

 الماء ؛ جهاز إطفاء.

 
المة تحتوى على الكلمات الع وصف العالمة :

Goloo.  . فى خط قياسى الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سبيشاليزد لخدمات العالمات التجارية 
 OAOAMUANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GNRMOAOE 

 10/03/2021 :بتاريخ 346743 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماريكو ليمتد.  م :بإس

جراند وعنوانة : 

فلور ،  7بالالديوم ، 

سي أس تي رود  175
، كالينا ، سانتا كروز ) 

 –أي ( ، مومباي 

، الهند.,  098  400
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زيت الجسم للرضع والكبار  ، مستحضرات 

ليست ألغراض طبية  ومستحضرات التجميل 
التجميل، منظفات أسنان.لست ألغراض طبية ، 
عطور، زيوت عطرية ، مستحضرات قصر 
األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي 
المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 

 .      3وكشط،  المنتجات الواردة بالفئة 

 
 OAOAMUANE"       وصف العالمة :
GNRMOAOE حروف التينية بشكل مميز "  ب 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية تعلن إدارة 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
  OAAORGNAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346748 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 لويجي الفازا إس. بيه. أيه.  بإسم :
يا بولوغنا فوعنوانة : 

32 

 تورينو 10152
ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أقداح قهوة؛ أكواب و أقداح؛ أكواب من الورق أو 
البالستيك؛  أكواب ماء؛ غاليات قهوة ؛ غاليات 
قهوة غير كهربائية ؛ أوعية للمشروبات؛ صناديق 

حمولة غير كهربائية؛ أغطية لألكواب؛ تبريد م
مغارف للقهوة؛ أباريق ترويق للقهوة غير 

كهربائية؛ أطباق مائدة؛ صحون فناجين؛ أطقم قهوة 
]أدوات مائدة[؛ أطقم فناجين تتكون من أكواب و 

 صحون فناجين؛ أكواب قهوة. 

 
بحروف  OAAORGNAكلمة  وصف العالمة :

قهوة والعالمة التينية اسفلها رسم لشخص يحتسي ال
بااللوان االسود, االخضر الفاتح, االخضر الغامق, 

الرمادي , البيج, االبيض ,البرتقالي , البني , 
 االصفر واالحمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
  OAAORGNAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/03/2021 :بتاريخ 346750 قم :المودعة بالر
 بيانات األولوية :  

 لويجي الفازا إس. بيه. أيه.  بإسم :
فيا بولوغنا وعنوانة : 

32 

 تورينو 10152
ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قهوة؛ قهوة غير محمصة؛ قهوة اصطناعية؛ 

ت أساسها القهوة؛ منكهات للقهوة؛ مشروبا
مشروبات قهوة بالحليب؛ مشروبات أساسها 

الكاكاو؛ مشروبات أساسها الشوكوالتة؛ قهوة خالية 
من الكافيين؛ خالصات قهوة؛ مخاليط قهوة؛ قهوة 
مجفدة )مجففة بالتجميد(؛ منكهات طعام بخالف 
الزيوت العطرية؛ شعير يستخدم كبديل للقهوة؛ 

 معبأة كبسوالت قهوة

 
بحروف  OAAORGNAكلمة  وصف العالمة :

التينية اسفلها رسم لشخص يحتسي القهوة والعالمة 
بااللوان االسود, االخضر الفاتح, االخضر الغامق, 

الرمادي , البيج, االبيض ,البرتقالي , البني , 
 االصفر واالحمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للعالمات التجارية وبراءات االختراع الخدمات المتحدة 
 Ganur Draaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346772 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زيدوس ويلنيس ليميتد  بإسم :
زيدوس كوربوريت بارك ، سكيم رقم وعنوانة : 

( ، ، كوراج )جاندهيناجار 536، سيرفي رقم  63

إن آر. فايشنوديفي 
 -سيركل ، ساركيج 

جاندهيناجار هايواي ، 
 -أحمد أباد 

382481  ،
كوجارات ، الهند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خالصات و مكمالت و فيتامينات معدنية ؛  
مكمالت غذائية ومكمالت حمية؛ أغذية حمية 

غراض الصحية و / أو الطبية ؛ مكمالت لأل
وخالصات و مستحضرات عشبية لألغراض 

الصحية و / أو الطبية ؛ معادن  ، عناصر نادرة 
ومسحوق األحماض األمينية ، كبسول ، أو في 
شكل صلب سواء في شكل  سائل أو أقراص ؛ 

مضادات أكسدة  ؛ مستحضرات طبية و صحية؛  
ة ؛ مكمالت حمية مكمالت غذائية؛ مكمالت رياضي

غذائية ؛ مستحضرات تحتوي على مخاليط من أي 
مما سبق ؛ حلويات لالستخدامات الصحية و / أو 
الطبية )أغذية حمية( ؛ ألواح طاقة وبروتين مدعم 

بالمغذيات ؛ مشروبات و أطعمة ، بما في ذلك 
المشروبات الغذائية واالغذية الصحية الخفيفة 

بي ؛ أغذية لألطفال للصحة و / أو االستخدام الط
 ولألشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة  .

 
رسم لشكل ذو إطار بيضوي  وصف العالمة :

يقطعه من أعلى اليمين رسم على شكل طائر فاردا 
 Ganur Draaجناحيه وبداخله كتبت العبارة   

بالحروف الالتينية على سطرين وجميعها باأللوان 
 طريقة مميزة . األزرق واألصفر والرصاصي ب

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية تعلن إدارة العالمات 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 Ganur Draaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346774 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زيدوس ويلنيس ليميتد  بإسم :
زيدوس كوربوريت بارك ، سكيم رقم انة : وعنو

، كوراج )جاندهيناجار( ،  536، سيرفي رقم  63

إن آر. فايشنوديفي 
 -سيركل ، ساركيج 

جاندهيناجار هايواي ، 
 -أحمد أباد 

382481  ،
كوجارات ، الهند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، ال

الخبز ، الفطائر والحلويات  ، مثلجات صالحة 
لألكل ، سكر ، عسل النحل ، العسل األسود ، 
الخميرة ، مسحوق الخبيز ، الملح ،  الخردل ، 
 الخل ، صلصات ] توابل[ ، بهارات ، ثلج . 

 
رسم لشكل ذو إطار بيضوي  وصف العالمة :
اليمين رسم على شكل طائر فاردا يقطعه من أعلى 

 Ganur Draaجناحيه وبداخله كتبت العبارة   

بالحروف الالتينية على سطرين وجميعها باأللوان 
 األزرق واألصفر والرصاصي بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ستيبنج استونز للخطمات العالمات التجارية 
 O OO Baalcasnانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

Moshrushasn OOM 

 11/03/2021 :بتاريخ 346776 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 آر آر لمقاوالت البناء )ش.ذ.م.م(  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

دبي  49338
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو 

 التجميع. 

 
 O OO Baalcasn وصف العالمة :

Moshrushasn OOM   كلمات التينية مع احرف
الحرف االول داخل شكل رباعي والجميع بصورة 

 مميزة

 

 االشتراطات : 
 

ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مين للملكية الفكريةصالح األ 
   AONEnAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346777 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة آرتيزا، إنك.،  بإسم :

 1201   وعنوانة : 
أورانج ستريت.، اس 

، 7253تي إي 

ويلمينجتون،  19801
ديالوير، الواليات 
ية, , , المتحدة األمريك

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 2وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أصباغ أكريليكية؛ دهانات ألوان مائية؛ دهانات 
زيتية؛ دهانات إلستخدام فناني الرسم؛ أصباغ 

 تمبيرا؛ أصباغ لألقمشة.

 
بحروف   AONEnAكلمة  وصف العالمة :

 التينية كما في الشكل الموضح. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  صالح األمين للملكية الفكرية 
   AONEnAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346778 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة آرتيزا، إنك.،  بإسم :

 1201   وعنوانة : 
أورانج ستريت.، اس 

، 7253تي إي 

ويلمينجتون،  19801
ديالوير، الواليات 

المتحدة األمريكية, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أقالم تأشير؛ أدوات قطع دوارة للورق؛ أقمشة 

للوحات الرسم؛ عبوات إعادة تعبئة أقالم حبر جل 
مة بواسطة )هالم(؛ مساطر رسم وخاصة المستخد

المهندسين المعماريين؛ لبادات تقطيع الورق؛ أقالم؛ 
أقالم محو جافة؛ كراسات ورقية؛ دفاتر لمسودات 
الرسم؛ لبادات للرسم باأللوان المائية؛ دفاتر للرسم؛ 
دفاتر ورقية تحتوي على نوع خاص من الورق 
مضاد لسيالن الحبر لإلستخدام مع أقالم التأشير؛ 

على ورق كثيف السماكة  دفاتر للرسم تحتوي
إلستخدام دهانات الرسم؛ دفاتر ورقية ذات سطح 
خاص يشبه قماش القطن الحقيقي؛ ورق دفاتر 
مالحظات؛ أقالم عالمات تلوين؛ أقالم تحديد؛ 

حامالت لوحات الرسم؛ أطقم أدوات فناني الرسم؛ 
أقالم تلوين؛ ألوان باستيل زيتية؛ ألوان باستيل 

أسطوانية لحفظ مخططات  لفناني الرسم؛ أنابيب
وتصاميم الرسم؛ ألواح للرسم؛ محايات؛ أدوات 

قطع )لوازم مكتبية( وخاصة المستخدمة في تقطيع 
الفرشات الورقية؛ أقالم رصاص ملونة؛ أقالم جل 

)هالم(؛ فراشي الدهانات أو التلوين؛ كتب تلوين؛ 
ورق؛ مطبوعات؛ حبر الكتابة؛ أكياس الهدايا؛ 

ائط الصقة لألدوات المكتبية أو أدوات مكتبية؛ شر
األغراض المنزلية؛ أكياس بالستيكية وورقية لتعبئة 
البضائع )مغلفات، أكياس(؛ ألواح للمحو الجاف؛ 
أقالم تحديد تعمل بسوائل كيميائية؛ أقالم للتحديد 
 الثابت؛ صور فوتوغرافية ومرسومة؛ ملفات.

 
بحروف   AONEnAكلمة  وصف العالمة :

 ي الشكل الموضح. التينية كما ف

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CEONVREM 

 11/03/2021 :بتاريخ 346779 المودعة بالرقم :

 AG  09/10/2020  90/244,462بيانات األولوية :  

 سي دي اف او , ال ال  بإسم :

 203 وعنوانة : 
ايست مين ستريت, 
سبارتانبرج , ساوث 

 29319كارولينا 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات المطاعم والمقاهي؛ خدمات المطاعم؛ 

خدمات مطاعم تتضمن سندويشات؛ مطاعم تتضمن 
دمة التوصيل للمنازل؛ خدمات الطلبات الخارجية خ

 للمطاعم.

 
 NUE CEONVREMعبارة  وصف العالمة :
 بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ك خالل المسجل ، وذل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  CEOCARVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346782 لرقم :المودعة با
 بيانات األولوية :  

 آيل أوف وايت ديستيليري ليميتد  بإسم :
بوندويل هيل وعنوانة : 

، سيفيو ، رايد ، بي أو 

بي إكس ، 1  33
المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معدنية والغازية وغيرها من المشروبات المياه ال

غير الكحولية ؛ مشروبات مقطرة غير كحولية ؛ 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه 
 ؛ شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

 
كتبت  CEOCARVكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك :وكيل التسجيل / 

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
 AnNEMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MOEOE 

 11/03/2021 :بتاريخ 346784 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جنات انترناشونال تريدينغ ش م ح  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

؛ رأس 331178
الخيمة، دولة االمارات 

حدة, , , العربية المت
OAG AO- 

NUARCAU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الفطائر؛ خليط عمل الفطائر )مستحضرات 
مصنوعة من الحبوب(؛ فطائر بالشوكوالتة؛ 

 شوكوالتة. 

 
   AnNEMA MOEOEالكلمات  وصف العالمة :

 اللون البرتقاليباألحرف الالتينية بنمط خط مميز وب

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 -طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346786 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة االمتيازات الخليجية ش.ذ.م.م  بإسم :
صندوق وعنوانة : 

,  62888رقم بريد 
دبي, االمارات العربية 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة 

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة 
في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو 

الصناديق والحقائب السفرية، المظالت  المدبوغة،
والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات 

 والسروج. 

 
رسومات لمساقط من زوايا  وصف العالمة :

 مختلفة لشكل حقيبة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 -طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346788 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة االمتيازات الخليجية ش.ذ.م.م  بإسم :
صندوق وعنوانة : 

,  62888بريد رقم 
دبي, االمارات العربية 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 س ولباس القدم وأغطية الرأس. المالب

 
رسومات لمساقط من زوايا  وصف العالمة :

 مختلفة لشكل حذاء

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار يوما من  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 -طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346790 المودعة بالرقم :
 ية : بيانات األولو 

 شركة االمتيازات الخليجية ش.ذ.م.م  بإسم :
صندوق وعنوانة : 

,  62888بريد رقم 
دبي, االمارات العربية 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
ن زوايا رسومات لمساقط م وصف العالمة :

 مختلفة لشكل حذاء

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346816 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق : وعنوانة 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الوقود ، الوقود السائل ، الوقود الصلب ، وقود 

لوقود ، البنزين ، البترول ، زيت الطرق ، زيت ا
الديزل ، الزيوت الصناعية والشحوم ، الغاز ، غاز 
البترول المسال ، الغاز الطبيعي المسال ، الفحم ، 

 زيت قطران الفحم ، الوقود المعدني

 
باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :

 بشكل مميز باللون االزرق و االسود

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل التسجيل / المالك :وكي

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346817 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
لعالمية ، جزيرة ا

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ استشارات إدارة شؤون 

تجميع التقارير التجارية الموظفين ؛ إعداد و
والمعلومات التجارية ؛ خدمات إدارة قواعد البيانات 

؛ خدمات البيع بالتجزئة المرتبطة بتوريد الغاز 
والنفط والوقود والمياه والكهرباء ؛ خدمات 

األعمال؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعلومات 
 والتنظيم المتعلقة بما سبق ذكره

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
 بشكل مميز باللون االزرق و االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346818 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -ية للطاقه شركة أبوظبي الوطن  بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ة والمالية ؛ الشؤون النقدية، الخدمات المصرفي

خدمات التمويل؛ استثمار المالي؛ تحليل مالي؛ 
استشارات مالية، ادارة مالية؛ تمويل المشاريع 

،خدمات السمسرة ،سمسرة السلع والعقود اآلجلة ؛ 
إنشاء األصول وجمعها وإدارتها ؛ خدمات وساطة 
التأمين والتأمين ؛ إدارة وتأجير العقارات ؛ خدمات 

واالستشارات المتعلقة بجميع المشورة والمعلومات 
 الخدمات المذكورة أعاله

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
 بشكل مميز باللون االزرق و االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346819 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
استخراج المعادن والغاز والنفط والوقود والمواد 

الكيميائية والمعادن وغيرها من المنتجات ؛ خدمات 
المشورة والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع 

 الخدمات المذكورة

 
باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :

 رق و االسودبشكل مميز باللون االز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346820 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
برج المقام ، مربعة  ،

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تخزين وتوزيع ونقل وشحن وتسليم الغاز والنفط 

ن وتوزيع وإمداد والوقود والمياه ؛ نقل وتخزي
الكهرباء ومصادر الطاقة األخرى ؛ الخدمات 

االستشارية المتعلقة بتوريد وتوزيع ونقل الكهرباء 
والغاز والنفط والوقود والمياه ؛ خدمات المشورة 

والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات 
 المذكورة أعاله

 
باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :

 ميز باللون االزرق و االسودبشكل م

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رة العالمات التجارية تعلن إدا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346821 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق ة : وعنوان
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 40وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معالجة المواد ، تكرير ومعالجة الغاز والنفط 

واد الكيميائية والمعادن وغيرها من والوقود والم
المنتجات ؛ خدمات معالجة المواد ؛ خدمات توليد 
الطاقة؛ توليد الغاز والكهرباء والطاقة ، خدمات 
المصفاة ، خدمات معالجة المياه ، خدمات تنقية 

وتحلية المياه ،  معالجة النفايات والمواد الخطرة ؛ 
رة خدمات التخلص من النفايات؛ خدمات المشو

والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات 
 المذكورة أعاله

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
 بشكل مميز باللون االزرق و االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

صاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346822 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الوقود ، الوقود السائل ، الوقود الصلب ، وقود 

الطرق ، زيت الوقود ، البنزين ، البترول ، زيت 
الديزل ، الزيوت الصناعية والشحوم ، الغاز ، غاز 
البترول المسال ، الغاز الطبيعي المسال ، الفحم ، 

 الوقود المعدنيزيت قطران الفحم ، 

 
باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :

بشكل مميز باللون االزرق و االبيض و على خلفية 
 سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346823 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدم
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ استشارات إدارة شؤون 

الموظفين ؛ إعداد وتجميع التقارير التجارية 
والمعلومات التجارية ؛ خدمات إدارة قواعد البيانات 

؛ خدمات البيع بالتجزئة المرتبطة بتوريد الغاز 
لوقود والمياه والكهرباء ؛ خدمات والنفط وا

األعمال؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعلومات 
 والتنظيم المتعلقة بما سبق ذكره

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
بشكل مميز باللون االزرق و االبيض و على خلفية 

 سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -هـم سابـا وشـركا 
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346824 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

يد المارية ، صندوق بر

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الشؤون النقدية، الخدمات المصرفية والمالية ؛ 
خدمات التمويل؛ استثمار المالي؛ تحليل مالي؛ 
استشارات مالية، ادارة مالية؛ تمويل المشاريع 

سمسرة ،سمسرة السلع والعقود اآلجلة ؛ ،خدمات ال
إنشاء األصول وجمعها وإدارتها ؛ خدمات وساطة 
التأمين والتأمين ؛ إدارة وتأجير العقارات ؛ خدمات 
المشورة والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع 

 الخدمات المذكورة أعاله

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
زرق و االبيض و على خلفية بشكل مميز باللون اال

 سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية  تعلن
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346825 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق نوانة : وع
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
استخراج المعادن والغاز والنفط والوقود والمواد 

يائية والمعادن وغيرها من المنتجات ؛ خدمات الكيم
المشورة والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع 

 الخدمات المذكورة

 
باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :

بشكل مميز باللون االزرق و االبيض و على خلفية 
 سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي - سابـا وشـركاهـم 
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346826 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تخزين وتوزيع ونقل وشحن وتسليم الغاز والنفط 
والوقود والمياه ؛ نقل وتخزين وتوزيع وإمداد 
الكهرباء ومصادر الطاقة األخرى ؛ الخدمات 

قة بتوريد وتوزيع ونقل الكهرباء االستشارية المتعل
والغاز والنفط والوقود والمياه ؛ خدمات المشورة 

والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات 
 المذكورة أعاله

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
بشكل مميز باللون االزرق و االبيض و على خلفية 

 سوداء

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346827 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
مية ، جزيرة العال

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 40وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معالجة المواد ، تكرير ومعالجة الغاز والنفط 

والوقود والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها من 
جة المواد ؛ خدمات توليد المنتجات ؛ خدمات معال

الطاقة؛ توليد الغاز والكهرباء والطاقة ، خدمات 
المصفاة ، خدمات معالجة المياه ، خدمات تنقية 

وتحلية المياه ،  معالجة النفايات والمواد الخطرة ؛ 
خدمات التخلص من النفايات؛ خدمات المشورة 

والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات 
 رة أعالهالمذكو

 

باحرف التينية  NACAكلمة  وصف العالمة :
بشكل مميز باللون االزرق و االبيض و على خلفية 

 سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30الل المسجل ، وذلك خ
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 طاقةطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346828 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
الوقود ، الوقود السائل ، الوقود الصلب ، وقود 

الطرق ، زيت الوقود ، البنزين ، البترول ، زيت 
الديزل ، الزيوت الصناعية والشحوم ، الغاز ، غاز 
البترول المسال ، الغاز الطبيعي المسال ، الفحم ، 

 زيت قطران الفحم ، الوقود المعدني

 
ة باحرف عربية بشكل كلمة طاق وصف العالمة :

 مميز باللون االسود و االزرق وعلى خلفية بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 طاقةطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346829 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -أبوظبي الوطنية للطاقه شركة   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الن وإدارة وتوجيه األعمال خدمات الدعاية واإلع

وتفعيل النشاط المكتبي؛ استشارات إدارة شؤون 
الموظفين ؛ إعداد وتجميع التقارير التجارية 

والمعلومات التجارية ؛ خدمات إدارة قواعد البيانات 
؛ خدمات البيع بالتجزئة المرتبطة بتوريد الغاز 

والنفط والوقود والمياه والكهرباء ؛ خدمات 
لخدمات االستشارية وخدمات المعلومات األعمال؛ ا

 والتنظيم المتعلقة بما سبق ذكره

 

كلمة طاقة باحرف عربية بشكل  وصف العالمة :
 مميز باللون االسود و االزرق وعلى خلفية بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 طاقةجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

 11/03/2021 :بتاريخ 346830 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الشؤون النقدية، الخدمات المصرفية والمالية ؛ 
خدمات التمويل؛ استثمار المالي؛ تحليل مالي؛ 
استشارات مالية، ادارة مالية؛ تمويل المشاريع 

،خدمات السمسرة ،سمسرة السلع والعقود اآلجلة ؛ 
ول وجمعها وإدارتها ؛ خدمات وساطة إنشاء األص

التأمين والتأمين ؛ إدارة وتأجير العقارات ؛ خدمات 
المشورة والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع 

 الخدمات المذكورة أعاله

 

كلمة طاقة باحرف عربية بشكل  وصف العالمة :
 مميز باللون االسود و االزرق وعلى خلفية بيضاء

 

 االشتراطات : 
 
لي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فع

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 م عن تقدوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 طاقةطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346831 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

واق أبوظبي لألس
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
استخراج المعادن والغاز والنفط والوقود والمواد 

الكيميائية والمعادن وغيرها من المنتجات ؛ خدمات 
والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع المشورة 

 الخدمات المذكورة

 
كلمة طاقة باحرف عربية بشكل  وصف العالمة :

 مميز باللون االسود و االزرق وعلى خلفية بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ةطاقطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346832 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تخزين وتوزيع ونقل وشحن وتسليم الغاز والنفط 
والوقود والمياه ؛ نقل وتخزين وتوزيع وإمداد 
الكهرباء ومصادر الطاقة األخرى ؛ الخدمات 

االستشارية المتعلقة بتوريد وتوزيع ونقل الكهرباء 
المياه ؛ خدمات المشورة والغاز والنفط والوقود و

والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات 
 المذكورة أعاله

 
كلمة طاقة باحرف عربية بشكل  وصف العالمة :

 مميز باللون االسود و االزرق وعلى خلفية بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ية مكتوبا إلدارة العالمات التجار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 طاقةبيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل 

 11/03/2021 :بتاريخ 346833 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ع -شركة أبوظبي الوطنية للطاقه   بإسم :

 25الطابق وعنوانة : 
، برج المقام ، مربعة 

أبوظبي لألسواق 
العالمية ، جزيرة 

المارية ، صندوق بريد 

,االمارات  55442
لمتحدة, , , ,  العربية ا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 40وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معالجة المواد ، تكرير ومعالجة الغاز والنفط 

والوقود والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها من 
المنتجات ؛ خدمات معالجة المواد ؛ خدمات توليد 

اقة ، خدمات الطاقة؛ توليد الغاز والكهرباء والط
المصفاة ، خدمات معالجة المياه ، خدمات تنقية 

وتحلية المياه ،  معالجة النفايات والمواد الخطرة ؛ 
خدمات التخلص من النفايات؛ خدمات المشورة 

والمعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات 
 المذكورة أعاله

 

كلمة طاقة باحرف عربية بشكل  وصف العالمة :
 للون االسود و االزرق وعلى خلفية بيضاءمميز با

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  MRGCROORDطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346834 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بولونيافيري أو إن فورما أبريفياتا بولونيافيري أس.بيه.أيه. -ونيا أس.بيه.أيه. فيري أنترناسيونالي دي بول  بإسم :
فيالي ديال وعنوانة : 

بولونيا  20فييرا ، 
,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منشورات في مجال المعارض التجارية والمعارض 

ة بمستحضرات التجميل ومستحضرات المتعلق
التجميل من كتب وكتيبات ونشرات وكتيبات في 

 16الفئة 

 
كتبت   MRGCROORDكلمة  وصف العالمة :

بطريقة مميزة و باللون االسود و على قاعدة بيضاء 
 اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة مكتوبا إلدارة العالمات التجاري

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  MRGCROORDيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل ب

 11/03/2021 :بتاريخ 346835 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بولونيافيري أو إن فورما أبريفياتا بولونيافيري أس.بيه.أيه. -فيري أنترناسيونالي دي بولونيا أس.بيه.أيه.   بإسم :
فيالي ديال وعنوانة : 

بولونيا  20فييرا ، 
ا, , , ,  ,ايطالي

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تنظيم المعارض والعروض لألغراض التجارية 
واإلعالنية بما في ذلك، ولكن دون تحديد، في 
مجال مستحضرات التجميل، العطور ومواد 

التجميل؛ اإلدراة اإلشرافية للمعارض، ومرافق 
عروض بما في ذلك، ولكن دون المؤتمرات وال

تحديد، في مجال مستحضرات التجميل، ومنتجات 
العطور والجمال )خدمات بالنيابة عن اآلخرين(، 

  35في الفئة 

 

كتبت   MRGCROORDكلمة  وصف العالمة :
بطريقة مميزة و باللون االسود و على قاعدة بيضاء 

 اللون 

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  MRGCROORDطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346836 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بولونيافيري أو إن فورما أبريفياتا بولونيافيري أس.بيه.أيه. -فيري أنترناسيونالي دي بولونيا أس.بيه.أيه.   بإسم :
فيالي ديال وانة : وعن

بولونيا  20فييرا ، 
,ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تنظيم المعارض والعروض للغايات الثقافية، 

والغايات التعليمية والترفيهية بما في ذلك، ولكن 
دون تحديد، في مجال مستحضرات التجميل، 

ر ومواد التجميل؛ ترتيب وعقد التجمعات، العطو
والمؤتمرات، واالجتماعات، والحلقات الدراسية ، 

والندوات، بما في ذلك، ولكن دون تحديد، في مجال 
مستحضرات التجميل، ومنتجات العطور والجمال 
)خدمات بالنيابة عن اآلخرين(؛ تنظيم وعقد ورش 
عمل )تدريبية( في مجال مستحضرات التجميل، 

  41عطور ومواد التجميل، في الفئة ال

 

كتبت   MRGCROORDكلمة  وصف العالمة :
بطريقة مميزة و باللون االسود و على قاعدة بيضاء 

 اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ADEMRR EVSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346837 لرقم :المودعة با

 VE  30/09/2020  302020021276بيانات األولوية :  

 روش دياجنوستكس جي أم بي اتش  بإسم :

شارع  116وعنوانة : 
ساندهوفر ، مانهايم 

، ,المانيا, , , 68305
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية األجه

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 

هربائية، أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الك
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

بيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، الكم

 .9في الفئة 

 
 ADEMRR EVSEالكلمات  وصف العالمة :

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RMNEOBAROVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346838 :المودعة بالرقم 
 بيانات األولوية :  

 اكزو نوبل كوتنجس انترناشيونال بي. في.  بإسم :

 76وعنوانة : 

بي  6824فيلبرويج، 
أم أرنهم، ,هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 2وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
، الورنيش؛ الدهانات، الطالءات، طالءات المينا

الملونات، طالء مائي طباشيري، طالء اللك؛ 
مستحضرات ومواد تجفيف الطالء والورنيش؛ 

مواد حافظة للخشب، صبغات للخشب؛ مضادات 
التآكل؛ المركبات المقاومة للقاذورات، طالءات 

مقاومة للنمو الفطري؛ المخففات للبضائع المذكورة 

 .  2أعاله؛ دهانات األساس، في الفئة 

 
 RMNEOBAROVالكلمة  صف العالمة :و

 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  OACBROSURMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346839 المودعة بالرقم :

 OM  22/02/2021  018404138بيانات األولوية :  

 اوتوموبيلي المبورغيني اس.بيه.ايه.  بإسم :

فيا  12وعنوانة : 

 40019مودينا، 
 سانتاغاتا بولونيز 

,ايطاليا, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
السيارات؛ السيارات الكهربائية؛ اطارات العربات؛ 

التطاير للمركبات ؛ أغطية محركات  واقيات منع
السيارات؛ عجالت التوجيه للمركبات؛ أجهزة منع 

السرقة للسيارات؛ مصدات السيارات؛ أبواق 
السيارات اآللية؛ أبدان السيارات؛ مقاعد السيارات؛ 

محركات السيارات؛ سيارات السباق؛ هياكل 
السيارات؛ ممتصات الصدمات للسيارات؛ مواد 

ت؛ المحركات الكهربائية للمركبات تنجيد المركبا
اآللية؛ سيارات بدون سائق )سيارات ذاتية التحرك( 

؛ إطارات العجالت) للسيارات(؛  السيارات 
وقطعها الهيكلية؛ مقاعد السباق للسيارات؛ قطع 

الزينة الداخلية للمركبات؛ علب التروس 
االوتوماتيكية للسيارات؛ ناقالت تروس الحركة 

ارق السريعة؛ السيارات الصغيرة؛ للسيارات؛ الزو
الدراجات الهوائية؛ المركبات الكهربائية؛ السيارة 
الهجينة؛ الفرامل للسيارات؛ لقم الفرامل القرصية 

للمركبات البرية؛ األجنحة الخلفية للمركبات؛ 
األجنحة الخلفية للمركبات المائية؛ األجنحة الخلفية 

وائية للمركبات البرية؛ أجنحة االنسيابية اله
للمركبات؛ األجنحة الخلفية للمركبات الجوية؛ 

منظمات ضغط المكابح الهيدروليكية للسيارات؛ 
المرفقات الديناميكية الهوائية لهياكل المركبات؛ 

اليخوت؛ الدراجات المائية؛ القوارب؛ القوارب ذات 
المحركات؛ السفن ؛ القوارب القابلة للنفخ، في الفئة 

12  

 
  OACBROSURMRمة كل وصف العالمة :

 باحرف التينية بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

رنموذج إعالن النش   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ADEMRR EVSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346841 المودعة بالرقم :

 VE  30/09/2020  302020021276بيانات األولوية :  

 روش دياجنوستكس جي أم بي اتش  سم :بإ

شارع  116وعنوانة : 
ساندهوفر ، مانهايم 

، ,المانيا, , , 68305
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة و البحث 
العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذ لك في 

البستنة وزراعة الغابات، راتنجات الزراعة و 
اصطناعية غير معالجة وبالستيك غير معالج، 

أسمدة، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي 
و لحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية 

، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في 

 .1الصناعة، في الفئة 

 

 ADEMRR EVSEالكلمات  وصف العالمة :
 باحرف التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية ن إدارة العالمات التجارية تعل

 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOACMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346842 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الزيت العربية السعودية   بإسم :

الجادة  1ة : وعنوان
الشرقية الظهران 

، ,السعودية, 31311
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة، العلوم 
والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة، 
البستنة، والحراجة؛ راتنجات اصطناعية غير 

ستيك غير معالج؛ األسمدة؛ مركبات معالجة، بال
إخماد النـيران؛ مستحضرات التقسية واللحام؛ 

المواد الكيميائية لحفظ المواد الغذائية؛ مواد الدباغة؛ 
مواد اللصق المستخدمة في الصناعة؛ المنتجات 
الكيماوية من البترول؛ البولي أوليفينات، البولي 

 بروبلين، بولي اثيلين؛ بالستيك غير معالج
لالستخدام الصناعي؛ مواد بالستيكية غير معالجة 
على شكل مسحوق، أو سائل أو معجون في الفئة 

1  . 

 
باحرف   AOACMRكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االبيض على شريط باللون االزرق و 
 االحضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOACMRب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طل

 11/03/2021 :بتاريخ 346843 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الزيت العربية السعودية   بإسم :

الجادة  1وعنوانة : 
الشرقية الظهران 

، ,السعودية, 31311
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا
الوقود وزيوت التشحيم المشتقة من النفط الخام 

البترولي؛ المنتجات البترولية المكررة، تحديدا: ، 
الغاز البترولي السائل، هالم البترول ألغراض 
صناعية، الكيروسين )الكاز(؛ البترول ومنتجات 
البترول، تحديدا: ، الزيوت والشحوم الصناعية، 

يق، زيوت المحركات، الشموع زيوت وشحوم التزل
البترولية والمعدنية ومركبات الشمع؛ وقود 

الهيدروكربونات في شكل سائل وغازي، وقود 
السيارات، وقود الديزل، البنزين، وقود الطائرات، 
إيثان، غاز البوتان والبروبان؛ المضيئات البترولية؛ 

  04مواد تشحيم اصطناعية، في الفئة 

 

باحرف   AOACMRكلمة  وصف العالمة :
التينية باللون االبيض على شريط باللون االزرق و 

 االحضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالنهذا 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOACMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346844 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الزيت العربية السعودية   بإسم :

الجادة  1وعنوانة : 
الشرقية الظهران 

، ,السعودية, 31311
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 . 36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
باحرف   AOACMRكلمة  :وصف العالمة 

التينية باللون االبيض على شريط باللون االزرق و 
 االحضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOACMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346845 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الزيت العربية السعودية   بإسم :

الجادة  1وعنوانة : 
الشرقية الظهران 

، ,السعودية, 31311
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الضيافة الرياضية والترفيهية، تحديدا: ، 
ت خدمات ترتيب، وتنظيم، إقامة واستضافة الحفال
والفعاليات الترفيهية االجتماعية بالتزامن مع 

األحداث الرياضية؛ خدمات ترفيهية على شكل 
سباق السيارات؛ توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم 

األنشطة الرياضية والثقافية المجتمعية؛ توفير 
المعلومات المتعلقة باألحداث الرياضية؛ خدمات 

والثقافية؛ تنظيم الفعاليات واألنشطة الرياضية 
خدمات تنظيم المعارض للغايات الثقافية والتعليمية؛ 

خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير ألعاب الفيديو 

  41على اإلنترنت، في الفئة 

 

باحرف   AOACMRكلمة  وصف العالمة :
التينية باللون االبيض على شريط باللون االزرق و 

 االحضر

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GABAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMNEOOEMNAAO OOROEONU 

 11/03/2021 :بتاريخ 346846 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

9421-11 - 
بيروت، ,لبنان, , , ,  

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تنظيم ورش عمل وندوات وندوات عبر 

اإلنترنت وخدمات تدريبية أخرى وخدمات الترجمة 

 41في الفئة 

 
شكل مميز مكون من ربع باللون  وصف العالمة :

 GABAاالبيض بإطار اسود وبداخله العبارة 
RMNEOOEMNAAO OOROEONU  باحرف

التينية باللون االسود على ثالث اسطر و يدنوه 

مربع باللون االسود ذو اطار ابيض و بداخله نفس 
 العبارة باللون االبيض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 BA BAOSEO طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346858 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع  ذ.م.م  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

، الصفاة  181

، الكويت.,  13002
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، أماكن اإلقامة 

ؤقتة، المقاهي، الكافتيريات، الفنادق، الفنادق الم
الصغيرة )موتيالت(، المطاعم، مطاعم الخدمة 

الذاتية، مطاعم الوجبات الخفيفة، المطاعم المؤقتة 
أو المتنقلة )الكانتينات(، التزويد بالطعام والشراب، 
توفير أماكن إقامة للعطالت، خدمات الحجوزات 

المؤقتة للعطالت،  والحجز للمطاعم وأماكن اإلقامة
مكاتب تأمين اإلقامة )الفنادق والنُزل(، تأجير أماكن 

 اإلقامة المؤقتة، بيوت السياح، حجز الفنادق.

 

 BAالعالمة عبارة عن  كلمات  وصف العالمة :
BAOSEO  .باللغة اإلنجليزية بخط مميز ومحدد 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )ام أي ايه( ال ال بيبيرد آند بيرد  
 DROCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346867 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث، ساللم من الخشب أو البالستيك، درج غير 
معدني للساللم، سالل غير معدنية، صناديق من 

الخشب أو البالستيك، علب من الخشب أو 
البالستيك، نضد )طاوالت(، أشغال خشبية، 

لواح خزانات حفظ الملفات، أبواب لألثاث، أ
للمرايا، مرايا، مرايا محمولة باليد، مرايا للزينة، 
زجاج مطلي بالفضة)مرايا(، إطارات تطريز، 

إطارات صور، رفوف للتخزين، رفوف لخزانات 
حفظ الملفات، رفوف لألثاث، هياكل من الخشب أو 
الشمع أو الجبس أو البالستيك، هياكل صغيرة من 

ك، أشغال الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستي

فنية من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك، 
 نضد العمل.

 
كتبت  DROCالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 EOBAAEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346868 دعة بالرقم :المو
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معادن غ

معدنية، حبال وأسالك غير كهربائية من معادن 
غير نفيسة، مواسير وأنابيب معدنية، مصنوعات 
حدادة، مسامير، براغي معدنية، مسامير ملولبة 

معدنية، صاموالت معدنية، مسامير برشام معدنية، 
مالزم للدواليب، كالّبات معدنية، خردوات معدنية، 

يزات معدنية لألبواب، ساللم معدنية، صناديق تجه
معدنية فارغة لألدوات ، قطع غيار وتركيبات 

 لجميع البضائع المذكورة أعاله.

 

 EOBAAEOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 كتبت باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات تجارية مكتوبا إلدارة العالمات ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 EOBAAEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346869 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 
وأجهزة البيض؛ آالت بيع أوتوماتيكية، آالت 

تنظيف كهربائية، أجهزة غسيل، آالت وأجهزة 
كهربائية لغسل السجاد بالشامبو، غساالت عالية 

الضغط، مكانس كهربائية، أكياس المكانس 
الكهربائية، خراطيم المكانس الكهربائية، أجهزة 
قطع بالقوس الكهربائي، مناشير ، نضد للمناشير 

وح )أجزاء آالت(، شفرات للمناشير، ريش المرا
)أجزاء آالت(، ظروف المثاقب )أجزاء آالت(، لقم 
حفر )أجزاء آالت(، رؤوس حفر )أجزاء آالت( ، 
آالت حفر، قطاعات )آالت( ، مجارش / مطاحن 

كهربائية ، مسالف بمحركات، مسدسات لرش 
الدهانات، مجزات عشب ، آالت تهذيب، مسدسات 

 غراء كهربائية، آالت تعبئة.

 
 EOBAAEOة هي كلمة العالم وصف العالمة :

 كتبت باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

شرنموذج إعالن الن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 EOBAAEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346870 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ونال برودكتس ليمتدكينجفيشر انترناشي  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 8وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عدد وأدوات يدوية )تُدار باليد(، أدوات قطع 

)الشُّوك والسكاكين والمالعق(، أسلحة بيضاء، 
حالقة، ِعدد الحدائق التي تدار باليد، أدوات 

مسطرينات البستنة، أدوات قطع تدار باليد، 
مجزات، زرديات، مفاتيح ربط )عدد يدوية(، 

مقصات، كاشطات )عدد يدوية(، مطارق ، أزاميل، 
أحزمة للعدد ،  مالزم للنجارين أو صانعي 

البراميل الخشبية، مفكات، شفرات للمناشير )أجزاء 
ة( ،  حامالت مناشير، مناشير يدوية، من عدد يدوي

مناشير قوسية، مناشير المنحنيات، مسطرينات، 
خرامات )عدد يدوية(، مبرشمات )عدد يدوية(، 
سكاكين لمزج األلوان، سكاكين للتقشير، أدوات 
شحذ السكاكين، سكاكين، قضبان للقطاعات، 
قطاعات، مبارد )عدد(، مدقات )عدد يدوية(، 

طوب )عدد يدوية(، مفاتيح صناديق للقطع المش
 ربط ، مالزم، عتالت

 
 EOBAAEOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :

 كتبت باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 EOBAAEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346871 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دات قياس، أجهزة قياس، أدوات قياس، محد

مؤشرات درجة الحرارة، ثيرمومترات )موازين 
حرارة( ليست لغايات طبية، موازين تسوية 

كحولية، مساطر للقياس، أجهزة ليزر ليست لغايات 
 طبية

 
 EOBAAEOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :

 كتبت باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يرد )ام أي ايه( ال ال بيبيرد آند ب 
 EOBAAEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/03/2021 :بتاريخ 346872 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث، ساللم من الخشب أو البالستيك، درج غير 
معدني للساللم، سالل غير معدنية، صناديق من 

الخشب أو البالستيك، علب من الخشب أو 
البالستيك، نضد )طاوالت(، أشغال خشبية، 

ثاث، ألواح خزانات حفظ الملفات، أبواب لأل
للمرايا، مرايا، مرايا محمولة باليد، مرايا للزينة، 
زجاج مطلي بالفضة)مرايا(، إطارات تطريز، 

إطارات صور، رفوف للتخزين، رفوف لخزانات 
 حفظ الملفات، رفوف لألثاث، نضد العمل.

 

 EOBAAEOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 كتبت باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 
علي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به ف

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 دم عن تقوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 ACRNRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/03/2021 :بتاريخ 346885 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كاميكي  درينكس ال ال بي   بإسم :

تشيرش  11وعنوانة : 
،  رود ، جريت بوكهام

  23سوري ، كيه تي 

بي بي ، المملكة  3
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير(  ؛ المياه المعدنية والغازية 
وغيرها من المشروبات غير الكحولية ؛ مشروبات 

شراب مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ؛ 
 ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

 
كتبت بالحروف   ACRNRكلمة  وصف العالمة :
 الالتينية الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AVMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346903 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
محطات شاشة تفاعلية تعمل باللمس ؛ بطاقات 

المفاتيح اإللكترونية ؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية ؛ 
النظارات الذكية؛ الساعات الذكية؛ برامج الكمبيوتر 
المسجلة ؛ جهاز معالجة البيانات؛ برامج الكمبيوتر 
المسجلة ؛ وحدات المعالجة المركزية )المعالجات( 

انات والصوت والصور ؛ لمعالجة المعلومات والبي
أجزاء الكمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر المحمول؛ 

الهواتف الذكية؛ جهاز اتصاالت الشبكة؛ أجهزة 
وأدوات المالحة وتحديد المواقع اإللكترونية ؛ جهاز 

[ ؛ SOGمالحي لنظام تحديد المواقع العالمي ]
أجهزة مالحة للمركبات ]أجهزة كمبيوتر على 

ارة؛ جهاز تلفزيون للمركبات؛ متنها[ ؛ ستريو السي
سماعات الواقع االفتراضي؛ مسجل فيديو رقمي 

للمركبات ؛ كاميرات )التصوير الفوتوغرافي(   ؛ 
جهاز فحص السرعة للمركبات ؛ ضغط الهواء في 
اإلطارات قياس الجهاز؛ مجسات؛ رقائق )دوائر 

متكاملة( ؛ شاشات الكريستال السائل؛ مفتاح 
ة كونه جهاز التحكم عن بعد؛ السالسل اإللكتروني

أقفال كهربائية؛ مراكم كهربائية للسيارات؛ جهاز 
 شحن للمركبات.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

 "AVMفي الخطوط تايمز نيو رومان " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سماس للملكية الفكرية  
 OAMV ORDEOالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات الع

 14/03/2021 :بتاريخ 346908 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جاكوار الند روفر ليمتد  بإسم :
أبيي رود, وعنوانة : 

وايتلي, كوفنتري سي 

إل إف ,  4 3في 
المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 22قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
حبال وخيوط؛ ِشباك؛ خيم ومشمعات؛ مظالت من 

النسيج أو المواد الصناعية؛ أشرعة؛ أكياس 
مستخدمة لنقل وتخزين المواد بمقادير كبيرة؛ مواد 
تبطين وحشو، عدا ما كان من الورق أو الكرتون 
أو المطاط أو البالستيك؛ مواد نسيج من األلياف 

مركبات؛ حبال الّسحب؛ الخام وبدائلها؛ أغطية لل
أشرطة للسحب؛ أشرطة ربط للسقاطات؛ أشرطة 

ربط سهلة الفك؛ أشرطة سقاطات؛ حبال مع 
خطاف؛ ِشباك صيد، أراجيح شبكية، ساللم من 

 الحبال؛ أكياس للتعبئة من النسيج

 

 شكل هندسي بيضوي داخله كتب  وصف العالمة :
OAMV ORDEO  بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 
 
ي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

  عن تقدموالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RGRDOELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346910 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فليكستاليك انفيستمينتس، انك.  بإسم :

ان.  4150وعنوانة : 
سام هيوستن باركاواي 

 190اي. سويت 
تن، تي اكس هيوس

,الواليات  77032
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاط غير المعالج وشبه المعالج، والغاتا برشا ، 
الصمغ، األسبستوس ، الميكا وبدائله لجميع هذه 

المواد وغير المدرجة في الفئات األخرى؛ 
البالستيك والراتينج المشكل بالبثق لالستخدام في 
التصنيع؛ التعبئة، مواد الحشو والعزل؛ األنابيب 
المرنة، والمواسير والخراطيم، غير المعدنية؛ 

  17حشوات منع التسرب، في الفئة 

 
باحرف  RGRDOELكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ابـا وشـركاهـم س 
 RGRDOSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346911 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فليكستاليك انفيستمينتس، انك.  بإسم :

ان.  4150وعنوانة : 
سام هيوستن باركاواي 

 190اي. سويت 
هيوستن، تي اكس 

,الواليات  77032
متحدة االميركية, , , ال
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاط غير المعالج وشبه المعالج، والغاتا برشا ، 
الصمغ، األسبستوس ، الميكا وبدائله لجميع هذه 

المواد وغير المدرجة في الفئات األخرى؛ 
لبثق لالستخدام في البالستيك والراتينج المشكل با

التصنيع؛ التعبئة، مواد الحشو والعزل؛ األنابيب 
المرنة، والمواسير والخراطيم، غير المعدنية؛ 

 17حشوات منع التسرب، في الفئة 

 
 باحرف التينية RGRDOSكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية  مكتوبا إلدارة العالمات

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOSلتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب 

 14/03/2021 :بتاريخ 346912 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فليكستاليك انفيستمينتس، انك.  بإسم :

ان.  4150وعنوانة : 
سام هيوستن باركاواي 

 190اي. سويت 
هيوستن، تي اكس 

,الواليات  77032
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 المةصورة الع

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاط غير المعالج وشبه المعالج، والغاتا برشا ، 
الصمغ، األسبستوس ، الميكا وبدائله لجميع هذه 

المواد وغير المدرجة في الفئات األخرى؛ 
البالستيك والراتينج المشكل بالبثق لالستخدام في 

، مواد الحشو والعزل؛ األنابيب التصنيع؛ التعبئة
المرنة، والمواسير والخراطيم، غير المعدنية؛ 

 17حشوات منع التسرب، في الفئة 

 
 ثالث أحرف التينية DOS وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة االفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 Gtaa RME طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MOEACG   

 14/03/2021 :بتاريخ 346913 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيه. اس. اف. هولدينجز برايفت ليمتد  بإسم :

قطعة رقم وعنوانة : 

،  1إيه ، مرحلة  -6
إندستلاير إيريا ، 

كومبالجود ، بانجالور 

-560060  ،
كارناتاك ستايت ، 

الهند., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل
بوظة )آيس كريم( ، مزيج البوظة )آيس كريم( ، 
مخاريط البوظة )آيس كريم( ، مسحوق البوظة 

 30)آيس كريم( الواقعة في الفئة 

 
 Gtaaالعالمة عبارة عن  كلمة  وصف العالمة :

بخط عريض مميز باللون األبيض ونقطة حرف ال 
a ئرة صغيرة باللون األخضر الغامق على شكل دا

محدده باللون األبيض على خلفية شبه مربعة باللون 
األزرق الغامق محددة من ثالث جوانب باللون 

بخط  RME MOEACGالذهبي تحتها كلمات 

مميز باللون الذهبي والعالمة بأكملها باللغة 
 اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وغزالة للملكية الفكريةأب 
  Goaaiuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346915 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شينزهن تي سي ال نيو تكنولوجي كو.، ليمتد  بإسم :

، انترناشيونال إي 4/ اف، بلدينج دي  9وعنوانة : 

، اكسيلي زهونجشان بارك روود 1001سيتي، 

ستريت، نانشان 
ديستريكت، شينزهن، 
جوانجدونج بروفينس، 

الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: غساالت أطباق؛ آالت المطبخ، كهربائية؛ 7الفئة 
خالطات طعام كهربائية )ألغراض منزلية(؛ 

لألغراض المنزلية؛ عصارات الفواكه الكهربائية 
غساالت )لغسل المالبس(؛ مكانس كهربائية؛ 
مكانس كهربائية مدارة ببطاريات قابلة إلعادة 
الشحن؛ أجهزة التنظيف بإستخدام البخار؛ آالت 

وأجهزة كهربائية للتنظيف؛ أجهزة الغسيل؛ مكانس 
 كهربائية روبوتية.       

 

مكتوبة بأحرف  Goaaiuالكلمة  وصف العالمة :
 تينية.ال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  DEONASEAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346916 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هونج ترين ما  بإسم :

 13405وعنوانة : 
يوربا ايه في إي، 

يه تشينو، سي ا

، الواليات 91710
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : كراسي المكتب؛ كراسي. 20الفئة 

 
 DEONASEAOالكلمة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 الك :وكيل التسجيل / الم

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
  DRNMEGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346918 المودعة بالرقم :

 C   14/09/2020  81435بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل وعنوانة : 

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
 الواليات المتحدة
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة 

باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات 
الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛  الهواتف؛ 

ة؛  أجهزة الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكي
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات 

والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 
وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال  الشبكات؛ 
األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي 
تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال 

تفية والبريد واستالم وتخزين المكالمات الها
االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد 

الحاسوبي القابل للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية 
القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن 
اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 
والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ 

الذكية؛ النظارات الذكية؛ الخواتم الذكية؛ الساعات 

أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور 
الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب 

االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات 
الحاسوبية المعدة إلعادة عرض وتخزين وتنظيم 
وتشغيل المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو؛ 

يات الحاسوبية المعدة لتنظيم ونقل وتحرير البرمج
ونسخ ومعالجة وتدفق وتشغيل وإعادة عرض 

المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والصور 
والمحتويات األخرى ذات الوسائط المتعددة على 
األجهزة اإللكترونية الرقمية؛ برمجيات تطوير 

التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات 
ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات  الصوتية

الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ 
ملفات لبث وتوزيع البيانات والمعلومات على 

االنترنت )الويبكاست( وملفات الوسائط المتعددة 
التي تنشر على االنترنت )البودكاست( القابلة 

للتنزيل والتي تتضمن محتويات صوتية ومحتويات 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ديو وملفات البث )البرودكاست( ذات الوسائط في
المتعددة القابلة للتنزيل في مجاالت الموسيقى 
والتلفاز واألفالم والكتب واألخبار والحفالت 

الموسيقية والراديو والرياضة والتمارين الرياضية 
واللياقة البدنية واأللعاب والفعاليات الثقافية 

المحتويات  والبرامج الترفيهية والتربوية؛ ملفات
الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة 
والتسجيالت الرقمية والقابلة للتنزيل التي تتضمن 
محتويات في مجاالت الموسيقى والتلفاز واألفالم 
والكتب واألخبار والحفالت الموسيقية والراديو 
والرياضة والتمارين الرياضية واللياقة البدنية 

ات الثقافية والبرامج الترفيهية واأللعاب والفعالي
والتربوية؛ الوسائط الرقمية القابلة للتنزيل، وتحديداً 
ملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت 

)البودكاست( والصور وتسجيالت الصوت والفيديو 
في مجال الصحة والعافية ونمط الحياة والتمارين 

ة البدنية الرياضية والتدريب البدني وتعليم اللياق
والتمارين الرياضية الموجهة والتنمية الشخصية؛ 
األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة 
الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  
وأجهزة  وسماعات االذن وسماعات الرأس

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس 

الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية 

والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات األذن 
لب الدخول وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وع

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة 
المطابقة والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس 

التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس 
المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ 
أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات 

مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على 
سماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب الرأس و

والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 
واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات 

عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم 
اعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز والسم

واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ 
النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 

البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات 
البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 

المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات 

والطابعات ومشغالت األقراص الحاسوب 
ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ 
الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال 
الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة 
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ 

؛ أجهزة التلفزيون؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات
أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ 

أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ 
واجهات بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على 
متن المركبات المجهزة بمحركات وتحديداً لوحات 

التحكم اإللكترونية وشاشات المراقبة وشاشات 
التحكم عن بعد ومحطات اإلرساء اللمس وأجهزة 

وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة 
بواسطة الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 

العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة 
المالحة للمركبات ]مجهزة بحواسيب على متنها[؛ 
أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة 

هزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية واألج
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون 

وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم 
وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه 
المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب 

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت 

الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 
ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 

السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه  العرض
المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ 
البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل 

والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن 
ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء 

والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع 
سيب والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة الحوا

باليد واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات 
الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

جهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ شاشات اللمس وأ
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التفاعلية؛ واجهات بينية للحواسيب والشاشات 
الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة الصوت 

لشاشات الحاسوب وشاشات الهواتف النقالة 
وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 
النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية 
النظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات و

الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ االغطية 

الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة 
وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة 

واألجهزة االلكترونية النقالة واالجهزة االلكترونية 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  القابلة

وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان 

التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 
اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 

الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة 
بريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لفحص ال

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ 
محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ 

الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار 
الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس 

الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ 
جهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ أ

الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛  الشاشات 
الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة 
لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت 
الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية؛ 

سية؛ ألواح شمسية النتاج الكهرباء؛ رقاقات شم
بطاريات شمسية؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة 
التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 

اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات 
اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية 

المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ 
مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات 

 يارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد.الس

 
رسم مميز لتفاحة وكلمة  وصف العالمة :

"DRNMEGGمكتوبة بأحرف التينية عادية "+ 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
  DRNMEGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346923 المودعة بالرقم :

 C   14/09/2020  81435بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل وعنوانة : 

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
السلكية والالسلكية؛ بث ونقل وتدفق االتصاالت 

الصوت والبيانات والصور والموسيقى والمحتويات 
السمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة 
والتلفزيون والراديو بواسطة شبكات االتصاالت 
السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت 
واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت 

الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات البث والنقل 
والتدفق الخاصة باالشتراك والدفع عند المشاهدة 
بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 

وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية 
والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون 

فيديو عند الطلب؛ والكوابل؛ خدمات نقل محتويات ال
مطابقة هوية المستخدمين لنقل الموسيقى والصوت 

والفيديو والوسائط المتعددة بواسطة شبكات 
االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب 
واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات 

االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات 
تروني والمراسلة االلكترونية الهاتف والبريد االلك

والنقل االلكتروني للبيانات والمؤتمرات السمعية 
والمؤتمرات المرئية؛ توفير الدخول الى شبكات 

االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب 
واالنترنت واالتصاالت عبر األقمار الصناعية 
وشبكات االتصاالت الالسلكية والكوابل؛ توفير 

المواقع االلكترونية وقواعد البيانات  الدخول الى
ولوحات النشرات االلكترونية والمنتديات المباشرة 

الين( والفهارس والموسيقى وبرامج الفيديو -)ان
والبرامج السمعية؛ االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ 
خدمات تقديم المعلومات والمشورة واالستشارات 

 المتعلقة بكل ما سبق ذكره.

 
رسم مميز لتفاحة وكلمة  وصف العالمة :
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 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن
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 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
  DRNMEGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346928 المودعة بالرقم :

 C   14/09/2020  81435بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل وعنوانة : 

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التعليم والترفيه 

اصلة تشمل الصحة والعافية وتحديداً سلسلة متو
ونمط الحياة والتمارين الرياضية والتدريب البدني 
وتعليم اللياقة البدنية والتمارين الرياضية الموجهة 

والتنمية الشخصية التي يتم توفيرها عبر ملفات لبث 
وتوزيع البيانات والمعلومات على االنترنت 

)الويبكاست( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر 
على االنترنت )البودكاست( وملفات البث 

)البرودكاست(؛ خدمات إنتاج محتوى الصوت 
وتحديداً إنشاء وإنتاج محتوى سمعي بصري 

وصوتي في مجاالت الصحة والعافية ونمط الحياة 
والتمارين الرياضية والتدريب البدني وتعليم اللياقة 
البدنية والتمارين الموجهة والتنمية الشخصية؛ إنتاج 

التسجيالت الصوتية؛ توفير المعلومات المتعلقة 
بالصحة والعافية ونمط الحياة والتمارين الرياضية 
والتدريب البدني وتعليم اللياقة البدنية والتدريبات 

الموجهة والتنمية الشخصية؛ خدمات الترفيه 
وتحديداً ملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على 

فيديو في مجال االنترنت )البودكاست( على شكل 
الصحة واللياقة البدنية؛ خدمات تدريب اللياقة 

البدنية الشخصية؛ إقامة فصول لياقة بدنية؛ خدمات 
التربية البدنية؛ توفير برامج التدريب والتوجيه 
والتدريب الداخلي والتدريب المهني واإلرشاد 

المهني في مجاالت اإلعالن والتسويق واالتصاالت 
نظيم وعقد وتقديم الحلقات والتصميم؛ ترتيب وت

الدراسية وورش العمل والحصص والحلقات 
الدراسية عبر االنترنت والمؤتمرات والتعليم 

الين( والبرامج التعليمية عن بعد؛ -المباشر )ان
ترتيب وتنظيم وعقد وتقديم الحفالت الموسيقية 
والعروض الحية واألحداث الترفيهية الخاصة 

وعروض الترفيه  واألحداث الفنية والثقافية
المسرحية والمباريات والمسابقات والمعارض 
التسويقية والمهرجانات والمعارض والمعارض 
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الفنية واألحداث الرياضية؛ تطوير وانتاج وتوزيع 
وتأجير وتقديم برامج الراديو وبرامج التلفزيون 

واألفالم السينمائية والمحتويات الترفيهية المتعددة 
ئط المتعددة المستمرة التي الوسائط وملفات الوسا

تنشر على االنترنت )البودكاست( والتسجيالت 
الصوتية؛ توفير برامج التلفزيون والراديو والفيديو 

والبرامج السمعية المستمرة وملفات الوسائط 
المتعددة المستمرة التي تنشر على االنترنت 

)البودكاست( والبرامج المستمرة التي تُبث عبر 
ر برامج الترفيه والرياضة والرسوم االنترنت؛ توفي

المتحركة والموسيقى والمعلومات واألخبار 
واألحداث الحالية واألفالم الوثائقية والبرامج الفنية 

والثقافية بواسطة شبكات االتصاالت السلكية 
والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار 
الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية 

التلفزيون والتلفزيون الكبلي؛ توفير برامج الترفيه و
والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى 

والمعلومات واألخبار واألحداث الحالية واألفالم 
الوثائقية واألحداث الجارية والبرامج الفنية والثقافية 
غير القابلة للتنزيل؛ توفير األدلة التفاعلية للبحث 

واألفالم السينمائية  عن البرامج التلفزيونية
ومحتويات الترفيه المتعددة الوسائط وملفات 
الوسائط المتعددة التي تنشر على اإلنترنت 

)البودكاست( والتسجيالت السمعية واختيارها 
وتسجيلها وأرشفتها؛ توفير موقع الكتروني لتحميل 
وتخزين ومشاركة وعرض ونشر الصور والملفات 

-رائد المباشرة )انالسمعية وملفات الفيديو والج
الين( والمدونات )بلوغز( وملفات الوسائط المتعددة 
التي تنشر على االنترنت )البودكاست( والمحتويات 
ذات الوسائط المتعددة؛ توفير المواقع االلكترونية 
والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل برامج الترفيه 

والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى 
خبار واألحداث الحالية واألفالم والمعلومات واأل

الوثائقية واألحداث الجارية والبرامج الفنية 
والثقافية؛ توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات 

الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال الترفيه 
والرياضة والموسيقى واألخبار الحالية واألفالم 

؛ الوثائقية واألحداث الجارية والفنون والثقافة
معلومات ترفيهية؛ توفير األلعاب الحاسوبية 

واأللعاب االلكترونية وااللعاب التفاعلية والعاب 
الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات 

والجداول واآلراء التقييمية والتوصيات الشخصية 
للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية 

افية والحفالت والمسرح واألحداث الفنية والثق
الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض 

التسويقية والمهرجانات والمعارض والمعارض 
الفنية واألحداث الرياضية؛ خدمات قطع التذاكر 

وحجز المقاعد للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم 
السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية 

العروض الحية والمباريات والحفالت الموسيقية و
والمعارض التسويقية والمهرجانات والمعارض 

والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ نشر وتقديم 
اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات 
وتوفير المواقع االلكترونية التفاعلية والتطبيقات 

الحاسوبية لنشر ومشاركة اآلراء التقييمية 
رأي والتصنيفات المتعلقة بالبرامج واستطالعات ال

التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح 
واألحداث الفنية والثقافية والحفالت الموسيقية 

والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية 
والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية 

واألحداث الرياضية؛ توفير النغمات والموسيقى 
التسجيل والفيديو والرسوم البيانية غير  المسبقة

القابلة للتنزيل والمستخدمة على أجهزة االتصاالت 
المتنقلة؛ نشر الكتب والنشرات الدورية والصحف 
والنشرات االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( 
والجرائد وغيرها من المنشورات؛ توفير المواقع 

تشمل الكتب  االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي
والنشرات الدورية والصحف والنشرات االخبارية 
واألدلة والمدونات )بلوغز( والجرائد وغيرها من 
المنشورات؛ إعداد التقارير االخبارية؛ خدمات 

الين(؛ توفير -المكتبات اإللكترونية والمباشرة )ان
البرمجيات الحاسوبية غير القابلة للتنزيل 

البدنية والتمارين  المستخدمة في مجال اللياقة
الرياضية؛ التعليم في مجال اللياقة البدنية والتمارين 

الرياضية والتدريب واالستشارات المتعلقة بها؛ 
توفير دروس في اللياقة البدنية والتمارين 

الرياضية؛ توفير مرافق اللياقة البدنية والتمارين 
الرياضية؛ توفير المواقع االلكترونية التي تشمل 

ات في مجال اللياقة البدنية والتمارين المعلوم
الرياضية؛ خدمات التصوير الرقمي؛ ابتكار 

المؤثرات البصرية والرسوم البيانية لآلخرين؛ 
خدمات تأجير المكتبات؛ خدمات المكتبات المباشرة 

الين(؛ توزيع األشرطة الفيديوية؛ توفير -)ان
المرافق الترفيهية؛ توفير المعلومات الترفيهية؛ 

ير األلعاب؛ تأجير أدوات األلعاب؛ إجراء تأج
جوالت سياحية؛ تدريب الحيوانات؛ االستعراض 
للفنانين؛ تشغيل ألعاب اليانصيب؛ تأجير أحواض 

 أسماك داخلية.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

رسم مميز لتفاحة وكلمة  وصف العالمة :
"DRNMEGGمكتوبة بأحرف التينية عادية "+ 

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 MOAGUEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VRGNAMME  

 14/03/2021 :بتاريخ 346931 المودعة بالرقم :

 OM  16/09/2020  018309432بيانات األولوية :  
 جورجيو ارماني اس. بي. ايه.  بإسم :

فيا وعنوانة : 

، 11بورجونوفو 

ميالنو،  20121
, , , ,  ايطاليا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: معاطف؛ جاكيتات؛ بنطلونات؛ تنانير؛ 25الفئة 
مالبس للجزء العلوي من الجسم؛ معاطف واقية من 

المطر؛ معاطف ثقيلة؛ أحزمة؛ أوتار للمالبس؛ 
بدالت؛ سترات من النسيج الصوفي؛ سترات العمال 

غير المزودة بأكمام؛ جينز؛ فساتين؛ عباءات؛ 
البْركة ]سترة فرائية ذات قلنسوة تُلبس في مناطق 
القطب الشمالي[؛ قمصان؛ قمصان تائئية؛ سترات 

معرقة؛ مالبس تحتية؛ قمصان نسائية قصيرة 
تستعمل كثياب للنوم؛ أرواب اإلستحمام؛ أزياء 
االستحمام؛ عباءات؛ مالبس السباحة؛ المباذل 

)روب ذو شامبر(؛ شاالت؛ لفاعات العنق؛ أوشحة؛ 
ربطات؛ ربطات العنق؛ قمصان معرقة؛ مقصان 

تحتية؛ قمصان بولو؛ بدالت الجسم؛ سراويل 
قصيرة؛ قمصان مسرولة )مالبس(؛ فساتين 

الزفاف؛ جوارب طويلة الساق؛ جوارب؛ أحذية؛ 
شباشب؛ أحذية لالرتداء فوق الحذاء العادي؛ أحذية 

ية؛ قباقب خشبية؛ نعال للباس القدم؛ فوقية مطاط
أجزاء علوية أللبسة القدم؛ أحذية عالية الساق؛ 

أحذية التزلج عالية الساق؛ أحذية الثلج عالية الساق؛ 
أحذية نصفية؛ أحذية أو صنادل من الحلفاء؛ 
صنادل؛ صنادل اإلستحمام؛ قفازات؛ قفازات 

راحية؛ قبعات وقلنسوات؛ قبعات لها حافة أمامية 
 اتئة )لباس رأس(. ن

 
 MOAGUEOالعبارة  وصف العالمة :
VRGNAMME  مكتوبة بأحرف التينية في سطرين
 بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30ك خالل المسجل ، وذل
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
  DRNMEGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346932 المودعة بالرقم :

 C   14/09/2020  81435بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل وعنوانة : 

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اسوبي والبرمجيات تصميم وتطوير العتاد الح

الحاسوبية واألجهزة الطرفية المحلقة بالحواسيب 
وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية 
المتعلقة بالعتاد و البرمجيات الحاسوبية؛ برمجة 
الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ 
تخزين البيانات إلكترونياً؛ خدمات الحوسبة 

الحاسوبي والبرمجيات  السحابية؛ تأجير العتاد
واألجهزة الطرفية الملحقة؛ توفير البرمجيات 

الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات -المباشرة )ان
االستشارية لتطوير األنظمة الحاسوبية وقواعد 
البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن 
الحاسوب وأمن البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ 

ات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات توفير معلوم
الين(؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد -مباشرة )ان

الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة 
والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل 

العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها 
وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء 

اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ خدمات المواقع 
استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات 
البحث للحصول على البيانات عبر اإلنترنت 

وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء 
الين( والمواقع -فهارس المعلومات المباشرة )ان

وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت 
من شبكات التواصل اإللكترونية؛ خدمات وغيرها 

رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على 
اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب 

اإللكترونية والمنشورات وغيرها من المستندات 
وتنزيلها؛ توفير بوابة على اإلنترنت تسمح 

لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات 
تندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية وغيرها من المس

والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات 
التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

خدمات المختبرات الطبية؛ خدمات تقديم 
المعلومات والنصح واالستشارات المرتبطة بكل 

 ما سبق ذكره.

 
رسم مميز لتفاحة وكلمة  وصف العالمة :

"DRNMEGG"+ مكتوبة بأحرف التينية عادية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
  DRNMEGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346936 المودعة بالرقم :

 C   14/09/2020  81435بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل نة : وعنوا

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الين( لشبكات -توفير الخدمات المباشرة )ان

العالقات االجتماعية؛ خدمات المساعدة الشخصية؛ 
بال والتدبير )كونسيرج( الشخصية خدمات االستق

 للغير.

 
رسم مميز لتفاحة وكلمة  وصف العالمة :

"DRNMEGGمكتوبة بأحرف التينية عادية "+ 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346943 :المودعة بالرقم 
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ل خليط منها، مواد بناء معادن غير نفيسة وك

معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط 
السكك الحديدية، حبال وأسالك غير كهربائية من 
معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات 
معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن 
حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة 

سة غير واردة في فئات أخرى، من معادن غير نفي
خامات معادن ، مصنوعات حدادة، مسامير، 

براغي معدنية، مسامير ملولبة معدنية، صاموالت 
معدنية، مسامير برشام معدنية، مالزم للدواليب، 
كالّبات) ]خردوات معدنية( ، تجهيزات معدنية 
لألبواب، مقابض معدنية لألبواب ، مطارق 

مفاتيح، صناديق معدنية  لألبواب ، ساللم معدنية،
 فارغة لألدوات.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :ريخبتا 346944 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ع والحريق، مالبس واقية من الحوادث واإلشعا

واقيات ركب للعمال، قفازات للوقاية من الحوادث، 
ستائر مانعة للوَهج، زجاج مانع للوهج، دروع وجه 
واقية للعمال، أقنعة واقية، خوذ واقية، أحذية للوقاية 

من الحوادث واإلشعاع والحريق، كوابح أمان ، 
بخالف المستخدمة لمقاعد المركبات ومعدات 

جهزة تحكم عن بعد، منشآت األلعاب الرياضية ، أ
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية، 
أجهزة اتصال داخلي، أجهزة إنذار، كبالت 

كهربائية، أسالك كهربائية ، أجهزة قياس، أدوات 
قياس،  مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي 
)أسالك وكبالت(، كبالت ألياف بصرية، كبالت 

كهربائية، مفاتيح كهربائية، متحدة المحور، قارنات 

قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى )وصالت 
 كهربائية(. 

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCE: طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 

 14/03/2021 :بتاريخ 346945 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11فئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بال
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
واألغراض الصحية، خزانات ضغط للماء ، 

مشعات حرارية )للتسخين( ، مراجل بخار، بخالف 
أجزاء اآلالت، مراجل غاز، مراجل تسخين ، 
مغاسل، حنفيات ]صنابير[، شطافات ، أحواض 

ام )بانيو(، حمامات الدوش، معدات لحمام استحم
الساونا، مغاطس للمياه المعدنية، مراحيض،  مقاعد 

تواليت، لوازم للحمام، منشآت إمداد المياه، 
شوايات، حجارة بركانية تستخدم في الشوايات، 
أجهزة ومنشآت لإلضاءة، بصيالت مصابيح، 

 أضواء كاشفة، مصابيح جيب كهربائية 

 
لعالمة هي كلمة ا وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346946 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نترناشيونال برودكتس ليمتدكينجفيشر ا  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عربات يدوية، إطارات هوائية، أجهزة ومنشآت 
 ة.النقل الكبلي، أغطية للمركبات، دراجات هوائي

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346947 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد لصق )غراء( للقرطاسية أو لألغراض 

صق للقرطاسية أو المنزلية، أشرطة تلقائية الل
لألغراض المنزلية، فراشي دهان أو تلوين، 

صواني رسم، مساند للرسامين، لوحات أللوان 
الرسامين، بكرات دهان، أكياس للنفايات من الورق 
أو البالستيك، أكياس )مغلفات وأجربة( من الورق 

 أو البالستيك للتعبئة

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE حرف الالتينيةكتبت باأل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346948 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3:  وعنوانة
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد غير معدنية للبناء، أكواخ، أدوات للتركيب 

الذاتي للمنازل الجاهزة للتركيب، بالط غير معدني، 
، بالط جدران غير بالط غير معدني لألرضيات

معدني للبناء، أغطية غير معدنية لألسقف، أردواز 
للتسقيف، أرضيات غير معدنية، ألواح لألرضيات، 

بالط من الخشب، ألواح خشب، سياجات غير 
 معدنية، أبواب غير معدنية.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346949 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2حدة، دبليوالمت
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أثاث، ساللم من الخشب أو البالستيك، درج غير 
معدني للساللم، سالل غير معدنية، صناديق من 

الخشب أو البالستيك، علب من الخشب أو 
شبية، البالستيك، نضد )طاوالت(، أشغال خ

خزانات حفظ الملفات، أبواب لألثاث، ألواح 
للمرايا، مرايا، مرايا للزينة محمولة باليد، زجاج 
مطلي بالفضة )مرايا(، إطارات تطريز، إطارات 
صور، رفوف للتخزين، رفوف لخزانات حفظ 
الملفات، رفوف لألثاث، هياكل من الخشب أو 

الشمع أو الجبس أو البالستيك، هياكل صغيرة من 
الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك، أشغال 

فنية من الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك، 
 نضد العمل.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
صنفات والممكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 14/03/2021 :بتاريخ 346950 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 
تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 

ني خزف صيني وأواني خزفية أواني زجاجية وأوا
غير واردة في فئات أخرى، أوعية، أوعية طهو، 

أوعية زهور، مقالي، قدور خزفية، حامالت 
للزهور والنباتات، أواني فخارية، أواني خزف 
صيني، تماثيل صغيرة من الخزف الصيني أو 

الفخار أو الزجاج، أدوات سقاية، دالء )سطول(، 
لصابون، حامالت صابون، أوعية تصريف ل

قضبان وحلقات للمناشف، حامالت ورق التواليت، 
أوعية تصريف ورق التواليت، سلك جلي معدني 
للقدور، جلود شمواه للتنظيف، منافض غبار من 

الريش، منافض غبار األثاث، مماسح، أجهزة غير 
كهربائية لنفض الغبار، فراشي تواليت، قطع قماش 

   للتنظيف، سالل، لإلستخدام المنزلي.  

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346951 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 22وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حبال غير معدنية، خيوط، شباك، خيام، مشمع، 

من مواد صناعية، مظالت من النسيج، مظالت 
أكياس (غرارات) لنقل وتخزين المواد بكميات 

كبيرة، أراجيح شبكية، أغطية للمركبات غير ثابتة، 
 حبال جر العربات.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ال ال بيبيرد آند بيرد )ام أي ايه(  
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346952 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات 
أخرى ، أغطية الفراش والموائد، لحف، أغطية 
للفراش، ناموسيات، أغطية للموائد ليست من 
الورق، ستائر من النسيج أو البالستيك، أغطية 

ائد، أغطية )سائبة( لألثاث، شراشف، أغطية للوس
 للفرشات  

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار يوما من  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346953 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 27وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع 

ألرضيات ومواد أخرى لتغطية األرضيات فرش ا
القائمة ومطرزات تعلق على الجدران )من مواد 
غير نسيجية(، أغطية أرضيات من الفينيل، ورق 

جدران، مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران، 
مداسات حمام، ممسحات أرجل، طبقات أعشاب 

 إصطناعية، حصر غير إنزالقية.

 
مة العالمة هي كل وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346954 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 برودكتس ليمتدكينجفيشر انترناشيونال   بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 
واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، 

شجار أعياد الميالد، زالقات )أدوات لعب(، زينة أل
أرجوحات، ُدمى، سكوترات )دراجات تدفع 
بالرجل( )ألعاب(، برك سباحة للعب )أدوات 

 للعب(، منصة القفز.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  )ام أي ايه( ال ال بي بيرد آند بيرد 
 SRRVURCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/03/2021 :بتاريخ 346955 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مظالت، شماسي، أغطية مظلية، حقائب )أكياس 

وأجربة( جلدية للتعبئة، أكياس مصنوعة من الشبك 
للتسوق، حقائب للتخييم، حقائب للمتسلقين، حقائب 

مالبس سفرية، صناديق ثياب حقائب سفرية، 
فارغة، جرابات جلدية أكياس جلدية لألدوات 
 للحزم، حقائب ظهر.

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :

SRRVURCE كتبت باألحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كونكورد الدارة الجقوق والملكيات الفكريه  
 OA OAMEAGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346964 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد جيلين جوان  بإسم :

 1104رقم وعنوانة : 

،  7، المبنى رقم 
شارع ميلينغ ، مدينة 
جينجيانغ ، مقاطعة 

فوجيان ، الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 دم وأغطية الرأس.المالبس ولباس الق

 
 باره عن الكلمات الالتينيه  وصف العالمة :
OAMEAGU    ويوجد فوقها االحرف 

مكتوبه بشكل  كبير ومميز  وجميعها   OAالالتينيه 
 باللون االبيض و خلفيه سوداء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 OAMOACAمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 15/03/2021 :بتاريخ 346972 المودعة بالرقم :
 ANssss202bOOd  T9/sd/CsCs  SBبيانات األولوية :  

 سينكلير فارماسيوتيكالز ليمتد  بإسم :
إيدن هاوس وعنوانة : 

ليكسايد، تشيستر بزنس 
بارك، تشيستر، سي 

كيو تي، 9 4اتش
المملكة المتحدة, , , ,  

 

 لعالمةصورة ا

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات التجميل وتحديدا منتجات 

ومستحضرات التجميل لمكافحة عالمات تقدم السن 
ومنتجات ومستحضرات التجميل لمكافحة التجاعيد 

ومستحضرات مكافحة التجاعيد على شكل 
مستحضرات قابلة للحقن للوجه سواء بشكل 

عي أو داخل األدمة أو تحت الجلد؛ موض
مستحضرات تجميل على شكل مستحضرات قابلة 
للحقن إلعادة تجديد البشرة؛ مستحضرات تجميل 

قابلة للحقن؛ مستحضرات تجميل قابلة للحقن 
لتخفيف التجاعيد وإعطاء حجم للمنطقة المحقونة؛ 

مستحضرات تجميل قابلة للحقن مصنوعة من 
 حمض الهيالورونيك.  

 
"  OAMOACAكتبت كلمة  "  صف العالمة :و

 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 OAMOACAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346973 المودعة بالرقم :
 ANssss202bOOd  T9/sd/CsCs  ANبيانات األولوية :  

 سينكلير فارماسيوتيكالز ليمتد  بإسم :
إيدن هاوس وعنوانة : 

ليكسايد، تشيستر بزنس 
بارك، تشيستر، سي 

كيو تي، 9 4اتش
المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات قابلة للحقن لغايات طبية وصيدالنية؛ 

ات قابلة للحقن لغايات طبية وصيدالنية مستحضر
لتخفيف التجاعيد وإعطاء حجم للمنطقة المحقونة؛ 
حقن الحشو التجميلية؛ حقن مملؤة لغايات طبية؛ 

 حقن مسبقة الملء لغايات طبية. 

 
"  OAMOACAكتبت كلمة  "  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يانات آي بي للملكية الفكريةب 
 CO GUEEMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346974 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتد  بإسم :
باث رود , وعنوانة : 

سالو , بيركشير, إس 

يو إتش, 3 1إل 

-105دةالمملكة المتح

103  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تنظيف وصقل وسحج وكشط، 

صابون ومنظفات، مستحضرات مضادة للكهرباء 
 الساكنة

 
 CO GUEEMبحروف التينية  وصف العالمة :

 عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  سماس للملكية الفكرية  
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346975 المودعة بالرقم :

 DO  28/10/2020   4695837بيانات األولوية :  
 ميسيكا جروب  بإسم :

رو  64وعنوانة : 
 الفاييت

 باريس 75009
 فرنسا

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14مييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت
المعادن النفيسة وكل خليط منها ما عدا ألغراض 
طب األسنان، مجوهرات، حلي مرصعة، أحجار 
كريمة، أحجار شبه كريمة، آللئ )مجوهرات( ، 
أسالك من معادن نفيسة )مجوهرات(، زمامات 
)مرابط( أكمام، حلي (مجوهرات)، دبابيس زينة 

، حلي وزينة للقبعات من المعادن )مجوهرات( 
النفيسة، علب للمجوهرات من المعادن النفيسة، 
صناديق من معادن نفيسة، علب للمجوهرات، 

صناديق من معادن نفيسة، حلقات مفاتيح من معادن 
نفيسة، حلقات للمفاتيح، أدوات قياس الوقت وأدوات 

قياس الوقت الدقيقة، ساعات الجيب واليد، علب 
جيب واليد، صناديق لساعات الجيب لساعات ال

واليد، سالسل لساعات الجيب واليد، سيور لساعات 
الجيب واليد، علب لساعات حائط وأدوات قياس 
الوقت )كرونوغرافات( (ساعات)، أدوات قياس 
الوقت، آليات تحريك لساعات الحائط، ساعات 

حائط وساعات حائط صغيرة، تماثيل صغيرة من 
ات، ميداليات كبيرة، منتجات معادن نفيسة، ميدالي

فنية من معادن نفيسة، حلي وزينة لألحذية من 
 معادن نفيسة. 

 
شكل هندسي السطوانة مفرغة  وصف العالمة :

داخلها اسطوانة اخرى داخلها شكل هندسي لدائرة 
 و داخلها دائرة اخرى

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 CO ORONEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DANAOEG 

 15/03/2021 :بتاريخ 346976 المودعة بالرقم :
 ANssss22sOOT0  Ts/s2/CsCT  ANبيانات األولوية :  

 بورتيه جروب ليمتد-ا-ذا نت  بإسم :

ذا فيليج  1وعنوانة : 
اوفيسيز، وستفيلد، 

ايريل واي، لندن دبليو 

جي اف،  7  12
 لمملكة المتحدةا

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات اإلعالن والتسويق والترويج فيما يتعلق 
بتطوير األعمال لمصممي األزياء؛ واستشارات 

األعمال والخدمات االستشارية فيما يتعلق بتطوير 
ة األعمال فيما األعمال لمصممي األزياء؛ وإدار

يتعلق بتطوير األعمال لمصممي األزياء؛ 
واستشارات االعمال والخدمات االستشارية في 

صناعة األزياء مزودة كجزء من مبادرة التدريب 
واإلرشاد؛ وإدارة األعمال لدعم األعمال الناشئة 

لمصممي األزياء الجدد؛ وخدمات الدعاية والتسويق 
ويجية والتجارية والترويج؛ وإعداد المواد التر

للغير؛ واالستشارات في مجال التسويق واإلعالن؛ 
تجميع مجموعة متنوعة من السلع لصالح الغير 
)باستثناء نقلها( وبالتحديد المالبس واألحذية 

وأغطية الرأس واكسسوارات المالبس 
واكسسوارات األزياء والمجوهرات، والساعات 
ميل، وأدوات قياس الوقت بدقة، ومستحضرات التج

ومستحضرات الزينة غير الدوائية، ومستحضرات 
الماكياج والحقائب والحافظات وحقائب األمتعة، بما 

يتيح للعمالء استعراض هذه السلع وشرائها بسهولة 
عبر متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت أو موقع 

متخصص في تسويق المالبس واكسسوارات 
اشر أو األزياء عبر اإلنترنت أو التسويق المب

القنوات التلفزيونية أو الهاتف األرضي أو المحمول 
 أو غيرها من األجهزة التي تدعم باإلنترنت.

 
 الكلمات  وصف العالمة :

CO ORONEO DANAOEG 
 باالحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 CO ORONEOارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

DANAOEG 

 15/03/2021 :بتاريخ 346977 المودعة بالرقم :
 ANssss22sOOT0  Ts/s2/CsCT  ANبيانات األولوية :  

 بورتيه جروب ليمتد-ا-ذا نت  بإسم :

ذا فيليج  1وعنوانة : 
اوفيسيز، وستفيلد، 

ايريل واي، لندن دبليو 

جي اف،  7  12
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التدريب والدورات في مجال التنمية الشخصية؛ 

وتطوير المواد التعليمية؛ وتقديم دورات تدريبية في 
مجال التنمية الشخصية؛ والخدمات التعليمية فيما 
يتعلق بتطوير األعمال لمصممي األزياء؛ وتقديم 

في مجال تطوير األعمال لمصممي التدريب 
األزياء؛ وتوفير المنشورات اإللكترونية عبر 

اإلنترنت فيما يتعلق بتطوير األعمال لمصممي 
األزياء؛ واألحداث الثقافية والموضوعات الترفيهية 

فيما يتعلق بتطوير األعمال لمصممي األزياء؛ 
وخدمات توجيه األعمال في مجاالت الموضة 

الدعم التوعوي لمصممي  والجمال؛ وبرامج
األزياء؛ وتوفير المنشورات اإللكترونية عبر 
اإلنترنت والمنشورات االلكترونية غير القابلة 

للتنزيل؛ ونشر المنشورات على اإلنترنت 

والمحتوى التحريري في مجاالت الموضة والجمال 
 ونمط الحياة.

 
 الكلمات  وصف العالمة :

CO ORONEO DANAOEG 
 ينية باالحرف الالت

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 EDDRMREMMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346983 المودعة بالرقم :

 AG  11/03/2021  90574444بيانات األولوية :  
 سكتشرز يو.إس.ايه.، انك اا  بإسم :

 228وعنوانة : 
مانهاتن بيتش بوليفارد، 

مانهاتن بيتش، 

، 90266كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 لباس القدم.

 
 EDDRMREMMUكتبت كلمة  "  وصف العالمة :

 " باللغة االنجليزية.

 

 االشتراطات : 

 
ي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

  عن تقدموالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
شكل ثالثي األبعاد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 لعالمة تجارية تصويرية

 15/03/2021 :بتاريخ 346990 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الشارقة الوطنية للزيت المزلق ذ.م.م  بإسم :

الصجعة وعنوانة : 
ناعية، خلف شارع ص

اإلمارات، مكتب شبرة 
ملك شركة الشارقة 

الوطنية للزيت المزلق 
المحدودة )شارلو(، 
الشارقة، اإلمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مزلقات؛ زيوت؛ زيوت وشحوم تزليق للسيارات 

 لصناعية و البحريةوالمكائن ا

 
تتكون العالمة من شكل ثالثي  وصف العالمة :

األبعاد لحاوية و عدد من التجاويف المميزة. تم 
 عرض المشهدين الجانبي والمنظوري للعالمة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

 15/03/2021 :بتاريخ 346991 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء 

معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط 
السكك الحديدية، حبال وأسالك غير كهربائية من 
معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات 
معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن 

نتجات مصنوعة حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، م
من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، 

خامات معادن ، مصنوعات حدادة، مسامير، 
براغي معدنية، مسامير ملولبة معدنية، صاموالت 
معدنية، مسامير برشام معدنية، مالزم للدواليب، 
كالّبات) خردوات معدنية( ، تجهيزات معدنية 

طارق لألبواب، مقابض معدنية لألبواب ، م

لألبواب ، ساللم معدنية، مفاتيح، صناديق معدنية 
 فارغة لألدوات.

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346992 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قية من الحوادث واإلشعاع والحريق، مالبس وا

واقيات ركب للعمال، قفازات للوقاية من الحوادث، 
ستائر مانعة للوَهج، زجاج مانع للوهج، دروع وجه 
واقية للعمال، أقنعة واقية، خوذ واقية، أحذية للوقاية 

من الحوادث واإلشعاع والحريق، كوابح أمان ، 
ت بخالف المستخدمة لمقاعد المركبات ومعدا

األلعاب الرياضية ، أجهزة تحكم عن بعد، منشآت 
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية، 
أجهزة اتصال داخلي، أجهزة إنذار، كبالت 

كهربائية، أسالك كهربائية ، أجهزة قياس، أدوات 
قياس،  مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي 
 )أسالك وكبالت(، كبالت ألياف بصرية، كبالت

متحدة المحور، قارنات كهربائية، مفاتيح كهربائية، 

قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى )وصالت 
 كهربائية(. 

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOت العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانا

 15/03/2021 :بتاريخ 346993 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخ
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
واألغراض الصحية، خزانات ضغط للماء ، 

مشعات حرارية )للتسخين( ، مراجل بخار، بخالف 
أجزاء اآلالت، مراجل غاز، مراجل تسخين ، 

ات ، أحواض مغاسل، حنفيات (صنابير)، شطاف
استحمام )بانيو(، حمامات الدوش، معدات لحمام 

الساونا، مغاطس للمياه المعدنية، مراحيض،  مقاعد 
تواليت، لوازم للحمام، منشآت إمداد المياه، 

شوايات، حجارة بركانية تستخدم في الشوايات، 
أجهزة ومنشآت لإلضاءة، بصيالت مصابيح، 

 أضواء كاشفة، مصابيح جيب كهربائية 

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346994 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عربات يدوية، إطارات هوائية، أجهزة ومنشآت 

 النقل الكبلي، أغطية للمركبات.

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  صف العالمة :و

 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346995 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتدكي  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد لصق )غراء( للقرطاسية أو لألغراض 

ة أو المنزلية، أشرطة تلقائية اللصق للقرطاسي
لألغراض المنزلية، فراشي دهان أو تلوين، 

صواني رسم، مساند للرسامين، لوحات أللوان 
الرسامين، بكرات دهان، أكياس للنفايات من الورق 
أو البالستيك، أكياس )مغلفات وأجربة( من الورق 

 أو البالستيك للتعبئة

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346996 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
، لندن، المملكة سكوير

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا 
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة 
في فئات أخرى، مواد بالستيكية متشكلة بالبثق 

إلستعمال في التصنيع، مواد التغليف والحشو ل
والعزل، أنابيب مرنة غير معدنية، أكمام أسطونية 
مطاطية لحماية أجزاء اآلالت، سدادات مطاطية، 
أربطة الصقة بخالف القرطاسية وليست لغايات 

طبية أو منزلية، أشرطة وأربطة عازلة، مواد لسد 
ات الشقوق، قطن خام للحشو )لسد الشقوق(، مركب
منع التسرب للمفاصل، سدادات محكمة، أغلفة 
مانعة لتسرب الماء، أنسجة من ألياف زجاجية 

للعزل، أنسجة عازلة، لباد عازل، ألياف زجاجية 
للعزل، ألياف بالستيكية ليست لإلستخدام النسيجي، 
مواد عازلة للرطوبة في المباني، دهانات عازلة، 

ورق عازل، لصقات عازلة، ورنيش عازل، 

وازل،  وصالت غير معدنية لألنابيب، ُجلب غير ع
معدنية لألنابيب، أطواق منع التسرب، حشوات 

 للوصالت التمددية

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ات والمصنفمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

 15/03/2021 :بتاريخ 346998 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3وعنوانة : 
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 22الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 
حبال غير معدنية، خيوط، شباك، خيام، مشمع، 
مظالت من النسيج، مظالت من مواد صناعية، 
أكياس )غرارات( لنقل وتخزين المواد بكميات 

كبيرة، أراجيح شبكية، أغطية للمركبات غير ثابتة، 
 حبال جر العربات.

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :

 األحرف الالتينيةب

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 VRAOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 346999 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كينجفيشر انترناشيونال برودكتس ليمتد  بإسم :

شيلدون  3:  وعنوانة
سكوير، لندن، المملكة 

بيه  6 2المتحدة، دبليو
اكس, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 27وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع 
فرش األرضيات ومواد أخرى لتغطية األرضيات 

ن مواد القائمة ومطرزات تعلق على الجدران )م
غير نسيجية(، أغطية أرضيات من الفينيل، ورق 

جدران، مطرزات غير نسيجية تعلق على الجدران، 
مداسات حمام، ممسحات أرجل، طبقات أعشاب 

 إصطناعية، حصر غير إنزالقية.

 
كتبت  VRAOOالعالمة هي كلمة  وصف العالمة :
 باألحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

ي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض عل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 مالك :وكيل التسجيل / ال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORDCAOORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347009 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميروم فارماسوتيكلز، انك.  بإسم :

تاور  950وعنوانة : 

 1050الين، سويت 
فوستر سيتي، سي ايه 

,الواليات  94404
االميركية, , , المتحدة 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض الكبد في 

 05الفئة 

 
باحرف  ORDCAOORكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يتي ام ب -سابـا وشـركاهـم  
 RORGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347015 المودعة بالرقم :

 VE  17/09/2020  302020112914.5بيانات األولوية :  

 كونشي ماركتنغ جي ام بي اتش  بإسم :

بارلر  100وعنوانة : 
 -شتراسه، دي

مورز،  47441
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منتجات التبغ )سلع فاخرة( ، وال سيما السجائر 

والسجائر ذات الرؤوس المرشح ؛ السيجار 
والسيجار الصغير، أغراض المدخنين، اعواد 
الكبريت؛ عصي التبغ ، منتجات التبغ لغرض 

ين التسخين ؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسخ
منتجات التبغ ، وال سيما أعواد التبغ وبدائل التبغ ؛ 
السجائر الكهربائية ، السجائر اإللكترونية؛ علب 

السجائر القابلة للشحن بالكهرباء ؛ المنظفات 
وأجهزة التنظيف وفرش التنظيف للسجائر 

الكهربائية واإللكترونية ؛ سوائل وسوائل النيكوتين 

 34نية في الفئة للسجائر الكهربائية واإللكترو

 

شكل مميز مكون من شريط و  وصف العالمة :
باحرف التينية ويعلوها  RORGبداخلها الكلمة 

رسم مميز لمجموعه من االشكال مختلفة لمباني و 
يدنو الجميع دائرة كبيرة و بداخلها رسم مميز 
 لمجموعه من المباني باللون االبيض و الفضي

 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RORGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347016 المودعة بالرقم :

 VE  17/09/2020  302020112915.3بيانات األولوية :  

 كونشي ماركتنغ جي ام بي اتش  بإسم :

بارلر  100وعنوانة : 
 -شتراسه، دي

 مورز، 47441
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منتجات التبغ )سلع فاخرة( ، وال سيما السجائر 

والسجائر ذات الرؤوس المرشح ؛ السيجار 
والسيجار الصغير، أغراض المدخنين، اعواد 
الكبريت؛ عصي التبغ ، منتجات التبغ لغرض 

ن ؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسخين التسخي
منتجات التبغ ، وال سيما أعواد التبغ وبدائل التبغ ؛ 
السجائر الكهربائية ، السجائر اإللكترونية؛ علب 

السجائر القابلة للشحن بالكهرباء ؛ المنظفات 
وأجهزة التنظيف وفرش التنظيف للسجائر 

ل النيكوتين الكهربائية واإللكترونية ؛ سوائل وسوائ

 34للسجائر الكهربائية واإللكترونية في الفئة 

 

شكل مميز مكون من شريط و  وصف العالمة :
باحرف التينية ويعلوها  RORGبداخلها الكلمة 

رسم مميز لمجموعه من االشكال مختلفة لمباني و 
يدنو الجميع دائرة كبيرة و بداخلها رسم مميز 

 و الفضي لمجموعه من المباني باللون االبيض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RORGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347017 المودعة بالرقم :

 VE  17/09/2020  302020112916.1بيانات األولوية :  

 كونشي ماركتنغ جي ام بي اتش  بإسم :

بارلر  100وانة : وعن
 -شتراسه، دي

مورز،  47441
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منتجات التبغ )سلع فاخرة( ، وال سيما السجائر 

والسجائر ذات الرؤوس المرشح ؛ السيجار 
والسيجار الصغير، أغراض المدخنين، اعواد 

يت؛ عصي التبغ ، منتجات التبغ لغرض الكبر
التسخين ؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسخين 
منتجات التبغ ، وال سيما أعواد التبغ وبدائل التبغ ؛ 
السجائر الكهربائية ، السجائر اإللكترونية؛ علب 

السجائر القابلة للشحن بالكهرباء ؛ المنظفات 
ئر وأجهزة التنظيف وفرش التنظيف للسجا

الكهربائية واإللكترونية ؛ سوائل وسوائل النيكوتين 

 34للسجائر الكهربائية واإللكترونية في الفئة 

 

شكل مميز مكون من شريط و  وصف العالمة :
باحرف التينية ويعلوها  RORGبداخلها الكلمة 

رسم مميز لمجموعه من االشكال مختلفة لمباني و 
سم مميز يدنو الجميع دائرة كبيرة و بداخلها ر

 لمجموعه من المباني باللون االبيض و الفضي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RORGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347018 المودعة بالرقم :

 VE  17/09/2020  302020112918.8بيانات األولوية :  

 كونشي ماركتنغ جي ام بي اتش  بإسم :

بارلر  100وعنوانة : 
 -شتراسه، دي

مورز،  47441
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منتجات التبغ )سلع فاخرة( ، وال سيما السجائر 

والسجائر ذات الرؤوس المرشح ؛ السيجار 
يجار الصغير، أغراض المدخنين، اعواد والس

الكبريت؛ عصي التبغ ، منتجات التبغ لغرض 
التسخين ؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسخين 
منتجات التبغ ، وال سيما أعواد التبغ وبدائل التبغ ؛ 
السجائر الكهربائية ، السجائر اإللكترونية؛ علب 

منظفات السجائر القابلة للشحن بالكهرباء ؛ ال
وأجهزة التنظيف وفرش التنظيف للسجائر 

الكهربائية واإللكترونية ؛ سوائل وسوائل النيكوتين 

 34للسجائر الكهربائية واإللكترونية في الفئة 

 

شكل مميز مكون من شريط و  وصف العالمة :
باحرف التينية ويعلوها  RORGبداخلها الكلمة 

ني و رسم مميز لمجموعه من االشكال مختلفة لمبا
يدنو الجميع دائرة كبيرة و بداخلها رسم مميز 
 لمجموعه من المباني باللون االبيض و الفضي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RORGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347019 المودعة بالرقم :

 VE  17/09/2020  302020112919.6األولوية : بيانات  

 كونشي ماركتنغ جي ام بي اتش  بإسم :

بارلر  100وعنوانة : 
 -شتراسه، دي

مورز،  47441
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منتجات التبغ )سلع فاخرة( ، وال سيما السجائر 

السجائر ذات الرؤوس المرشح ؛ السيجار و
والسيجار الصغير، أغراض المدخنين، اعواد 
الكبريت؛ عصي التبغ ، منتجات التبغ لغرض 

التسخين ؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسخين 
منتجات التبغ ، وال سيما أعواد التبغ وبدائل التبغ ؛ 

علب السجائر الكهربائية ، السجائر اإللكترونية؛ 
السجائر القابلة للشحن بالكهرباء ؛ المنظفات 
وأجهزة التنظيف وفرش التنظيف للسجائر 

الكهربائية واإللكترونية ؛ سوائل وسوائل النيكوتين 

 34للسجائر الكهربائية واإللكترونية في الفئة 

 

شكل مميز مكون من شريط و  وصف العالمة :
 باحرف التينية ويعلوها RORGبداخلها الكلمة 

رسم مميز لمجموعه من االشكال مختلفة لمباني و 
يدنو الجميع دائرة كبيرة و بداخلها رسم مميز 
 لمجموعه من المباني باللون االبيض و الفضي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 DRME Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRAMNOU  

 15/03/2021 :بتاريخ 347022 مودعة بالرقم :ال
 بيانات األولوية :  

 فاين اند كنتري ليمتد  بإسم :

بارك  121وعنوانة : 
لين، مايفير، لندن، 

ايه  7كيه  1دبليو 
جي، المملكة المتحدة, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛  :36الفئة 
شؤون العقارات؛ إدارة العقارات؛ إدارة المحافظ 

العقارية؛ إدارة محفظة الممتلكات؛ إدارة الممتلكات 
العقارية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعقارات 
وبإدارة العقارات؛ المشورة واالستشارات المتعلقة 

ال العقارات؛ خدمات بالتمويل واالستثمار في مج
الوكالة؛ خدمات وكالة التأجير عبر اإلنترنت؛ 
ترتيب عقود اإليجار وعقود اإليجار للعقارات؛ 
إدارة أخذ الودائع؛ ترتيب التحويالت النقدية؛ 
خدمات إدارة الممتلكات فيما يتعلق بالمشاريع 
العقارية وشراء وبيع وتأجير العقارات؛ توفير 

وق العقارات ]العقارات[؛ المعلومات المتعلقة بس
اإلدارة المالية لتحصيل اإليجار من المستأجرين؛ 

اإلدارة المالية لمعالجة االئتمان والتحقق من 
االئتمان وتحليل االئتمان للمستأجرين؛ المعامالت 

العقارية؛ خدمات الممتلكات العقارية، بما في ذلك 
توفير الوصول إلى المعلومات والتحليالت العقارية 

بر شبكة كمبيوتر عالمية أو اإلنترنت؛ خدمات ع
معالجة الدفع؛ دفع واستالم األموال كوكالء؛ تأجير 
واستئجار السكن الدائم؛ تثمين العقارات تقييمات 

(؛ خدمات التأمين على -الممتلكات )العقارات
العقارات؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة 
التسوق  بمجمعات البناء والمباني التجارية ومراكز

ومباني البيع بالتجزئة ومراكز التسوق؛ خدمات 
وكالة العقارات السكنية؛ خدمات وكالة العقارات 
التجارية؛ تحصيل المدفوعات للسلع والخدمات؛ 
خدمات المعلومات واالستشارات وتقديم المشورة 

 فيما يتعلق بجميع ما سبق ذكره. 

 
 DRME Eالعبارة  وصف العالمة :
MRAMNOU بأحرف التينية. مكتوبة 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MURMRVANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 شوكوديت

 15/03/2021 :بتاريخ 347024 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 السيد فواز مالك فايز المصري  بإسم :

ي، دبوعنوانة : 
,االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

ثلجة؛ السكر؛ عسل النحل والحلويات؛ الحلويات الم
والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ 
الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ 

 .30الثلج، في الفئة 

 
رسم مميز لشريطين مكتوب  وصف العالمة :

بداخل األيمن وباألحرف العربية الكلمة 
"شوكوديت" باللون الفضي وعلى قاعدة سوداء، 

شريط االيسر نفس الكلمة ولكن باألحرف وبداخل ال

" وايضا باللون MURMRVANEالالتينية "
 الفضي وعلى قاعدة سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRAMNAMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347025 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اوتوموبيلي المبورغيني اس.بيه.ايه.  بإسم :

فيا  12وعنوانة : 

 40019مودينا، 
 سانتاغاتا بولونيز 

,ايطاليا, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
السيارات؛ السيارات الكهربائية؛ واقيات منع 

مركبات ؛ إطارات السيارات؛ أغطية التطاير لل
محركات السيارات؛ عجالت التوجيه للمركبات؛ 
أجهزة منع السرقة للسيارات؛ مصدات السيارات؛ 
أبواق السيارات اآللية؛ أبدان السيارات؛ مقاعد 

السيارات؛ محركات السيارات؛ سيارات السباق؛ 
هياكل السيارات؛ ممتصات الصدمات للسيارات؛ 

لمركبات؛ المحركات الكهربائية مواد تنجيد ا
للمركبات اآللية؛ السيارات ذاتية القيادة؛ إطارات 

العجالت) للسيارات(؛  السيارات وقطعها الهيكلية؛ 
مقاعد السباق للسيارات؛ قطع الزينة الداخلية 

للمركبات؛ علب التروس االوتوماتيكية للسيارات؛ 
ناقالت تروس الحركة للسيارات؛ الزوارق 

؛ السيارات الصغيرة؛ المركبات الكهربائية؛ السريعة
الدراجات الهوائية؛ السيارة الهجينة؛ الفرامل 

للسيارات؛ لقم الفرامل القرصية للمركبات البرية؛ 

األجنحة الخلفية للمركبات؛ األجنحة الخلفية 
للمركبات المائية؛ األجنحة الخلفية للمركبات البرية؛ 

بات؛ األجنحة أجنحة االنسيابية الهوائية للمرك
الخلفية للمركبات الجوية؛ منظمات ضغط المكابح 

الهيدروليكية للسيارات؛ المرفقات الديناميكية 
الهوائية لهياكل المركبات؛ األلواح اآللية؛ الطائرات 
بدون طيار المدنية؛ الطائرات بدون طيار المزودة 

بكاميرات؛ الطائرات بدون طيار للتوصيل؛ 
(؛ الدراجات البخارية اآللية دراجات الدفع )مركبات

وغير المزودة بمحركات للنقل الشخصي؛ دراجات 
قابلة للطي؛ الدراجات الكهربائية؛ دراجات 

رياضية؛ الدراجات الهوائية؛ الدراجات الهوائية 
للسباقات؛ دراجات األطفال؛ هياكل الدراجات 
الهوائية؛ دراجات جبلية؛ محركات للدراجات؛ 

راجات كهربائية قابلة للطي؛ الدراجات النارية؛ د
الكراسي المدولبة العاملة كهربائيا؛ الكراسي 

المدولبة؛ اليخوت؛ اليخوت ؛ الدراجات البخارية 



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

المنخفضة؛ الدراجات الصغيرة )مركبات(؛ 
الدراجات المائية؛ سكوتر كهربائي ذاتي التوازن؛ 

دراجات كهربائية بعجلة واحدة؛ الدراجات 
المزودة بمحركات للنقل  البخارية اآللية وغير

الشخصي؛ الدراجات البخارية اآللية للمعاقين وذوي 
الصعوبات في الحركة؛ القوارب؛ القوارب ذات 
المحركات؛ القوارب الهوائية؛ القوارب القابلة 

  12للنفخ؛ السفن ؛ درجات بخارية، في الفئة 

 
باحرف  MRAMNAMUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRAMNAMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347026 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اوتوموبيلي المبورغيني اس.بيه.ايه.  بإسم :

فيا  12وعنوانة : 

 40019مودينا، 
 ز سانتاغاتا بولوني

,ايطاليا, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األلعاب على شكل سيارات؛ ألعاب نماذج المركبات 
المصغرة؛ ألعاب سيارات السباق؛ ألعاب السيارات 

ذات الدواسة؛ مضامير ألعاب المركبات؛ 
عة ألعاب مجموعات األجزاء )المباعة كاملة( لصنا

نماذج السيارات؛  نماذج السيارات )ألعاب(؛ ألعاب 
نماذج السيارات التي يتم التحكم بها عن بعد؛ 
معدات الرياضة؛ العاب رياضه؛ آالت ألعاب 
الرواق؛ االلعاب االلكترونية؛ وحدات األلعاب 

اإللكترونية المحمولة باليد؛ ألعاب سيارات السباق؛ 
لة باليد؛ العاب األلعاب اإللكترونية المحمو

الكترونية لتعليم االطفال؛ الدمى، واأللعاب، ومواد 
اللعب؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ الطائرات بدون 
طيار )ألعاب(؛ ودراجات الدفع بالرجل )ألعاب(؛ 

األلعاب على شكل دراجات هوائية؛ لعبة السفن؛ 

  28ألعاب الدراجات الصغيرة، في الفئة 

 
باحرف  MRAMNAMUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAOGAEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DOADRO 

 15/03/2021 :بتاريخ 347027 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 فيليب موريس براندز إس.إيه.آر.إل.  بإسم :

كاي  3: وعنوانة 

 2000جانرونود،  
نوشاتيل، ,سويسرا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب، في الفئة 

34 . 

 
 OAOGAE DOADROعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CAM MRORAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ELMEGG ORCARV ORMEO 

 15/03/2021 :بتاريخ 347029 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أب أرت كوزمتيكس انك. -ميك   بإسم :

الجادة  767وعنوانة : 
الخامسة، نيويورك، 

، 10153نيويورك 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .3مستحضرات تجميل في الفئة 

 
 CAM MRORAOعبارة  وصف العالمة :

ELMEGG ORCARV ORMEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -وشـركاهـم  سابـا 
 CAM MRORAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ELMEGG SEO ORMEO 

 15/03/2021 :بتاريخ 347030 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أب أرت كوزمتيكس انك. -ميك   بإسم :

الجادة  767وعنوانة : 
الخامسة، نيويورك، 

، 10153نيويورك 
ة ,الواليات المتحد
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .3مستحضرات تجميل في الفئة 

 
 CAM MRORAOعبارة  وصف العالمة :

ELMEGG SEO ORMEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORSUNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEDEAOEO 

 15/03/2021 :بتاريخ 347031 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شيسايدو اميريكاز كوربوريشن  بإسم :

روت  301وعنوانة : 

تي 10نورث،  17
اتش فلور، رذرفورد، 

، 07070نيو جرسي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 03مواد التجميل و مستحضرات التجميل في الفئة 

 
 ORSUNعبارة  وصف العالمة :
OEDEAOEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

نفات والمصمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OuthuLasلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا

 لحماجون

 15/03/2021 :بتاريخ 347032 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 فيغ )هولدينغ( ش.م.ل.  بإسم :

 -الجميزة وعنوانة : 

 - 391شارع باستور
بيروت،  –بناية مدور 

,لبنان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 . 43المؤقت، في الفئة 

 
باحرف  OuthuLasكلمة  وصف العالمة :

التينية و يعلوها رسم لشريحة من الليمون او 
البرتقال ويقابلها شكل مماثل للكلمة لحماجون 

باحرف عربية و يعلوها رسم مماثل لشريحة من 
 الالليمون او البرتق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم مصنفات الفكرية والتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GRORAC O0طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347038 المودعة بالرقم :

 DO  15/09/2020  4682370بيانات األولوية :  

 ارك مانجمنت E سيرفيسيز  بإسم :

نيو اف104وعنوانة : 
دو جينيرال 

ارك  62510دوغول،
,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أواني لألغراض المنزلية ؛ أدوات المطبخ؛ حاويات 
لالستخدام المنزلي أو المطبخ ؛ زجاج غير مشغول 

أو شبه مشغول باستثناء زجاج المبنى ؛ سلع 
زجاجات ؛ األعمال الفنية من الخزف أو  خزفية؛

السيراميك أو الفخار أو الزجاج ؛ تماثيل من 
البورسلين أو السيراميك أو الفخار أو الزجاج ؛ 
زجاج )أوعية( ؛ ادوات المائدة عدا السكاكين 

 21والشوك والمالعق في الفئة 

 

كلمة التينية و  GRORAC O0 وصف العالمة :
 رقمان أجنبيان

 

 طات : االشترا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347048 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوشن انرجي م.م.ح  بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

، منطقة جبل 17744
علي الحرة، دبي، 

لعربية ,االمارات ا
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب 

 .37أو التجميع، في الفئة 

 
رسم مميز لنجمة باللون الذهبي  وصف العالمة :
 على قاعدة بيضاء

 

 االشتراطات : 

 
تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  

 EOBRO 3644طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
SROD OEGEODE 

 15/03/2021 :بتاريخ 347049 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوشن انرجي م.م.ح  بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

، منطقة جبل 17744
علي الحرة، دبي، 
ية ,االمارات العرب
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب 

 .37أو التجميع، في الفئة 

 

على سطرين بخط  3644الرقم  وصف العالمة :
 EOBROمميز يدنوهم خط و الذي يدنوه عبارة 

SROD OEGEODE ط مميز جميعهم باللون بخ
 األسود على قاعدة بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRNU EAOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347050 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوشن انرجي م.م.ح  بإسم :
ص.ب.: وانة : وعن

، منطقة جبل 17744
علي الحرة، دبي، 
,االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب 

 .37أو التجميع، في الفئة 

 
رف بأح MRNU EAOOعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارية تعلن إدارة العالمات التج
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OORCEMAVE 

 15/03/2021 :بتاريخ 347051 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوشن انرجي م.م.ح  بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

ل ، منطقة جب17744
علي الحرة، دبي، 
,االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب 

 .37أو التجميع، في الفئة 

 
 MRNUعبارة  وصف العالمة :

OORCEMAVE بأحرف التينية 

 

 : االشتراطات 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 EOBROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OORCAEMAVE 

 15/03/2021 :بتاريخ 347052 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوشن انرجي م.م.ح  بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

، منطقة جبل 17744
علي الحرة، دبي، 

مارات العربية ,اال
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب 

 .37أو التجميع، في الفئة 

 
 EOBROعبارة  وصف العالمة :

OORCAEMAVE بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 EOBRO UROOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/03/2021 :بتاريخ 347053 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أوشن انرجي م.م.ح  بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

، منطقة جبل 17744
علي الحرة، دبي، 
,االمارات العربية 

, , ,  المتحدة, 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب 

 .37أو التجميع، في الفئة 

 
بأحرف  EOBRO UROOGعبارة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لي أي بي ذ.م.مسيدر وايت براد 
 EDAM+MUAROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347072 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إيفاك+تشير إنترناشونال ليمتد  بإسم :

 4يونيت وعنوانة : 
سنترال بولفارد، باليث 
فالي بارك، سوليهول، 

ويست ميدالندز، 

يه ا 8 90إنكلترا، بي
دبليو، المملكة المتحدة, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األدوات واألجهزة الجراحية والطبية؛ األجهزة 
المستخدمة كمساعدات على حركة ذوي الهمم؛ 

أجهزة مساعدة المرضى على النهوض باستخدام 
جهزة نقل مرضى اليدين؛ أجهزة رفع المرضى؛ أ

العناية المركزة؛ أجهزة النقل الطبي الجوي 
للمرضى؛ أجهزة نقل مرضى حديثي الوالدة؛ 
أجهزة نقل مرضى األطفال؛ أجهزة رفع ونقل 

المرضى؛ كراسي حمل المرضى؛ أجهزة الهروب 
في الحاالت الطارئة؛ كراسي مخصصة للمرضى 
للهروب في الحاالت الطارئة؛ طاوالت فحص 

نقاالت اإلسعاف ونقاالت الطوارئ؛ المرضى؛ 
فرش النقاالت؛ المخدات والوسائد لغايات طبية؛ 
أجهزة تثبيت المرضى؛ أجهزة مساعدة المرضى 
داخل وخارج الحمامات؛ اكسسوارات كراسي 

الطوارئ؛ أجهزة رفع ونقل المرضى؛ أجهزة حمل 

المرضى؛ كراسي حمل المرضى؛ كراسي لنزول 
مة المرضى وتحديًدا وصعود األدراج؛ أجهزة سال

أحزمة األمان والقيود المستخدمة مع أجهزة حمل 
المرضى وأجهزة رفع المرضى وأجهزة مساعدة 
المرضى على النهوض باستخدام اليدين وأجهزة 
نقل المرضى؛ كراسي لألدراج كأجهزة طوارئ 

طبية؛ مواد تقويم العظام؛ الفرش لالستخدام لطبي؛ 
 لسلع السالفة الذكر.األجزاء واللوازم الخاصة با

 
" EDAM+MUAROعبارة " وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية عادية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يخ يوما من تار 30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
ماركة الباخرة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BANUEOAU CAON  

 16/03/2021 :بتاريخ 347074 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة النافع لألغذية  بإسم :
حي وعنوانة : 

الشاطئ، طريق 
الكورنيش، جدة 

، ص. ب. 21473

، المملكة 12449
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

اجن : اللحوم واألسماك ولحوم الدو29الفئة 
والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضروات 

محفوظة ومجففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات 
وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض والحليب ومنتجات 

 الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
العبارة )ماركة الباخرة( مكتوبة  وصف العالمة :

 بأحرف عربية وفي األسفل كتبت العبارة الالتينية
AO-BANUEOAU CAON  ويتوسط

العبارتين رسم لباخرة داخل إطار هندسي والعالمة 
 باللوان األحمر واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
ماركة الباخرة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BANUEOAU CAON  

 16/03/2021 :بتاريخ 347075 م :المودعة بالرق
 بيانات األولوية :  

 شركة النافع لألغذية  بإسم :
حي وعنوانة : 

الشاطئ، طريق 
الكورنيش، جدة 

، ص. ب. 21473

، المملكة 12449
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

قهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز : ال30الفئة 
والتابيوكا والساغو والقهوة االصطناعية؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 

النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 

 لثلج. البهارات؛ ا

 
العبارة )ماركة الباخرة( مكتوبة  وصف العالمة :

بأحرف عربية وفي األسفل كتبت العبارة الالتينية 
AO-BANUEOAU CAON  ويتوسط

العبارتين رسم لباخرة داخل إطار هندسي والعالمة 
 باللوان األحمر واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ة للملكية الفكريةأبوغزال 
  AO AEAVالجواد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347076 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة النافع لألغذية  بإسم :

حي وعنوانة : 
الشاطئ، طريق 
الكورنيش، جدة 

، ص. ب. 21473

، المملكة 12449
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن 29الفئة 
والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضروات 

محفوظة ومجففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات 
وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض والحليب ومنتجات 

 ن الصالحة لألكل. الحليب؛ الزيوت والدهو

 
الكلمة )الجواد( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

بأحرف  AO AEAVعربية وأسفلها كتبت الكلمة 

التينية وفي األعلى رسم لرأس جواد بوالعالمة 
 باأللوان البني واألزرق واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ةأبوغزالة للملكية الفكري 
  AO AEAVالجواد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347077 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة النافع لألغذية  بإسم :

حي وعنوانة : 
الشاطئ، طريق 
الكورنيش، جدة 

، ص. ب. 21473

، المملكة 12449
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 30الفئة 
والتابيوكا والساغو والقهوة االصطناعية؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 

رة ومسحوق الخبيز؛ النحل والعسل األسود؛ الخمي
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 

 البهارات؛ الثلج. 

 
الكلمة )الجواد( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

بأحرف  AO AEAVعربية وأسفلها كتبت الكلمة 

التينية وفي األعلى رسم لرأس جواد بوالعالمة 
 باأللوان البني واألزرق واألبيض بشكل مميز.

 

 :  االشتراطات
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  AO NAREالطائي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347078 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة النافع لألغذية  بإسم :

حي وعنوانة : 
الشاطئ، طريق 
الكورنيش، جدة 

. ، ص. ب21473

، المملكة 12449
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن 29الفئة 
والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضروات 

محفوظة ومجففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات 
لبيض والحليب ومنتجات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ ا

 الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
الكلمة )الطائي( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

بأحرف  AO NAREعربية وأسفلها كتبت الكلمة 
التينية والكل على خلفية هندسية مموجة من األسفل 

والعالمة باأللوان األخضر واألبيض والذهبي بشكل 
 مميز.

 

  االشتراطات :
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 ن تقدم عوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  AO NAREالطائي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347090 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة النافع لألغذية  بإسم :

حي وعنوانة : 
الشاطئ، طريق 
الكورنيش، جدة 

، ص. ب. 21473

، المملكة 12449
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 30الفئة 
والتابيوكا والساغو والقهوة االصطناعية؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 

حلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل والفطائر وال
النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 
 البهارات؛ الثلج. 

 
الكلمة )الطائي( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

بأحرف  AO NAREعربية وأسفلها كتبت الكلمة 
األسفل التينية والكل على خلفية هندسية مموجة من 

والعالمة باأللوان األخضر واألبيض والذهبي بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Gushu Muhuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Ooscos  

 16/03/2021 :بتاريخ 347092 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سانتا ناتا ليمتد  بإسم :

باالردز  35وعنوانة : 

 1 3الين، لندن، أن 
أكس دبليو، المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 30الفئة 
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 

مستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز وال
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 

النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 

 البهارات؛ الثلج. 

 
 Gushu Muhuالعبارة  وصف العالمة :

Ooscos  مكنوبة بأحرف التينية في سطرين

طار هندسي رباعي غير مكتمل من األسفل داخل إ
 والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Gushu Muhuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Ooscos  

 16/03/2021 :بتاريخ 347093 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ا ناتا ليمتدسانت  بإسم :

باالردز  35وعنوانة : 

 1 3الين، لندن، أن 
أكس دبليو، المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة 35الفئة 
 األعمال؛ توجيه األعمال؛ األعمال المكتبية. 

 
 Gushu Muhuالعبارة  : وصف العالمة

Ooscos  مكنوبة بأحرف التينية في سطرين
داخل إطار هندسي رباعي غير مكتمل من األسفل 

 والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Gushu Muhuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Ooscos  

 16/03/2021 :بتاريخ 347094 لرقم :المودعة با

 بيانات األولوية :  
 سانتا ناتا ليمتد  بإسم :

باالردز  35وعنوانة : 

 1 3الين، لندن، أن 
أكس دبليو، المملكة 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

والمشروبات؛ : خدمات توفير األطعمة 43الفئة 
 اإليواء المؤقت. 

 
 Gushu Muhuالعبارة  وصف العالمة :

Ooscos  مكنوبة بأحرف التينية في سطرين
داخل إطار هندسي رباعي غير مكتمل من األسفل 

 والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
 والمصنفاتمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ED2التجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

 16/03/2021 :بتاريخ 347096 المودعة بالرقم :

 NO  22/12/2020  0234772-2020-40بيانات األولوية :  

 كيا موتورز كوربوريشن   بإسم :

، 12وعنوانة : 
رو،  -هيولوينج 
جو،  -سيوتشو 

سيؤول، كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات 

: السيارات؛ سيارات رياضية؛ عربات 12الفئة 
النقل المقفلة )مركبات(؛ شاحنات؛ حافالت ذات 

 محرك؛ سيارات كهربائية. 

 
مكتوبة بأحرف التينية  ED2 وصف العالمة :
 بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 NRA ED2ب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طل

 16/03/2021 :بتاريخ 347097 المودعة بالرقم :

 NO  22/12/2020  0234763-2020-40بيانات األولوية :  

 كيا موتورز كوربوريشن   بإسم :

، 12وعنوانة : 
رو،  -هيولوينج 
جو،  -سيوتشو 

سيؤول، كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ

: السيارات؛ سيارات رياضية؛ عربات 12الفئة 
النقل المقفلة )مركبات(؛ شاحنات؛ حافالت ذات 

 محرك؛ سيارات كهربائية. 

 
مكتوبة  NRA ED2العبارة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OANURMELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347098 المودعة بالرقم :

 AG  03/03/2021  90557689بيانات األولوية :  
 سبراينج سيستمز كو.  بإسم :

 200وعنوانة : 
ويست نورث افنيو، 

جلينديل هايتس، الينوي 

، الواليات 60139
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : عوامل ومستحضرات تنظيف. 03الفئة 

 
مكتوبة  OANURMELالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ية الفكريةأبوغزالة للملك 
  OANUROAOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347099 المودعة بالرقم :

 AG  04/03/2021  90560117بيانات األولوية :  
 سبراينج سيستمز كو.  بإسم :

 200وعنوانة : 
ويست نورث افنيو، 

جلينديل هايتس، الينوي 

، الواليات 60139
يكية, , , المتحدة األمر

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مطهرات لجميع األغراض؛ 05الفئة 
 مستحضرات تعقيم لجميع األغراض. 

 
 OANUROAOEالكلمة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للملكية الفكرية أبوغزالة 
الشوكة والملعقة شركة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 مازن محمد باحارث

 16/03/2021 :بتاريخ 347100 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة مازن محمد باحارث  بإسم :

 –جده وعنوانة : 
المملكة العربية 
السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن 29الفئة 
والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضروات 

محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( 
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض والحليب 

ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة 
 ل. لألك

 
العبارة )الشوكة والملعقة شركة  وصف العالمة :

مازن محمد باحارث( مكتوبة بأحرف التينية في 
سطرين يتوسطهما رسم لشوكة وملعقة بشكل 

متقاطع والعالمة باأللوان البني واألبيض بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية  مكتوبا إلدارة العالمات

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
الشوكة والملعقة شركة سجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لت

 مازن محمد باحارث

 16/03/2021 :بتاريخ 347101 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة مازن محمد باحارث  بإسم :

 –جده وعنوانة : 
المملكة العربية 
السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 

: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 30الفئة 
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ السكر 

وعسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق 
دل؛ الخل والصلصات الخبيز؛ الملح؛ الخر

 )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

 
العبارة )الشوكة والملعقة شركة  وصف العالمة :

مازن محمد باحارث( مكتوبة بأحرف التينية في 
سطرين يتوسطهما رسم لشوكة وملعقة بشكل 

متقاطع والعالمة باأللوان البني واألبيض بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CRVAOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEVEDRMRMS MRMGNOAMNRRM  

 16/03/2021 :بتاريخ 347105 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شارل جوزف الخوري  بإسم :

عمشيت، وعنوانة : 
بنقرة، شارع المدينة 

الصناعية، بناية 
ان, , , ,  مرقص، لبن

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  خدمات إنشاء المباني، خدمات 37الفئة 
 التصليح، خدمات التركيب. 

 
 CRVAOAالعبارة  وصف العالمة :

OEVEDRMRMS MRMGNOAMNRRM 
مكتوبة بأحرف التينية في أربع أسطر بطريقة 

 مميزة.

 

 اطات : االشتر
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم كرية والمصنفات الفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
ملحمة الضيعة اللبنانية طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AO VAUAA OEBAMEGE BANMUEOU 

 16/03/2021 :بتاريخ 347106 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 .مئي أي جي اليف ستايل لالستثمار ذ.م  بإسم :

أبوظبي، وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة 35الفئة 
 األعمال؛ توجيه األعمال؛ األعمال المكتبية. 

 
( العبارة )ملحمة الضيعة اللبنانية وصف العالمة :

 AOمكتوبة بأحرف عربية وأسفلها كتبت العبارة 
VAUAA OEBAMEGE BANMUEOU 

بأحرف التينية وكالهما على خلفية شريط هندسي 
يعوله رسم لمنظر طبيعي وأبقار وأغنام وشجرة 
وسهول داخل إطار بيضوي وأسفل الكل ذات 

العالمة باأللوان األخضر واألبيض واألزرق 
 كل مميز.واألسود واألحمر والبني بش

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  oaouhstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347107 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 دبليو دبليو انترناشيونال م م ح  بإسم :

الفجيرة، وعنوانة : 
العربية  اإلمارات

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات قانونية؛ خدمات أمنية لحماية 45الفئة 
الممتلكات واألفراد؛ خدمات شخصية واجتماعية 

 يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
 مكتوبة oaouhstالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية ومسبوقة برسم لخطوط متداخلة 
 والعالمة باأللوان البرتقالي واألزرق بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 EGMR-BAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRMNEO U MRMRMA 

 16/03/2021 :بتاريخ 347108 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة سناك بار ش.م.ل.  بإسم :
حرش تابت، وعنوانة : 

شارع بيروت هول، 
مبنى كيوبيك، الطابق 

ب، المتن، لبنان, , ,  7
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  خدمات المطاعم والمقاهي، توفير 43الفئة 
 لطعام والشراب. ا

 
 EGMR-BAOالعبارة  وصف العالمة :

MRMNEO U MRMRMA  مكتوبة بأحرف
التينية في سطرين على خلفية رسم زخرفي شبه 

 دائري بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  MRMDAUEORLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347109 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 البوراتوريوس سينفا، اس. ايه.  بإسم :

ترافيسيا دي وعنوانة : 

 1رونسيسفاليس، 
بوليج. اي ان دي. دي 

 31699اولوكي، 
اولوكي )نافارا(، 
اسبانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات

: أدوية؛ منتجات صيدالنية؛ مضادات 5الفئة 
 السعال؛ مضادات السعال طاردة للبلغم. 

 
مكتوبة  MRMDAUEORLالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 LGADEارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التج

 16/03/2021 :بتاريخ 347111 المودعة بالرقم :

 RN  16/09/2020  302020000077404بيانات األولوية :  

 سكوتسمان آيس اس.ار.ال.  بإسم :
فيا لينايت وعنوانة : 

31 20010 
بوجليانو ميالني، 
ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
آالت صنع الثلج؛ آالت صنع مكعبات الثلج، في 

 .11الفئة 

 
 باحرف التينية LGADEكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 VALLRDUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :ريخبتا 347113 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريفانسي ثيربيتكس، انك.  بإسم :

 7555وعنوانة : 
غايتواي بلفد.، نيوارك، 

 94560كاليفورنيا 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ج االضطرابات المستحضرات الصيدالنية لعال

العصبية، خلل التوتر العضلي، اضطرابات 
العضالت الملساء، اضطرابات العصب الالإرادي، 

آالم الرأس، التجاعيد، فرط التعرق، اإلصابات 
الرياضية، تحديدا: ، الجلد المصاب أو الممزق، 
العضالت، األربطة، أو العظم، الشلل الدماغي، 

مها؛ تشنجات عضلية، ارتعاش العضالت وآال
المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: ، ركائز الببتيد 
المستخدمة في عالج االضطرابات العصبية، خلل 
التوتر العضلي، اضطرابات العضالت الملساء، 

اضطرابات العصب الالإرادي، آالم الرأس، 
اإلصابات الرياضية، تحديدا: ، الجلد المصاب أو 

شلل الممزق، العضالت، األربطة، أو العظم، ال
الدماغي، تشنجات عضلية، ارتعاش العضالت 

وآالمها؛ كريمات الجسم، اللوشن والجل 
لالستخدامات الطبية؛ كريمات للعيون، اللوشن 

  5والجل لالستخدامات الطبية، في الفئة 

 
باحرف  VALLRDUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -كاهـم سابـا وشـر 
 ORGEGCAONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347114 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 رايزسمارت، إنك.  بإسم :

المادين  55وعنوانة : 

،  800بلفارد، سويت 
سان جوزيه ، 

 95113كاليفورنيا 
,الواليات المتحدة 
 االميركية, , , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االستشارة والتوظيف عبر اإلنترنت ؛ 

 35استئناف خدمات الكتابة في الفئة 

 
باحرف  ORGEGCAONكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORGEGCAONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347115 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 رايزسمارت، إنك.  بإسم :

المادين  55وعنوانة : 

،  800بلفارد، سويت 
سان جوزيه ، 

 95113كاليفورنيا 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إرشاد وظيفي؛ خدمات التدريب في مجال 
مقابالت التوظيف وتقنيات المقابلة الشخصية في 

 41الفئة 

 
باحرف  ORGEGCAONكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ا وشـركاهـم سابـ 
 OAVRGGRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347116 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 راديسون هوسبيتاليتي بيلجيوم بي في/ اس ار ال  بإسم :
افنيو دو وعنوانة : 

-، بي44بورغيت 

بروكسيل  1130
,بلجيكا, , , ,  

 

 عالمةصورة ال

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إدارة وتأجير شقق مفروشة قصيرة األجل 

 36فئة 

 
باحرف  OAVRGGRMكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAVRGGRMالتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة 

BOA 

 16/03/2021 :بتاريخ 347117 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 راديسون هوسبيتاليتي بيلجيوم بي في/ اس ار ال  بإسم :

افنيو دو وعنوانة : 

-، بي44بورغيت 

بروكسيل  1130
,بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
خدمات إدارة وتأجير شقق مفروشة قصيرة األجل 

 36فئة 

 
 OAVRGGRM BOAعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAVRGGRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEV 

 16/03/2021 :بتاريخ 347118 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 راديسون هوسبيتاليتي بيلجيوم بي في/ اس ار ال  بإسم :

افنيو دو وعنوانة : 

-، بي44بورغيت 

بروكسيل  1130
,بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مفروشة قصيرة األجل خدمات إدارة وتأجير شقق 

 36فئة 

 
 OAVRGGRM OEVعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ر يوما من تاريخ إصدا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MORMNBAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347119 المودعة بالرقم :
  بيانات األولوية : 

 كليك سيلز، إنك.  بإسم :

 1444وعنوانة : 
أس. انترتينمنت أفنيو، 

، بويز ، 410سويت 

  83709أيداهو 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التسويق؛ خدمات التسويق بالتبعية للغير؛ 

تشارات الدعاية والتسويق؛ خدمات خدمات اس
متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تعرض 
مجموعة واسعة من السلع االستهالكية والخدمات 

 35لآلخرين في الفئة 

 
باحرف  MORMNBAMNكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MORMNBAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347120 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كليك سيلز، إنك.  بإسم :

 1444وعنوانة : 
أس. انترتينمنت أفنيو، 

، بويز ، 410سويت 

  83709أيداهو 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية ، وهي توفير التدريب وورش 

العمل في مجاالت ريادة األعمال والتسويق 
واألعمال والتجارة اإللكترونية، تقديم خدمات 
التدريب في مجال استشارات مهارات العمل 

 41والتسويق بالعمولة في الفئة 

 
باحرف  MORMNBAMNكلمة  عالمة :وصف ال
 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MORMNBAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347121 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كليك سيلز، إنك.  بإسم :

 1444وعنوانة : 
أس. انترتينمنت أفنيو، 

، بويز ، 410سويت 

  83709أيداهو 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ميزة النظام األساسي كخدمة  )بيه ايه ايه اس( على 

تابعة منصة عبر اإلنترنت إلدارة خدمات التسويق ال
وتنفيذها ؛ ميزة البرنامج كخدمة  )أس ايه ايه 
اس(على منصة عبر اإلنترنت إلدارة وتنفيذ 

 42خدمات التسويق بالعمولة في الفئة 

 
باحرف  MORMNBAMNكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 SE.Vانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

 16/03/2021 :بتاريخ 347122 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جورج وليام ديفيز  بإسم :

،  8يونت وعنوانة : 
سنوهيل هيل ، 

مارش –إن  -موريتون

 56،جلوستر  جي أل 

تي أل،  9
جلوسيسترشاير 

,المملكة المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس، في الفئة 

25 . 

 
ثالث أحرف التينية  SE.V وصف العالمة :

كتبت بطريقة مميزة باللون االسود و على قاعدة 
 بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ي ام بيت -سابـا وشـركاهـم  
 MOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347125 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوردي  بإسم :

رو دو ال  1وعنوانة : 

 33800سيغلير، 
بوردو ,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لبيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية ا

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 
ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات، في الفئة 

32 . 

 
رسم مميز للحرفان الالتينيان  وصف العالمة :

MO باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم نفات الفكرية والمصتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ERONBRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347126 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وركاتو، أنك.   بإسم :

 215وعنوانة : 
كاسترو ستريت، 

ماونتن  300سويت 
يفورنيا فيو كال

,الواليات   94041
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات الكمبيوتر لألتمتة السحابية وتكامل 
التطبيقات عبر تطبيقات متعددة؛ برمجيات 

الكمبيوتر لالتصال وبناء تكامل متعدد الخطوات مع 
قات المستندة إلى شبكة اإلنترنت؛ برمجيات التطبي

الكمبيوتر للوصول إلى البيانات وتدفقات العمل 
ودمجها، وإنشاء تدفقات عمل متعددة الخطوات بين 

التطبيقات، وتوفير أمن البيانات واإلجراءات 
السرية، وللتعامل مع المنطق المعقد عبر تطبيقات 

  9متعددة، في الفئة 

 

باحرف  ERONBRN كلمة وصف العالمة :
 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية تعلن إدارة 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ERONBRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347127 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وركاتو، أنك.   بإسم :

 215وعنوانة : 
كاسترو ستريت، 

ماونتن  300سويت 
فيو كاليفورنيا 

,الواليات   94041
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير خدمات برمجيات الكمبيوتر لألتمتة السحابية 

وتكامل التطبيقات؛ توفير خدمات برمجيات 
تكامل متعدد الخطوات مع الكمبيوتر لالتصال وبناء 

التطبيقات القائمة على شبكة اإلنترنت؛ توفير 
خدمات برمجيات الكمبيوتر للوصول إلى البيانات 

وتدفقات العمل ودمجها، وإنشاء تدفقات عمل 
متعددة الخطوات بين التطبيقات، وتوفير أمن 

البيانات واإلجراءات السرية، وللتعامل مع المنطق 
متعددة.  البرامج األساسية  المعقد عبر تطبيقات

كخدمة )بيه ايه ايه اس( يضم منصات برامج 
الكمبيوتر ألتمتة ودمج برامج وتطبيقات األعمال 

في مجاالت الموارد البشرية، وتكنولوجيا 
المعلومات، خدمات المحاسبة، والخدمات المالية، 
خدمات التسويق، المبيعات، واإلسناد؛ خدمات 

شاء مجتمع على اإلنترنت الحاسوب، تحديدا: ، إن

للمستخدمين المسجلين؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: 
، إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين 

  42المسجلين، في الفئة 

 
باحرف  ERONBRNكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ية مكتوبا إلدارة العالمات التجار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ERONANRبيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل 

 16/03/2021 :بتاريخ 347128 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وركاتو، أنك.   بإسم :

 215وعنوانة : 
كاسترو ستريت، 

ماونتن  300سويت 
فيو كاليفورنيا 

,الواليات   94041
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز
برمجيات الكمبيوتر لألتمتة السحابية وتكامل 
التطبيقات عبر تطبيقات متعددة؛ برمجيات 

الكمبيوتر لالتصال وبناء تكامل متعدد الخطوات مع 
التطبيقات المستندة إلى شبكة اإلنترنت؛ برمجيات 
الكمبيوتر للوصول إلى البيانات وتدفقات العمل 

مجها، وإنشاء تدفقات عمل متعددة الخطوات بين ود
التطبيقات، وتوفير أمن البيانات واإلجراءات 

السرية، وللتعامل مع المنطق المعقد عبر تطبيقات 

 9متعددة، في الفئة 

 

باحرف  ERONANRكلمة  وصف العالمة :
 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ERONANRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347129 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وركاتو، أنك.   بإسم :

 215وعنوانة : 
كاسترو ستريت، 

ماونتن  300سويت 
فيو كاليفورنيا 

,الواليات   94041
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير خدمات برمجيات الكمبيوتر لألتمتة السحابية 

وتكامل التطبيقات؛ توفير خدمات برمجيات 
الكمبيوتر لالتصال وبناء تكامل متعدد الخطوات مع 

التطبيقات القائمة على شبكة اإلنترنت؛ توفير 
تر للوصول إلى البيانات خدمات برمجيات الكمبيو

وتدفقات العمل ودمجها، وإنشاء تدفقات عمل 
متعددة الخطوات بين التطبيقات، وتوفير أمن 

البيانات واإلجراءات السرية، وللتعامل مع المنطق 
المعقد عبر تطبيقات متعددة.  البرامج األساسية 
كخدمة )بيه ايه ايه اس( يضم منصات برامج 

برامج وتطبيقات األعمال  الكمبيوتر ألتمتة ودمج
في مجاالت الموارد البشرية، وتكنولوجيا 

المعلومات، خدمات المحاسبة، والخدمات المالية، 
خدمات التسويق، المبيعات، واإلسناد؛ خدمات 

الحاسوب، تحديدا: ، إنشاء مجتمع على اإلنترنت 

للمستخدمين المسجلين؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: 
نترنت للمستخدمين ، إنشاء مجتمع على اإل

 42المسجلين، في الفئة 

 
باحرف  ERONANRكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

اريخ إصدار يوما من ت 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOROREAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347130 المودعة بالرقم :

 OM  23/10/2020  018325326ولوية : بيانات األ 

 كوبيرايت رويال فلوراهولند يو. ايه.  بإسم :
لجميرايك وعنوانة : 

جي  1431، 313
بي آلسمير، ,هولندا, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39والسفر، في الفئة  الرحالت

 
باحرف  DOROREAUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DOROROAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347131 المودعة بالرقم :

 OM  23/10/2020  018325324بيانات األولوية :  

 كوبيرايت رويال فلوراهولند يو. ايه.  بإسم :
لجميرايك وعنوانة : 

جي  1431، 313
بي آلسمير، ,هولندا, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 . 36ة، في الفئة والشؤون العقاري

 
باحرف  DOROROAUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAOEMNRMS RMVEL 

 16/03/2021 :بتاريخ 347132 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  سم :بإ

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية؛ خدمات تقديم المعلومات 
التعليمية؛ خدمات التعليم في مجال التغذية؛ 

لقة بالتغذية والطعام؛ توفير الخدمات التعليمية المتع
المعلومات التعليمية المتعلقة بتربية األطفال وبتعليم 
وتغذية األطفال؛ توفير المواقع اإللكترونية التي 
تقدم النصائح والمعلومات في مجال تعليم وترفيه 

 .41األطفال ، في الفئة 

 
 hta .urashasnالكلمات  وصف العالمة :

باللون االسود تدنوها باحرف التينية بشكل مميز 
باحرف التينية باللون االسود بخط  RMVELالكلمة 

الى السطر   cكبير وبشكل مميز حيث يمتد حرف 

، مع   urashasn.و  htaاالعلى ما بين الكلمات 
،  Lرسم لدائرة مظللة حمراء اللون فوق  حرف 

 والجميع على خلفية بيضاء اللون .

 

 االشتراطات : 
 

عتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 جيل / المالك :وكيل التس

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAOEMNRMS RMVEL 

 16/03/2021 :بتاريخ 347133 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
فيفي،  ,سويسرا, , , ,  

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تقديم النصائح المتعلقة بالحمية الغذائية في 
مجال التغذية عموما؛ خدمات التوجيه واإلرشاد 

حول التغذية للحمية الغذائية؛ خدمات االستشارات 
الصحية؛ خدمات تقديم المعلومات في مجال تربية 

تغذية األطفال؛ خدمات توفير األبناء وصحة و
قواعد البيانات اإللكترونية عبر اإلنترنت التي تقدم 
معلومات في مجال تربية األبناء بخصوص صحة 
وتغذية األطفال؛ خدمات توفير المواقع اإللكترونية 
التي تقدم معلومات حول تغذية األطفال، في الفئة 

44 

 
 hta .urashasnالكلمات  وصف العالمة :

التينية بشكل مميز باللون االسود تدنوها  باحرف
باحرف التينية باللون االسود بخط  RMVELالكلمة 

الى السطر   cكبير وبشكل مميز حيث يمتد حرف 
، مع   urashasn.و  htaاالعلى ما بين الكلمات 

،  Lرسم لدائرة مظللة حمراء اللون فوق  حرف 
 والجميع على خلفية بيضاء اللون .

 

 :  االشتراطات
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MEGMADEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SROV ORAGNEOU 

 16/03/2021 :بتاريخ 347134 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوسييتيه ديه برودوي نستله إس. آ.  بإسم :

 1800وعنوانة : 
, , ,   فيفي،  ,سويسرا,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ األسود

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، في 

 30الفئة 

 
 MEGMADE SROVالعبارة  وصف العالمة :
ORAGNEOU .باحرف التينية باللون االسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  صالح األمين للملكية الفكرية  
 Nta OACREOEيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل ب

MR   

 16/03/2021 :بتاريخ 347135 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة تجارة ريجال   بإسم :

مكتب    وعنوانة : 
ملك احمد عبدهللا حميد 

 –بر دبي الفهيدي  –
اإلمارات, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات 

 أخرى، أغطية الفراش والموائد.

 
بحروف  OACREOEكلمة  وصف العالمة :

بحروف  Ntaالتينية بشكل خاص تعلوها كلمة 
بحروف التينية كما في  MRالتينية وتحتها كلمة 
 الشكل الموضح. 

 

 االشتراطات : 
 

ية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك :وكيل 

  صالح األمين للملكية الفكرية  
  RMRMURطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 16/03/2021 :بتاريخ 347138 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م  بإسم :
جزيرة وعنوانة : 

الريم، برج طموح، 
أبوظبي، اإلمارات 

لمتحدة, , , ,  العربية ا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
فيتامينات ومكمالت غذائية صحية؛ مستحضرات 
صيدالنية وبيطرية؛ مستحضرات صحية لغايات 

طبية؛ مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو 
البيطري وأغذية للرضع واألطفال؛ لصقات ومواد 
ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان؛ 

مطهرات؛ مستحضرات إلبادة الحشرات 
والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات ومبيدات 

 أعشاب.

 
بحروف التينية  RMRMURكلمة  وصف العالمة :

بشكل خاص باللون الذهبي يعلوها رسم شكل 
هندسي باللون الذهبي بداخله أشكال هندسية صغيرة 

بي وجميع العناصر المذكورة على خلفية باللون الذه
اطار مستطيل أفقي باللون األزرق الغامق كما في 

 الشكل الموضح.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AMNUECطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347150 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة كوهلر كو.  بإسم :

، 444وعنوانة : 
هايالند درايف، 

كوهلر، ويسكونسن،  
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تجهيزات مع وجود إمدادات المياه ومأخذ المياه ال

ضوابط اليدوي واآللي، وهما الصنابير خالط 
ألنابيب المياه واالستحمام  ؛ تدفق وتدفق 

التجهيزات، وهي خلط الصمامات  ؛ جهاز تنظيم 
إمدادات المياه واألغراض الصحية ، أي الصمامات 

المقاسة وصمامات السباكة ؛ أجهزة التحكم 
وهي إلمدادات المياه واألغراض الصحية ، 

 صمامات السباكة وصمامات التحكم في السباكة.

 

تتألف هذه العالمة التجارية من  وصف العالمة :
بأحرف سوداء عريضة   AMNUECكلمة    
 عادية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  MRCOACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347154 بالرقم :المودعة 
 بيانات األولوية :  

 باكارد ديفلوبمنت كومبني، ال. بي.  –هوليت   بإسم :

 10300وعنوانة : 
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 2لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با

: خراطيش حبر الطباعة؛ خراطيش الحبر 2الفئة 
 النفاث؛ أحبار الطباعة؛ أحبار. 

 
مكتوبة  MRCOACالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
أو إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصادالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  MRCOACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347156 ة بالرقم :المودع
 بيانات األولوية :  

 باكارد ديفلوبمنت كومبني، ال. بي.  –هوليت   بإسم :

 10300وعنوانة : 
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 2بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

: أجهزة الكمبيوتر ، أجهزة الكمبيوتر  9الفئة 
الشخصية، أجهزة الكمبيوتر  البتوب، أجهزة 
الكمبيوتر  صغيرة الحجم الدفترية، أجهزة 

الكمبيوتر  المكتبية، أجهزة الكمبيوتر  اللوحية، 
الهواتف النقالة، الهواتف الذكية، المكونات المادية 

المحمولة، أجهزة  للكمبيوتر ، أجهزة الحاسوب
ملحقة بالكمبيوتر ، أي فأرة، شاشات عرض 
ألجهزة الكمبيوتر ، وسائل تخزين للكمبيوتر 

خارجية؛ أجهزة محطات عمل تشتمل على أجهزة 
الكمبيوتر ، ماسحات، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، 
طابعات الكمبيوتر ، وشاشات عرض الكمبيوتر؛ 

ل على أنظمة تخزين بيانات الكمبيوتر  تشتم
وحدات معالجة مركزية لمعالجة وتخزين 

المعلومات والبيانات، الصوت أو الصور، وقطع 
لما تقدم ذكره؛ طابعات؛ طابعات الكمبيوتر ، 

طابعات لكافة االستخدامات؛ ماكينات الفاكس؛ 
ماسحات؛ أجهزة رسم بيانية؛ ناسخات فوتوغرافية؛ 

آالت حاسبات؛ هواتف؛ ماسحات ثالثية األبعاد 

3V ؛ أجهزة إلكترونية متعددة الوظائف لالستخدام
في نسخ، طباعة، مسح، تصوير الفيديو، و/أو 
إرسال الوثائق والصور؛ وقطع لما تقدم ذكره؛ 

أقراص ضوئية فارغة قابلة للتسجيل عليها وللكتابة 
-VDV-Os  ،MVو MV-Osعليها؛ أقراص 

OEsوVDV-OEs  قابلة للتسجيل عليها
 MVت أقراص مضغوطة وللكتابة عليها؛ مشغال
؛ مسجالت أقراص VDVوأقراص فيدوية رقمية 

؛ VDVوأقراص فيدوية رقمية  MVمضغوطة 
رؤوس الطباعة للطابعات وأجهزة رسم خطوط 

البيانية؛ سوفتوير برمجيات كمبيوتر ، أي سوفتوير 
إلجراء مسح ثالثي األبعاد لألغراض، وتحرير 
ثية الصور المذكورة وتشغيل وإدارة طابعات ثال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

األبعاد التي تقوم بطباعة تلك الصور؛ برامج 
كمبيوتر ، أي سوفتوير لمسح األغراض ثالثي 

األبعاد، وتحرير الصور المذكورة وتشغيل وإدارة 
طابعات ثالثية األبعاد تقوم بطباعة تلك الصور؛ 

المكونات المادية وسوفتوير للتصوير، أي ماسحات 
مبيوتر  للمسح ثالثية األبعاد، وسوفتوير برمجيات ك

ثالثي األبعاد لألغراض وتحرير تلك الصور؛ 
سوفتوير تشغيل الكمبيوتر؛ سوفتوير تصميم عبر 

؛ سوفتوير طباعة وتصوير، أي MAVالكمبيوتر  
سوفتوير لمسح ثالثي األبعاد لألغراض، وتحرير 
الصور المذكورة وتشغيل وإدارة طابعات ثالثية 

برمجيات األبعاد تطبع تلك الصور؛ سوفتوير 
كمبيوتر  لالستخدام في تسجيل وتنظيم وإرسال 
ومعالجة ومراجعة البيانات والنصوص وملفات 
الصور والصوت؛ سوفتوير برمجيات كمبيوتر  
إلنشاء وتسجيل النصوص والصور على وسائط 
تسجيل ضوئية؛ وسائط تخزين رقمية فارغة قابلة 
للتسجيل وقابلة للكتابة عليها؛ مشغالت أقراص 

مبيوتر؛ مشغالت أقراص رقمية ألجهزة الك
الكمبيوتر؛ مشغالت أقرص ضوئية؛ سوفتوير 
برمجيات كمبيوتر  لتشفير الملفات الرقمية 

وتأمينها؛ سوفتوير برمجيات كمبيوتر  لنقل وتحويل 
البيانات ودمج قواعد البيانات؛ أدوات تطوير 

برمجيات كمبيوتر؛ سوفتوير برمجيات كمبيوتر  
لبرامج نظم التشغيل؛ سوفتوير وبرامج ثابتة 

كمبيوتر  إلنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث تشتمل 
على معلومات وبيانات؛ أدوات تطوير السوفتوير 
إلنشاء تطبيقات الموبايل إنترنت وواجهات بينية 
للعميل؛ سوفتوير تجارة إلكترونية للكمبيوتر  

للسماح بإجراء المستخدمين لمعامالت تجارية عبر 
الحاسب اآللي العالمية؛ سوفتوير برمجيات شبكة 

كمبيوتر  للتحويل اآللي لبيانات المخازن؛ سوفتوير 
برمجيات كمبيوتر  إدارة الملفات؛ سوفتوير إلدارة 

والتحكم وتشخيص وتحليل أجهزة الكمبيوتر  
وشبكات الكمبيوتر؛ سوفتوير لالستخدام في إدارة 

انات البيانات اإللكترونية ووظائف تخزين البي
واسترجاعها؛ سوفتوير لتجهيز المكونات المادية 

ووظائف تهيئة المكونات المادية وتشخيصه؛ 
شاشات تليفزيونية، أجهزة تلفاز، أجهزة تلفاز 

ألغراض العرض، وسائل التحكم عن بعد ألجهزة 
التلفاز؛ معدات إلكترونية أي كابالت مستخدمة على 

يرات نحو متصل بأجهزة التلفاز؛ كاميرات، كام
فيديو، كاميرات رقمية، كاميرات أجهزة كمبيوتر ، 

كاميرات فيديو رقمية، مسجالت فيديو رقمية، 
أجهزة بث فيديو رقمية، كاميرات فيديو للعربات، 

مسجالت فيديو للعربات؛ كابالت، وصالت 
ومهايئات للكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو؛ 

يديو؛ بطاريات للكاميرات الرقمية وكاميرات الف
بطاقات ذاكرة للكاميرات الرقمية وكاميرات 

الفيديو؛ أجهزة عرض )أطر( صور رقمية، أجهزة 
عرض صور رقمية، أجهزة عرض فيديو رقمية؛ 

وسائل تحكم عن بعد ألجهزة عرض )أطر( الصور 
الرقمية وأجهزة عرض الصور الرقمية؛ كابالت، 
ووصالت ومهايئات ألجهزة عرض )أطر( صور 

زة عرض الصور الرقمية؛ سوفتوير رقمية وأجه
برمجيات كمبيوتر  لتتبع استخدام وطلب وإدارة 
المخزن الخاص بلوازم الطباعة والكمبيوتر؛ 
بطاقات واجهة بينية لتوصيل األجهزة الملحقة 
ن  بالكمبيوتر  بالشبكات؛ تطبيق برمجي يمّكِ

مستخدمي الهاتف النقال من مسح أو ربط صورة 
حويل الرقمي؛ سوفتوير مطبوعة أو وثيقة للت

برمجيات كمبيوتر  إلدارة الوثائق؛ سوفتوير 
برمجيات كمبيوتر  لالستخدام بالطباعة المتنقلة، أي 
برمجيات لالستخدام في التشغيل واإلدارة عن بعد 
لطابعات الكمبيوتر؛ سوفتوير برمجيات كمبيوتر  

لتأمين الطباعة، أي برمجيات لالستخدام في السماح 
مستخدم للوثائق بأمان وطباعتها على بإرسال ال

طابعة شخصية من موقع بعيد؛ سوفتوير برمجيات 
كمبيوتر  إلدارة أجهزة الطابعات؛ برمجيات لتوفير 

خدمات طباعة يتم التحكم بها؛ المكونات المادية 
للكمبيوتر؛ خوادم الكمبيوتر؛ خوادم الشبكات؛ 

خوادم اإلنترنت؛ المكونات المادية شبكات 
وتر  واتصاالت الكمبيوتر؛ محاور شبكات الكمبي

الكمبيوتر  وأجهزة الراوتر، وأجهزة تحكم 
ومحوالت وأجهزة نقطة وصول السلكية؛ مكونات 

مادية للتخزين؛ خوادم تخزين؛ خوادم شبكات 
؛ هاردوير تخزين مرتبط بالشبكات GAMتخزين 
MAG ؛ أجهزة كمبيوتر ومكونات مادية التصاالت

لشبكات التخزين؛ مكونات مادية خاصة بالكمبيوتر  
للتخزين االحتياطي على األقراص الصلبة؛ 

مشغالت أقراص؛ مصفوفات مشغالت األقراص 
وأغلفة مشغالت أقراص؛ وسائل التحكم في 
مصفوفة أقراص مستقلة فائضة عن الحاجة  

OARV ؛ مهايئات ناقل مضيف؛ أنظمة تخزين
أجهزة بيانات تشتمل على مكونات مادية للكمبيوتر، 
 ملحقة بالكمبيوتر وبرمجيات نظام تشغيل. 

 
مكتوبة  MRCOACالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30 المسجل ، وذلك خالل

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  AsnLaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347157 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فوزهو سانشي تريدينج كو.، ال تي دي.  بإسم :

روم اف وعنوانة : 

فلور، بلوك  2، 229

، شويجيان نيو فيليج، 6
جيانهوا برانتش لين، 
شويبو ستريت، جولو 
ديستريكت، فوزهو 

سيتي، فوجيان 
بروفنس، الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخ

: زبديات؛ القوارير؛ أوعية لالستخدام 21الفئة 
المنزلي أو للمطبخ؛ قناني الشرب للرياضيين؛ 

السالل ألغراض منزلية؛ أمشاط؛ فرشات؛ أدوات 
مستحضرات التجميل؛ أكياس ذات درجة حرارة 
ثابتة؛ أكواب الشرب؛ قوالب الطهو؛ علب الطعام؛ 

شرب؛ أطقم تقديم قوالب الكعك؛ أوعية 
المشروبات؛ فتاحات القناني، الكهربائية وغير 

الكهربائية؛ علب توزيع المناشف الورقية؛ أوعية 
الشموع )حامالت(؛ غرابيل ]أواني منزلية[؛ قوالب 

مكعبات الثلج؛ قفازات األفران؛ خرق )أقمشة( 
التنظيف؛ الحصاالت الصغيرة؛ أعواد األكل؛ 

 أجهزة فصل صفار البيض. 

 
مكتوبة بأحرف  AsnLaالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  G.sorطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347159 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كو.، ال تي دي.فوزهو سانشي تريدينج   بإسم :

روم اف وعنوانة : 

فلور، بلوك  2، 229

، شويجيان نيو فيليج، 6
جيانهوا برانتش لين، 
شويبو ستريت، جولو 
ديستريكت، فوزهو 

سيتي، فوجيان 
بروفنس، الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

م لأللعاب؛  مضارب : أرجوحات؛ خيا28الفئة 
الغولف؛ دراجات هوائية ثابتة للتمارين الرياضية؛ 

أجهزة بناء األجسام؛ األثقال؛ موسعات صدر 
]أدوات تمرين[؛ منصات القفز البهلواني؛ أكياس 

مالكمة؛ الزالجات ذات عجالت على شكل أحذية؛ 
األلعاب؛ أدوات التحكم بأجهزة األلعاب؛ دراجات 

؛ الدراجات ثالثية العجالت الدفع بالرجل )ألعاب(
لألطفال )ألعاب(؛ ألعاب قابلة للنفخ لحمامات 

السباحة؛  ألواح التزلج؛ أكياس مالكمة؛ قفازات 
مالكمة؛ زعانف للسباحة؛ زالقات ]أدوات لعب[؛ 
ألعاب على شكل مركبات؛ ُكرات اللعب؛  شبكات 
لأللعاب الرياضية؛ حقائب رياضة الغولف، مزودة 

ن عجالت؛ موسعات صدر ]أدوات بعجالت أو بدو
 تمرين[؛ عدة متسلقي الجبال. 

 
مكتوبة بأحرف  G.sorالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GNEOOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347160 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي تي ميجاساري ماكمور  بإسم :

، ار 004جاالن بانكاسيال في، ار تي وعنوانة : 

، ديسا سيساداس، كيكاماتان جونونج 013دبليو 

بوتري، كابوباتن 

، 16965بوجور، 
اندونيسيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3فئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بال

: مستحضرات تعطير الهواء، مستحضرات 3الفئة 
 تعطير الغرفة. 

 
مكتوبة  GNEOOAالكلمة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية باللون األخضر بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GNEOOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347161 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي تي ميجاساري ماكمور  بإسم :

، ار 004جاالن بانكاسيال في، ار تي وعنوانة : 

، ديسا سيساداس، كيكاماتان جونونج 013دبليو 

بوتري، كابوباتن 

، 16965بوجور، 
اندونيسيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11ك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل

: أجهزة إنعاش الهواء؛ أجهزة آلية 11الفئة 
 لتلطيف الهواء؛ أجهزة لألغراض الصحية.  

 
مكتوبة  GNEOOAالكلمة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية باللون األخضر بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لة للملكية الفكريةأبوغزا 
 hasharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VAMURMR 

 17/03/2021 :بتاريخ 347165 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ريتيل ورلد ليمتد  بإسم :

ويكهامز وعنوانة : 

، رود تاون، 1كاي 
تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
 hashar VAMURMRالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية في سطرين مسبوقة 
ومتبوعة برسم لنجمة خماسية والكل محاط بإطار 

 هندسي بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل التسجيل / المالك :وكي

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a   E Flooطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347171 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
المالي مركز دبي 

العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: األثاث والمرايا واطارات الصور، 20الفئة 
المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى( المصنوعة 

الخيزران أو  من الخشب أو الفلين أو القصب أو
الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من 

 المواد البالستيكية. 

 
مكتوبة  a   E Flooالعبارة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

اض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتر
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك : وكيل التسجيل

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a   E Flooطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347173 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 

عالمي ص. ب. ال

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: األثاث والمرايا واطارات الصور، 20الفئة 
المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى( المصنوعة 

أو  من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران
الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من 

 المواد البالستيكية. 

 
مكتوبة  a   E Flooالعبارة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Goahstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347174 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 

لعالمي ص. ب. ا

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: األثاث والمرايا واطارات الصور، 20الفئة 
المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى( المصنوعة 

ن أو من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزرا
الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من 

 المواد البالستيكية. 

 
مكتوبة بأحرف  Goahstالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Goahstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347176 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: األثاث والمرايا واطارات الصور، 20الفئة 
المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى( المصنوعة 

من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 
لسندان أو العظام أو العاج أو عظم الصفصاف او ا

فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من 

 المواد البالستيكية. 

 
مكتوبة بأحرف  Goahstالكلمة  وصف العالمة :

 التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

دم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتق
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  زالة للملكية الفكريةأبوغ 
  ANUOENRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347180 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة 28الفئة 
الجمنازية واألدوات الرياضية غير الواردة في 

 فئات أخرى؛ زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
مكتوبة  ANUOENRCة الكلم وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية لن إدارة العالمات التجارية تع

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ANUOENRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347181 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة ة : وعنوان

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة 28الفئة 
ات الرياضية غير الواردة في الجمنازية واألدو

 فئات أخرى؛ زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
مكتوبة  ANUOENRCالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية وأعالها رسم مثلث على خلفية 
 دائرية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ت والمصنفامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  .craة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالم

 17/03/2021 :بتاريخ 347182 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 المةصورة الع

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  .craالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  .craلتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ا

 17/03/2021 :بتاريخ 347183 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  .craالكلمة  وصف العالمة :

التينية على خلفية هندسية وحدها السفلي متعرج 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لملكية الفكريةأبوغزالة ل 
  nuOuDuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347184 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
إلمارات العربية ا

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة  nuOuDuالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للملكية الفكريةأبوغزالة  
  nuOuDuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347185 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة  nuOuDuالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية وأعالها رسم لرأس زرافة على 
 خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية والمصنفات تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  saosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347186 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2نى البوابة؛ المب
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  saosالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 اطات : االشتر

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم كرية والمصنفات الفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  saosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347188 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  saosالكلمة  وصف العالمة :

ة من زوايا شكل هندسي بشكل التينية كل على زاوي
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية ن إدارة العالمات التجارية تعل

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  soarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347189 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4حدة ووعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  soarة الكلم وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية دارة العالمات التجارية تعلن إ
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 نورطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347190 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
ر( مكتوبة بأحرف الكلمة )نو وصف العالمة :

 عربية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  soarنور طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347191 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
ر( مكتوبة بأحرف الكلمة )نو وصف العالمة :

 بطريقة مميزة. soarعربية وأسفلها كتبت الكلمة 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OAUAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347192 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ي هولدينغز ليميتدنون ايه د  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 الرأس.  : المالبس ولباس القدم وأغطية25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  OAUAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OAUAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347193 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ولدينغز ليميتدنون ايه دي ه  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 رأس. : المالبس ولباس القدم وأغطية ال25الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  OAUAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية في سطرين بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

صدار يوما من تاريخ إ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  RDDORAVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347194 المودعة بالرقم :
  بيانات األولوية : 

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 ولباس القدم وأغطية الرأس.  : المالبس25الفئة 

 
مكتوبة  RDDORAVالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  RDDORAVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347195 المودعة بالرقم :
 ة : بيانات األولوي 

 نون ايه دي هولدينغز ليميتد  بإسم :

، 4وحدة وعنوانة : 

، منطقة 3الطابق 

، 2البوابة؛ المبنى 
مركز دبي المالي 
العالمي ص. ب. 

، دبي، 506528
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 بس ولباس القدم وأغطية الرأس. : المال25الفئة 

 
مكتوبة  RDDORAVالكلمة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30 المسجل ، وذلك خالل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ORROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347201 المودعة بالرقم :

 AG  16/09/2020  90186045انات األولوية : بي 
 لوب انك.  بإسم :

نيفادا  141وعنوانة : 
اس تي إي ال 

سيجوندو، كاليفورنيا 

، الواليات 90245
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ديًدا، محطات : األجهزة الكهربائية، تح9الفئة 
الشحن لشحن المركبات الكهربائية؛ محطات شحن 
للسيارات الكهربائية؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات 
كهربائية قابلة إلعادة الشحن؛ نظام بطارية متجددة 
لتوفير طاقة احتياطية؛ برمجيات تطبيقات الكمبيوتر 
القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية، 

، برمجيات لتحديد مواقع محطات شحن تحديًدا
المركبات الكهربائية والتنقل إليها؛ برمجيات 

تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل ألجهزة الكمبيوتر 
واألجهزة المحمولة، تحديًدا، برامج لتحديد موقع 

وتبادل المعلومات المتعلقة بمحطات شحن 
 المركبات الكهربائية. 

 
مكتوبة بأحرف  ORROالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ORROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347205 المودعة بالرقم :

 AG  16/09/2020  90186045بيانات األولوية :  
 لوب انك.  بإسم :

نيفادا  141وعنوانة : 
اس تي إي ال 

سيجوندو، كاليفورنيا 

، الواليات 90245
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات محطات الشحن للسيارات 37الفئة 
 الكهربائية؛ شحن السيارات الكهربائية. 

 
مكتوبة بأحرف  ORROالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  GEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347206 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوان برودكتس ليمتد  بإسم :

سي / او وعنوانة : 
نز ليمتد، ذا نايت اند ص

برامبتون، نيوكاسل 
اندر اليم، 

ستافوردشاير، اس تي 

كيو دبليو،  0 5
انجلترا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: آالت وأجهزة التنظيف الكهربائية؛ أدوات 7الفئة 
المطبخ الكهربائية؛ أدوات المطبخ في شكل أواني 
كهربائية؛ مطاحن الملح الكهربائية؛ مطاحن الفلفل 

الكهربائية؛ آالت الخياطة؛ محركات ماكينة 
الخياطة؛ بكرات آلالت الخياطة؛ محركات دواسة 
آلالت الخياطة؛ آالت تجفيف الغسيل بدون تدفئة؛ 
غساالت الغسيل؛ آالت الغسيل والتجفيف مجتمعة 

لغسيل المالبس؛ غساالت ومجففات ألغراض 
لغسيل؛ مجففات للغسيل؛ مكابس الغسيل؛ آالت ا

طي الغسيل؛ آالت الكي؛ غساالت الصحون؛ 
قطاعات الطعام الكهربائية؛ مكانس كهربائية؛ آالت 

تنظيف السجاد؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ 
أكياس ورقية للمكانس الكهربائية؛ مرشحات 

للمكانس الكهربائية؛ مستخلصات العصير؛ آالت 
لقهوة؛ فتاحات علب كهربائية؛ خالطات استخالص ا

الطعام المسيالت؛ الخالطات الكهربائية؛ الخالطات 
السائلة؛ خالطات الطعام؛ معالجات األغذية؛ 
منظفات البخار؛ آالت التنظيف بالبخار؛ آالت 

التنظيف بالبخار الكهربائية؛ منظفات بخار متعددة 
األغراض؛ آالت لتنظيف األسطح باستخدام الماء 

الي الضغط؛ مكانس كهربائية؛ المطاحن ع
 الكهربائية لالستخدام في المنزل. 

 
مكتوبة بأحرف  GEAMالكلمة  وصف العالمة :

على شكل رسم لبجعة  Gالتينية حيث كتب الحرف 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ات والمصنفمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  GEAMمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

 17/03/2021 :بتاريخ 347207 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوان برودكتس ليمتد  بإسم :

سي / او وعنوانة : 
نايت اند صنز ليمتد، ذا 

برامبتون، نيوكاسل 
اندر اليم، 

ستافوردشاير، اس تي 

كيو دبليو،  0 5
انجلترا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ

: موازين المطبخ؛ مقاييس الحمامات؛ 9الفئة 
موازين إلكترونية؛ موازين كهربائية؛ موازين 
 رقمية؛ أوزان لالستخدام مع موازين الوزن. 

 
مكتوبة بأحرف  GEAMالكلمة  وصف العالمة :

على شكل رسم لبجعة  Gالتينية حيث كتب الحرف 
 مميز. بشكل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية  تعلن إدارة العالمات التجارية
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  GEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347208 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوان برودكتس ليمتد  بإسم :

سي / او وعنوانة : 
نايت اند صنز ليمتد، ذا 

مبتون، نيوكاسل برا
اندر اليم، 

ستافوردشاير، اس تي 

كيو دبليو،  0 5
انجلترا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أواني وحاويات منزلية أو للمطبخ؛ 21الفئة 
طناجر ضغط غير كهربائية؛ أدوات الخبز؛ أدوات 

الزجاجية؛ أدوات مائدة  المائدة؛ أدوات المائدة
سيراميك؛ أدوات المائدة من البورسلين؛ أدوات 
المائدة من الفرن إلى المائدة؛ تجهيزات المطابخ؛ 

القدور والمقالي للطبخ؛ أطباق ألفران 
الميكروويف؛ تجهيزات المطابخ لالستخدام في 

أفران الميكروويف؛ مصافي؛ أوعية الخلط؛ ألواح 
جرار التخزين؛ مطاحن  تقطيع الستخدام المطبخ؛

الملح؛ مطاحن الفلفل؛ أوعية القهوة؛ صناديق 
نفايات لالستخدام المنزلي؛ ألواح الكي؛ أغطية على 
شكل أللواح الكي؛ رفوف تجفيف الغسيل؛ هياكل 
تجفيف المالبس؛ مشجب المالبس؛ سالل الغسيل؛ 

صناديق الغسيل لألغراض المنزلية؛ فارزات 
لي؛ مبردات النبيذ؛ الغسيل لالستخدام المنز

صانعات اآليس كريم غير الكهربائية؛ غاليات 
صفير؛ غاليات غير كهربائية؛ ماكينات صنع 
القهوة غير الكهربائية؛ فالتر القهوة ليست من 

الورق كونها جزًءا من ماكينات صنع القهوة غير 
الكهربائية؛ مقالي عميقة غير كهربائية؛ البواخر 

ات طعام غير )تجهيزات المطابخ(؛ خالط
كهربائية؛ خالطات طعام غير كهربائية؛ طباخات 
بطيئة )غير كهربائية(؛ الجرار؛ ِجرار الشاي )غير 

 كهربائية(. 

 
مكتوبة بأحرف  GEAMالكلمة  وصف العالمة :

على شكل رسم لبجعة  Gالتينية حيث كتب الحرف 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

قدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  النجا للملكية الفكرية ابو 
 خياليطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347209 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جي دي اس برستيج )ش.م.ح(  بإسم :
مستودع وعنوانة : 

، 74 -6بي 2م 400

، 123885ص.ب. 
الشارقة، اإلمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

للشعر، منظفات أسنان؛ مستحضرات تعطير الجو؛ 
دات للعرق ]مواد تواليت[؛ عطر باديان؛ مضا

رذاذات إلنعاش رائحة الفم؛ عطور ]زيوت 
عطرية[؛ زيوت عطرية من خشب األرز؛ زيوت 

عطرية من الكباد؛ صابون إلزالة الروائح الكريهة؛ 
مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان؛ 

مزيالت روائح كريهة للحيوانات األليفة؛ ماء 
عطرية؛ خالصات أثيرية؛ زيوت الكولونيا؛ زيوت 

أثيرية؛ خالصات زهور ]عطور[؛ عناصر أساسية 
لعطور الزهور؛ خالصات زهور ]عطور[؛ 
مستحضرات تبخير ]عطور[؛ بخور؛ زيوت 
عطرية من الليمون؛ خالصة النعناع ]زيت 

عطري[؛ مسك ]لصناعة العطور[؛ مزيجات من 
أوراق الورد المجففة المعطرة ]روائح طيبة[؛ 

نون ]عطر[؛ عود البخور؛ مسك ]لصناعة أيو
العطور[؛ زيوت للعطور والروائح؛ عطور؛ زيت 

الورد؛ ماء معطر؛ تربينات ]زيوت عطرية[؛ 
 كولونيا؛ مواد تواليت.  

 
العالمة عبارة عن الكلمة )خيالي(  وصف العالمة :

 بحروف عربية بطريقة مميزة

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  RMVELRNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347210 المودعة بالرقم :

 Mn  11/03/2021  1173228بيانات األولوية :  

 اوركيسترال ديفيلوبمنتس ليمتد  بإسم :

 181وعنوانة : 
جرافتون روود، 
جرافتون، اوكالند 

دا, , ، نيوزيالن1010
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: برامج وبرمجيات الكمبيوتر المستخدمة في 9الفئة 
قطاع الرعاية الصحية والمعلوماتية الصحية؛ 
برامج وبرمجيات الكمبيوتر، تحديًدا برامج 
وبرمجيات الكمبيوتر لتجميع بيانات الرعاية 

ية وإدارتها ومعالجتها وإيصالها إلكترونيًا، الصح
وبيانات إدارة الرعاية الصحية، وبيانات المرضى، 

وبيانات السجالت الطبية؛ برمجيات تكنولوجيا 
المعلومات للرعاية الصحية؛ برمجيات إلتاحة تبادل 

 المعلومات الصحية. 

 

مكتوبة  RMVELRNUالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 راطات : االشت
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فكرية والمصنفات التعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  RMVELRNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347211 المودعة بالرقم :

 Mn  11/03/2021  1173228بيانات األولوية :  

 اوركيسترال ديفيلوبمنتس ليمتد  بإسم :

 181وعنوانة : 
ن روود، جرافتو

جرافتون، اوكالند 

، نيوزيالندا, , 1010
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

[، أي GuuG: البرمجيات كخدمة ]42الفئة 
استضافة وتوفير برامج وبرمجيات الكمبيوتر 

الستخدامها في قطاع الرعاية الصحية والمعلوماتية 
[، أي للتجميع GuuGلبرمجيات كخدمة ]الصحية؛ ا

اإللكتروني، وإدارة، ومعالجة، وإبالغ بيانات 
الرعاية الصحية، وبيانات إدارة الرعاية الصحية، 

وبيانات المرضى، وبيانات السجالت الطبية؛ 
برمجيات تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية؛ 

برمجيات إلتاحة تبادل المعلومات الصحية؛ خدمات 
ة الكمبيوتر واالستشارات والدعم الفني فيما برمج

يتعلق فقط بتجميع وإدارة ومعالجة وإبالغ بيانات 
الرعاية الصحية، وبيانات إدارة الرعاية الصحية، 

وبيانات المرضى، وبيانات السجالت الطبية؛ 
تصميم وتطوير برمجيات لتجميع بيانات الرعاية 

رونيًا، الصحية وإدارتها ومعالجتها وإيصالها إلكت

وبيانات إدارة الرعاية الصحية، وبيانات المرضى، 
وبيانات السجالت الطبية؛ المعلومات، 

واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بما 
 سبق ذكره. 

 
مكتوبة  RMVELRNUالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لكية الفكريةأبوغزالة للم 
 Munusa Doocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Rsnracaashs  

 17/03/2021 :بتاريخ 347212 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ناجاسي اند كو.، ال تي دي.  بإسم :

 – 1 – 17وعنوانة : 

 –، شينماتشي، نيشي 1
شي،  –كو، اوساكا 

 – 8668اوساكا 

, , ,  اليابان,  550

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: كيماويات؛ كيماويات للصناعة؛ تركيبات 1الفئة 
كيميائية لحفظ المواد الغذائية؛ مستحضرات 

كيميائية لحفظ المواد الغذائية؛ مواد حافظة كيميائية 
على لصناعة األغذية؛ المواد الكيميائية للحفاظ 

المواد الغذائية، المواد المضادة لألكسدة الستخدامها 
في صناعة المواد الغذائية والمشروبات؛ البروتينات 

المستخدمة في صناعة األطعمة والمشروبات؛ 
مضادات األكسدة المستخدمة في تصنيع المكمالت 

الغذائية؛ البروتينات المستخدمة في صناعة 
نية؛ المحليات المكمالت الغذائية؛ األحماض الده

االصطناعية؛ دقيق لألغراض الصناعية؛ دقيق أرز 
لألغراض الصناعية؛ سلع تحسين الدقيق لألغراض 

الصناعية؛ الدقيق والنشا لألغراض الصناعية؛ 

محسنات الخبز ]عوامل معالجة الدقيق[؛ إضافات 
 كيميائية الستخدامها في صناعة األغذية. 

 
 Munusa Doocالعبارة  وصف العالمة :
Rsnracaashs .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Munusa Doocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Rsnracaashs  

 17/03/2021 :بتاريخ 347213 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 .، ال تي دي.ناجاسي اند كو  بإسم :

 – 1 – 17وعنوانة : 

 –، شينماتشي، نيشي 1
شي،  –كو، اوساكا 

 – 8668اوساكا 

اليابان, , , ,   550

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تجميع مجموعة متنوعة من السلع 35الفئة 
ئن من لصالح الغير )بإستثناء نقلها( لتمكين الزبا

معاينتها وشرائها بسهولة؛ مثل هذه الخدمات يمكن 
توفيرها عن طريق متاجر البيع بالتجزئة، منافذ 

البيع بالجملة، من خالل كتالوجات الطلب البريدي 
أو عن طريق الوسائط اإللكترونية، على شبيل 

المثال، من خالل مواقع الويب أو برامج التسوق 
/ التصدير؛ وكالة  التلفزيونية؛ وكاالت اإلستيراد

المعامالت التجارية؛ شراء السلع نيابة عن 
الشركات األخرى؛ تقديم المعلومات التجارية؛ 
استشارات األعمال واإلدارة؛ أبحاث وتحليل 

السوق؛ تقديم معلومات عن مبيعات السلع؛ الدعاية 

واإلعالن؛ خدمات التخطيط لإلعالن وإنتاج 
 اإلعالنات. 

 
 Munusa Doocارة العب وصف العالمة :
Rsnracaashs .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  V AOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347214 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دجوال، اس ايه اس  بإسم :

رو  83نوانة : وع
بيريس،  –ديس سانتس 

باريس،  75006
فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : مجوهرات. 14الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  V AOAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 

 
به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ة للملكية الفكريةأبوغزال 
   ACANRNAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347215 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سونافي  بإسم :

رو  42وعنوانة : 

 78220ريوسيك، 
فيروفالي، فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق

: الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة، 30الفئة 
تحديدا، حلوى الشوكوالتة، ألواح الشوكوالتة، 

طبقات الشوكوالتة التي تدهن، منتجات الشوكوالتة 
لتزيين أشجار عيد الميالد؛ طبقة الشوكوالتة 

 الصالحة لألكل؛ شوكوالتة مغطاة. 

 
 مكتوبة  ACANRNAالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  كونكورد الدارة الحقوق والملكيات الفكريه  
 s suhha طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347216 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيلين جوان   بإسم :

رقم وعنوانة : 

نى ,المب1104

,شارع انا  ريدج 7
,مدينة جين ويل 
,مقاطعه فوجيان 

الرئيسيه ,الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

 
عباره عن رسم دائرتين الللون  وصف العالمة :

 االبيض يوجد بداخلها 
رسم مميز    Gبيض العريض كتب  باللون اال 

 لحرف  
بداخلها الكلمه    suhhaكتبت مرتين مره باللون  

 الالتينيه 
االحمر ومره باللون   االبيض  ويوجد تحت هذه  

 الدائرتين 
الكلمه      suhhaمكتوبه باللون االحمر   

 الالتينيه  
 وجميعها على خلفيه سوداء 

 

 

 االشتراطات : 
 

عتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 جيل / المالك :وكيل التس

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
  luant luطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347217 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يونيفيرسال سيتي ستوديوز إل إل سي  بإسم :

 100وعنوانة : 
يونيفيرسال سيتي بالزا 
, يونيفيرسال سيتي, 

,  91608فورنيا كالي
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ُدمى، اللعب وأدوات اللعب، وبخاصة، دمى 

الشخصيات الكرتونية وإكسسواراتها، لعب توضع 
في أحواض االستحمام، طائرات ورقية، ألعاب 

ألعاب لوحية، ألعاب مهارات الحركة،  قوالب البناء،
ألعاب االحتيال، ألعاب األهداف، عصي لصنع 

الفقاعات وأطقم المحاليل، ألعاب ذات أنشطة متعددة 
لألطفال، أقنعة تنكرية، ألعاب ميكانيكية، مركبات 
لعب وإكسسواراتها، ُدمى، إكسسوارات الدمى، 

مالبس الدمى، ُدمى أكياس مملوءة بحبات الفول، 
لعاب شخصيات كرتونية وإكسسواراتها، ألعاب أ

الشخصيات الكرتونية، دمى قابلة للنفخ، أقراص 
طائرة، أحاجي الصور المقطوعة، كرات رخامية 
أو زجاجية، ألعاب مصنوعة من المخمل، ُدمى 
متحركة، ألعاب للركوب عليها، ألواح تزلج، 

البالونات، زالجات ذات عجالت، ألعاب البنوك، 
المياه، دمى محشوة؛ زينة لشجرة عيد دمى تدفق 

الميالد؛ كرات مائية؛ آالت لعبة الكرة والدبابيس؛ 
ورق لعب )شدة(؛ وحدات محمولة باليد للعب 

األلعاب اإللكترونية المعدة لالستخدام مع شاشات 
العرض الخارجية أو شاشات المراقبة؛ وحدات 

محمولة باليد للعب األلعاب اإللكترونية ما عدا تلك 
المعدة لالستخدام مع شاشات العرض الخارجية أو 
شاشات المراقبة؛ كرات الغولف وكرات ألعاب 

الرياضة، كرات لتمارين تخفيف التوتر، وجميعها 
ذات صلة بامتيازات البرامج التلفزيونية والرسوم 

 المتحركة.

 
بحروف التينية  luantكلمة  وصف العالمة :
لرسم  بشكل مميز على شكل عين nوكتب حرف 

بحروف    luكرتوني "منيون" وكتب اسفلها كلمة 

 خطوط بشكل مميز 3التينية وبجانبه 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ريخ إصدار يوما من تا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NERLAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347220 المودعة بالرقم :
 لوية : بيانات األو 

 تيوكسان اس ايه  بإسم :

شارع 105وعنوانة : 

 1203دو ليون 
جنيف ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض ا ألقمشة ومواد أخرى 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات 
طور تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، ع

وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول 

 .3)لوشن(  للشعر، منظفات أسنان ، في الفئة 

 
باحرف  NERLAMEالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NERLAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347221 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيوكسان اس ايه  بإسم :

شارع 105وعنوانة : 

 1203دو ليون 
جنيف ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 

يات طبية، مواد وأغذية حمية معدة صحية لغا
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 .5في الفئة مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، 

 

باحرف  NERLAMEالكلمة  وصف العالمة :
 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ذا اإلعالنه



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NERLAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347222 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيوكسان اس ايه  م :بإس

شارع 105وعنوانة : 

 1203دو ليون 
جنيف ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان 

وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، 
، في أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح

 10الفئة 

 
باحرف  NERLAMEالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NERLAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347223 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيوكسان اس ايه  إسم :ب

شارع 105وعنوانة : 

 1203دو ليون 
جنيف ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 35وتفعيل النشاط المكتبي، في الفئة 

 
باحرف  NERLAMEالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NERLAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347224 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيوكسان اس ايه  بإسم :

شارع 105وعنوانة : 

 1203ليون دو 
جنيف ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 .42في الفئة 

 
باحرف  NERLAMEالكلمة  صف العالمة :و

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NERLAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347225 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 س ايهتيوكسان ا  بإسم :

شارع 105وعنوانة : 

 1203دو ليون 
جنيف ,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية 
الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية 

ستنة والغابات، أو الحيوانات، خدمات الزراعة والب

 .44في الفئة 

 
باحرف  NERLAMEالكلمة  وصف العالمة :

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347227 المودعة بالرقم :
 ولوية : بيانات األ 

 بيكير هيوز هولدينغز ال ال سي  بإسم :

 17021وعنوانة : 
ألدين ويستفيلد روود ، 

هيوستن ، تكساس 

,الواليات   77073
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات الحاسوب المستخدمة لجمع البيانات، 

وإرسال، ودمج، وتصور، والتحليل والتخزين في 
مجال النفط والغاز؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة 

فيما يتعلق بشبكة األشياء المادية، اجهزة، 
المركبات، والمباني المزودة بالكترونيات ، 

البرمجيات ، أجهزة االستشعار واالتصال بالشبكة 
 التي تمكن كل هذه األشياء، اجهزة، المركبات،
والمباني لجمع وتبادل البيانات والتبليغ عنها في 

  9مجال النفط والغاز، في الفئة 

 

رسم مميز لشكل هندسي باللون  وصف العالمة :
 االسود و على قاعدة بيضاء اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم جارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

 17/03/2021 :بتاريخ 347228 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيكير هيوز هولدينغز ال ال سي  بإسم :

 17021وعنوانة : 
ألدين ويستفيلد روود ، 

هيوستن ، تكساس 

,الواليات   77073
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
خدمات البرمجيات كحدمة )"اس ايه ايه اس"( التي 

تعرض برمجيات تدمج التكنولوجيا الهندسية 
األوتوماتيكية الحوسبية والتكنولوجيا الهندسية 

المعرفية للذكاء االصطناعي المستخدمة في صناعة 
النفط والغاز ؛ خدمات البرمجيات كحدمة )"اس ايه 

لتي تعرض برمجيات لالستخدام في ايه اس"( ا
جمع، وتحليل ، وتوصيل البيانات والمعلومات 

لتحسين األداء في العمليات الصناعية، والمعدات 
وأنظمة اإلنتاج في العالية، وقسم النقل والتخزين 
وتنقية وتكرير ومعالجة صناعات النفط والغاز ، 

  42في الفئة 

 
اللون رسم مميز لشكل هندسي ب وصف العالمة :

 االسود و على قاعدة بيضاء اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Ua .uiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347229 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هببي ليميتد  بإسم :

 ،123-15وعنوانة : 

، ويورك 15الطابق 

، برج الختم، 71هب 
مربعة سوق ابو ظبي 

العالمي، جزيرة 
الماريا، ابو ظبي 
,االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 .36ة، في الفئة والشؤون العقاري

 
يحدها  Ua .uiالكلمة الالتينية  وصف العالمة :

من اليسار رسم هندسي مميز يمثل شكل المحفظة، 
والجميع مكتوب و مرسوم بتدريجات اللون 

 البنفسجي على قاعدة بيضاء اللون.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم ل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسجي

 17/03/2021 :بتاريخ 347230 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساوكوني، انك.  بإسم :

توتن  500وعنوانة : 
بوند روود، والثام، 

ماساتشوستس 

،  ,الواليات 02451
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس، في الفئة 

25. 

 
شكل مميز لدائرة غير مكتملة من  وصف العالمة :

المنتصف تحتوي على ثالث نقاط والجميع باللون 
 االسود على خلفية بيضاء اللون.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAVECRRGEOOE GARMN MORAV 

 17/03/2021 :بتاريخ 347231 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 موالي منصوري  بإسم :

 124وعنوانة : 
بوليفارد دي ال 

 92210ريبابليك 
سانت كالود، ,فرنسا, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
الصابون؛ مزيالت روائح الجسم الكريهة ؛ 

مستحضرات الزينة السائلة؛ مستحلبات التنظيف 
لغايات الزينة؛ المكياج ومستحضرات إزالة 

المكياج؛ المنتجات التجميلية؛ وأطقم مستلزمات 
التجميل؛ وأقنعة التجميل؛ المنتجات العطرية؛ 

ت العطرية؛ منظفات االسنان؛ منتجات والزيو
العناية بالفم ليست لالستخدام الطبي؛ لبادات 

التنظيف المرطبة أو المشربة مسبقا، المناديل أو 
المناديل المبللة؛ منتجات االستحمام واالغتسال 
المعطرة؛ مستحضرات تلطيف الهواء، تحديداً 
الحجارة المعطرة، الخشب المعطر، الزهور 

طور(، البخور، الرذاذ؛ أكياس معطرة المجففة )ع
للبياضات؛ العناية بالشعر، منتجات التجميل 
والصحة؛ والشامبو، مستحضرات الترطيب؛ 

ملونات وصبغات الشعر؛ الشمع الزالة الشعر؛ 

مزيالت الشعر؛ منتجات الحالقة؛ القطن الطبي 
وأعواد القطن الستعمال التجميل؛ مستحضرات 

عمل في غسل وكي التبييض ومواد أخرى تست
المالبس؛ التنظيف، التلميع، مستحضرات إزالة 

  3الشحوم والكشط، في الفئة 

 
 CAVECRRGEOOEالعبارة  وصف العالمة :

GARMN MORAV   باحرف التينية باللون
 االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
فات والمصنمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 B  AMCAEGعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال

VA CAMRRO 

 17/03/2021 :بتاريخ 347232 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جاك دو مانوار إيه جي  بإسم :

هوهل جاس وعنوانة : 

وولباخ،  4323، 7
,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عادن النفيسة وسبائكها؛ المجوهرات ، األحجار الم

الكريمة وشبه الكريمة؛ أدوات قياس وتسجيل 

 14الوقت بدقة، في الفئة 

 
باللون االسود   Bالحرف الالتيني  وصف العالمة :

 AMCAEG ca وبشكل مميز تدنوه الكلمات 
CAMRRO   باحرف التينية بطريقة منحنية

بحجم   Cو   وبشكل مميز حيث يظهر حرف 

   CAMRROو  AMCAEG كبير ، والكلمات 
 باحرف صغيرة.  caباحرف كبيرة وكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CECRGEMGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347233 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 أندريس+هاوسير كوندوكتا جي أم بي اتش+كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

، 24ديسيلستراسيه 

 70839-دي
جيرلينجين، ,المانيا, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

صوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات الت
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
ت بيانات مغناطيسية، أقراص الصور، حامال

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 9في الفئة 

 
باحرف  CECRGEMGالكلمة  ف العالمة :وص

 التينية باللون االسود.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GN-OECUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GRSMANAOE 

 17/03/2021 :بتاريخ 347234 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 اي. ريمي مارتن أند كو  بإسم :

، رو دو 20وعنوانة : 
ال سوسيتي فينيكول، 

كونياك  16100
,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المشروبات الغير كحولية؛ مستحضرات صنع 

 .32المشروبات، في الفئة 

 
ا سائل باللون رسم لزجاجة بداخله وصف العالمة :

البني الفاتح و غطاءها باللون البني اسفل الغطاء 
رسم هندسي مماثل باللون االبيض و االحمر و 
االزرق و اسفلها رسم يشبه االسد اسفلها العبارة 

GN-OECU GRSMANAOE  باللون االبيض

 و االسود داخل مستطيل باللون االبيض و االسود
 

 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Mahrauطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/03/2021 :بتاريخ 347235 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيتيزن توكي كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا باسم سيتيزن واتش كو.، ليمتد(  بإسم :

 6، 12-1وعنوانة : 
شو،  -اشي تشومه، تن -

شي،  -طوكيو  -نيشي 
طوكيو، ,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الساعات الذكية؛ المساعدات الرقمية الشخصية في 
شكل ساعة،أجهزة كمبيوتر يمكن ارتداؤها على 
شكل ساعة ؛ أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ 

اعدات الرقمية الشخصية؛ برامج الكمبيوتر المس
للساعات الذكية والمساعدات الرقمية الشخصية 
على شكل ساعة ؛ برامج الكمبيوتر ، مسجل في 

 09الفئة 

 
 باحرف التينية Mahrauكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات رية مكتوبا إلدارة العالمات التجا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
  Ba-Nrashيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

 17/03/2021 :بتاريخ 347240 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة أكاد لمستحضرات التجميل ذ.م.م.  بإسم :

دبي , وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3الفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة ب
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان. 

 
بحروف   Ba-Nrashعبارة وصف العالمة :

للونين التينية  و تظهر اسفلها انعكاسها والعالمة با
 االبيض و االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  سماس للملكية الفكرية  
 VEOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEMUMRORSREG AOEL 

 18/03/2021 :بتاريخ 347258 المودعة بالرقم :

 C   22/09/2020   81544بيانات األولوية :  

 ديل انك.,   بإسم :
ون ديل وعنوانة : 

واي, راوند روك , 

,  78682تكساس 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات البنية التحتية كخدمة )اي ايه ايه اس(، 
وبخاصة استضافة )توفير مساحات تخزين( 

ن قبل اآلخرين؛ خدمات للخوادم الستخدامها م
التخزين السحابي للملفات اإللكترونية والبيانات 

اإللكترونية؛ خدمات الكمبيوتر، وبخاصة، خدمات 
مزودي االستضافة السحابية؛ خدمات الكمبيوتر، 

وبخاصة، تكامل أوساط الحوسبة السحابية الخاصة 
والعامة؛ توفير أنظمة كمبيوتر افتراضية وأوساط 

ضية من خالل الحوسبة السحابية؛ كمبيوتر افترا
تحديث وصيانة برمجيات كمبيوتر أساسها حوسبة 

سحابية من خالل التحديثات والتحسينات 
والتصحيحات عبر اإلنترنت؛ خدمات الدعم الفني، 
وبخاصة، خدمات إدارة البنية التحتية عن بعد وفي 
الموقع لمراقبة وتوجيه وإدارة تكنولوجيا معلومات 

حابية العامة والخاصة وأنظمة الحوسبة الس
التطبيقات؛ خدمات أمن الكمبيوتر، وبخاصة، تنفيذ 
وتقييد والتحكم بمميزات وصول مستخدمي موارد 
الحوسبة للموارد السحابية أو المحمولة أو موارد 

الشبكات بناء على بيانات االعتماد المعينة؛ خدمات 
البرمجيات كخدمة ]أس ايه ايه اس[، وبخاصة، 

برمجيات أساسها حوسبة سحابية غير قابلة  توفير
للتنزيل لالفتراضية وتخزين البيانات وتحليل 

البيانات وتوفير حماية لشبكة الكمبيوتر ومراقبة 
استخدام وأداء شبكات تكنولوجيا المعلومات؛ تفعيل 

برمجيات أساسها الحوسبة السحابية لآلخرين؛ 
بيقات تخزين البيانات لآلخرين؛ تخزين وتفعيل التط

لآلخرين؛ االستشارات الفنية في مجاالت تصميم 
وتركيب وآمن وتشغيل وصيانة واستمثال شبكات 

الكمبيوتر وتخزين الكمبيوتر وأمن الكمبيوتر 
والحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة والتحويل 

الرقمي؛ إدارة عن بعد لشبكات الكمبيوتر لآلخرين؛ 
 تصميم برمجيات الكمبيوتر لآلخرين

 
 VEOOعبارة  وصف العالمة :

NEMUMRORSREG AOEL  بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  EUANcG EANNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347261 المودعة بالرقم :

 DO  01/10/2020  4687627بيانات األولوية :  

 نيكسانس  بإسم :

الي دي  4وعنوانة : 

 92400الرتشي، 
كوربيفوي، فرنسا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: توفير منتديات على اإلنترنت ألغراض 38الفئة 
تعليمية أو تدريبية أو ترفيهية تتعلق بإنتاج وإدارة 

الطاقة الكهربائية والبحث العلمي في هذه  وتوزيع
 المجاالت. 

 
 EUANcG EANNالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل  المسجل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  EUANcG EANNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :اريخبت 347262 المودعة بالرقم :

 DO  01/10/2020  4687627بيانات األولوية :  

 نيكسانس  بإسم :

الي دي  4وعنوانة : 

 92400الرتشي، 
كوربيفوي، فرنسا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات التعليم وتوفير التدريب والترفيه، 41الفئة 
ألنشطة الثقافية؛ ترتيب وإجراء ورش العمل ا

]التدريب[، تنظيم المسابقات ]التعليم[، ترتيب وعقد 
الندوات والمؤتمرات، إنتاج األفالم، نشر الكتب 
المتعلقة بإنتاج وإدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية 

 والبحث العلمي في مجاالت النشاط هذه. 

 
 EUANcG EANNالعبارة  وصف العالمة :

 توبة بأحرف التينية.مك

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 GNANECEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347263 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة كوهلر كو.  بإسم :

، 444نوانة : وع
هايالند درايف، 

كوهلر، ويسكونسن،  
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تجهيزات الدش ، وهي الدش اليدوي ، ورؤوس 

 الدش ، وفوهات الدش واألجزاء.

 
لتجارية من تتألف هذه العالمة ا وصف العالمة :

بأحرف سوداء   GNANECEMNكلمة     
 عريضة عادية

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 OORNEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OOAG 

 18/03/2021 :بتاريخ 347265 المودعة بالرقم :

 ألولوية : بيانات ا 
 مركزاللولو )ش.ذ.م.م.(  بإسم :

ص.ب: وعنوانة : 

، دبي ،  60188
دولة اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قفازات تستخدم مرة واحدة لغايات طب األسنان   

ايات طبية  قفازات قفازات تستخدم مرة واحدة لغ
تستخدم مرة واحدة لالستخدام الطبي   قفازات 

تستخدم مرة واحدة لغايات جراحية   مالبس واقية 
تستخدم مرة واحدة  لغايات طبية  ألبسة قدم واقية 
تستخدم مرة واحدة  لغايات طبية  أقنعة صحية 

تستخدم لمرة واحدة للوقاية من العدوى الفيروسية  
أقنعة صحية للوقاية من العدوى  أغطية وجه كونها

الفيروسية أقنعة وجه لالستخدام الطبي  أقنعة وجه 
لالستخدام الطبي للوقاية من البكتيريا  أقنعة وجه 
لالستخدام الطبي للوقاية من المواد السامة  أقنعة 
وجه لالستخدام الجراحي  أقنعة وجه لالستخدام 

الستخدام الجراحي للوقاية من البكتيريا أقنعة وجه ل
الجراحي للوقاية من المواد السامة  دروع واقية 

للوجه للغايات الطبية  قفازات للفحوصات الطبية  
قفازات مطاطية الستخدام طب األسنان  قفازات 
مطاطية للغايات الطبية  قفازات مطاطية للغايات 

الجراحية  قفازات الفحص الطبي  أقنعة تنفس واقية 
تنفس واقية للوقاية من للغايات الطبية  أقنعة 

الفيروسات والجراثيم  مالبس واقية للغايات الطبية  
أقنعة وجه واقية الستخدام طب األسنان  أقنعة وجه 

واقية لالستخدام الطبي  قفازات واقية لغايات طبية  
قفازات واقية لالستخدام الطبي  قفازات واقية 
ة  للغايات الجراحية  أقنعة فم واقية للغايات الطبي

أقنعة فم واقية  لالستخدام الطبي  أقنعة أنف واقية 
لالستخدام الطبي  مالبس واقية قابلة إلعادة 

االستخدام للغايات الطبية  ألبسة قدم واقية قابلة 
إلعادة االستخدام للغايات الطبية  أقنعة صحية 

لالستخدام الطبي  أقنعة صحية للوقاية من العدوى 
  الفيروسية  قفازات جراحية

 
 OORNEMN OOAGالعبارة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ا اإلعالنهذ



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 OORNEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OOAG 

 18/03/2021 :بتاريخ 347267 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مركزاللولو )ش.ذ.م.م.(  بإسم :

ص.ب: وعنوانة : 

، دبي ،  60188
دولة اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قفازات تستخدم مرة واحدة لالستخدام في البيت   

خدم مرة واحدة لغايات منزلية  قفازات قفازات تست
تستخدم مرة واحدة لالستخدام المنزلي  قفازات 

 مطاطية للغايات المنزلية 

 
 OORNEMN OOAGالعبارة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات رية مكتوبا إلدارة العالمات التجا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ءات االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبرا 
  VELEEMMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347268 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مركزاللولو )ش.ذ.م.م.(  بإسم :
ص.ب: وعنوانة : 

، دبي ،  60188
دولة اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10مييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت
قفازات تستخدم مرة واحدة لغايات طب األسنان   
قفازات تستخدم مرة واحدة لغايات طبية  قفازات 
تستخدم مرة واحدة لالستخدام الطبي   قفازات 

تستخدم مرة واحدة لغايات جراحية   مالبس واقية 
م واقية تستخدم مرة واحدة  لغايات طبية  ألبسة قد

تستخدم مرة واحدة  لغايات طبية  أقنعة صحية 
تستخدم لمرة واحدة للوقاية من العدوى الفيروسية  
أغطية وجه كونها أقنعة صحية للوقاية من العدوى 
الفيروسية أقنعة وجه لالستخدام الطبي  أقنعة وجه 
لالستخدام الطبي للوقاية من البكتيريا  أقنعة وجه 

قاية من المواد السامة  أقنعة لالستخدام الطبي للو
وجه لالستخدام الجراحي  أقنعة وجه لالستخدام 

الجراحي للوقاية من البكتيريا أقنعة وجه لالستخدام 
الجراحي للوقاية من المواد السامة  دروع واقية 

للوجه للغايات الطبية  قفازات للفحوصات الطبية  
قفازات مطاطية الستخدام طب األسنان  قفازات 

اطية للغايات الطبية  قفازات مطاطية للغايات مط
الجراحية  قفازات الفحص الطبي  أقنعة تنفس واقية 

للغايات الطبية  أقنعة تنفس واقية للوقاية من 
الفيروسات والجراثيم  مالبس واقية للغايات الطبية  
أقنعة وجه واقية الستخدام طب األسنان  أقنعة وجه 

زات واقية لغايات طبية  واقية لالستخدام الطبي  قفا
قفازات واقية لالستخدام الطبي  قفازات واقية 

للغايات الجراحية  أقنعة فم واقية للغايات الطبية  
أقنعة فم واقية  لالستخدام الطبي  أقنعة أنف واقية 

لالستخدام الطبي  مالبس واقية قابلة إلعادة 
االستخدام للغايات الطبية  ألبسة قدم واقية قابلة 

عادة االستخدام للغايات الطبية  أقنعة صحية إل
لالستخدام الطبي  أقنعة صحية للوقاية من العدوى 

 الفيروسية  قفازات جراحية 

 
كتبت  VELEEMMالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وبراءات االختراع الخدمات المتحدة للعالمات التجارية 
  VELEEMMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347269 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مركزاللولو )ش.ذ.م.م.(  بإسم :
ص.ب: وعنوانة : 

، دبي ،  60188
دولة اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  21لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
قفازات تستخدم مرة واحدة لالستخدام في البيت   
قفازات تستخدم مرة واحدة لغايات منزلية  قفازات 
تستخدم مرة واحدة لالستخدام المنزلي  قفازات 

 مطاطية للغايات المنزلية 

 
كتبت  VELEEMMالكلمة  وصف العالمة :
 نية الكبيرة .بالحروف الالتي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 LNOARCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347270 المودعة بالرقم :

 DO  21/09/2020  928 683 4 20بيانات األولوية :  

 إسثاليس الس فرانس إس أيه   بإسم :

أفنيو غاي  2وعنوانة : 

,  78990لوساك 
إالنكورت , فرنسا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تلسكوبات تصويب لألسلحة النارية؛ تلسكوبات 

 تصويب للمدافع.

 
 بحروف التينية LNOARCكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  NrussForh Uaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347272 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 برايس وواترهاوس كوبرز)فرع دبي(  بإسم :

  -دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل والتعليم ، 

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، لألجهزة التي تعمل 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
  NrussForh Uaعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 LNOARCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347273 المودعة بالرقم :

 DO  21/09/2020  928 683 4 20بيانات األولوية :  

 ثاليس الس فرانس إس أيه إس  بإسم :

أفنيو غاي  2وعنوانة : 

,  78990لوساك 
إالنكورت , فرنسا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 13لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
مصوبات لألسلحة النارية، عدا مصوبات تلسكوبية؛ 

 مصوبات للمدافع، عدا مصوبات تلسكوبية. 

 
 بحروف التينية LNOARCكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ية مكتوبا إلدارة العالمات التجار
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ات االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراء 
 GCAON NOEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347276 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مركزاللولو )ش.ذ.م.م.(  بإسم :
ص.ب: وعنوانة : 

، دبي ،  60188
دولة اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
قفازات تستخدم مرة واحدة لغايات طب األسنان   
قفازات تستخدم مرة واحدة لغايات طبية  قفازات 
تستخدم مرة واحدة لالستخدام الطبي   قفازات 

تستخدم مرة واحدة لغايات جراحية   مالبس واقية 
قدم واقية تستخدم مرة واحدة  لغايات طبية  ألبسة 

تستخدم مرة واحدة  لغايات طبية  أقنعة صحية 
تستخدم لمرة واحدة للوقاية من العدوى الفيروسية  
أغطية وجه كونها أقنعة صحية للوقاية من العدوى 
الفيروسية أقنعة وجه لالستخدام الطبي  أقنعة وجه 
لالستخدام الطبي للوقاية من البكتيريا  أقنعة وجه 

لوقاية من المواد السامة  أقنعة لالستخدام الطبي ل
وجه لالستخدام الجراحي  أقنعة وجه لالستخدام 

الجراحي للوقاية من البكتيريا أقنعة وجه لالستخدام 
الجراحي للوقاية من المواد السامة  دروع واقية 

للوجه للغايات الطبية  قفازات للفحوصات الطبية  
قفازات مطاطية الستخدام طب األسنان  قفازات 
مطاطية للغايات الطبية  قفازات مطاطية للغايات 

الجراحية  قفازات الفحص الطبي  أقنعة تنفس واقية 
للغايات الطبية  أقنعة تنفس واقية للوقاية من 

الفيروسات والجراثيم  مالبس واقية للغايات الطبية  

أقنعة وجه واقية الستخدام طب األسنان  أقنعة وجه 
فازات واقية لغايات طبية  واقية لالستخدام الطبي  ق

قفازات واقية لالستخدام الطبي  قفازات واقية 
للغايات الجراحية  أقنعة فم واقية للغايات الطبية  
أقنعة فم واقية  لالستخدام الطبي  أقنعة أنف واقية 

لالستخدام الطبي ألبسة قدم واقية قابلة إلعادة 
م االستخدام للغايات الطبية  أقنعة صحية لالستخدا

الطبي  أقنعة صحية للوقاية من العدوى الفيروسية  
 قفازات جراحية 

 
 GCAON NOEAMالعبارة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 MRSUNORGEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347277 لمودعة بالرقم :ا

 DO  21/09/2020  925 683 4 20بيانات األولوية :  

 ثاليس الس فرانس إس أيه إس  بإسم :

أفنيو غاي  2وعنوانة : 

,  78990لوساك 
إالنكورت , فرنسا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 مناظير ثنائية؛ نظارات الرؤية الليلية للجنود

 
بحروف  MRSUNORGEكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 GCAON NOEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347279 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مركزاللولو )ش.ذ.م.م.(  بإسم :
ص.ب: وعنوانة : 

، دبي ،  60188
دولة اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
راشي مكانس فراشي للتنظيف للغايات المنزلية ف

تنظيف لالستخدام المنزلي قفازات تستخدم مرة 
واحدة لالستخدام في البيت قفازات تستخدم مرة 
واحدة لغايات منزلية قفازات تستخدم مرة واحدة 
لالستخدام المنزلي مكانس صلبة مكانس داخلية 

 دالء للمماسح معاصر للمماسح 

 
 GCAON NOEAMالعبارة  وصف العالمة :

 تينية الكبيرة .كتبت بالحروف الال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 AV SACRMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347280 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أبوظبي –هيئة المنطقة اإلعالمية   بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

أبوظبي،  ،2454
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات ومكونات الحاسوب؛ مكونات الحاسوب 
لأللعاب؛ برمجيات األلعاب؛ ألعاب الحاسوب؛ 

ألعاب قابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب قابلة للتنزيل؛ 
؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب برامج حاسوب

لألجهزة المحمولة؛ سماعات ألعاب؛ برمجيات 
ألعاب الواقع االفتراضي؛ مكونات ألعاب الواقع 
االفتراضي؛ برمجيات ومكونات الواقع المعزز؛ 
البرمجيات التفاعلية؛ برمجيات األلعاب التفاعلية؛ 
المنشورات اإللكترونية المتعلقة باأللعاب؛ أجهزة 

سجيل أو إرسال أو نسخ أو معالجة وأدوات لت
الصوت أو الصور أو البيانات؛ وسائط مسجلة 

وقابلة للتنزيل؛ وسائط تسجيل وتخزين رقمية أو 
تناظرية فارغة؛ حواسيب وأجهزة طرفية 

للحواسيب؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فيديو رقمية؛ 

ملفات إم بي ثري؛ أقراص ألعاب الحاسوب؛ 
  وحدات تشغيل ألعاب الحاسوب.

 
 AV SACRMSكتبت عبارة "  وصف العالمة :
 " بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 AV SACRMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347281 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أبوظبي –اإلعالمية  هيئة المنطقة  بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

، أبوظبي، 2454
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية 

والثقافية؛ خدمات األلعاب؛ خدمات األلعاب 
توفير المعلومات المباشرة في ما يتعلق المباشرة؛ 

باأللعاب؛ ترتيب وتنظيم المسابقات؛ تنظيم مسابقات 
األلعاب المباشرة؛ تنظيم المسابقات المباشرة 

ومسابقات الرياضة اإللكترونية؛ تنظيم المسابقات 
الرياضية؛ توفير تسهيالت األلعاب المباشرة؛ تنظيم 

ت الحضور المسابقات والجوائز؛ استضافة فعاليا
الشخصي والمباشرة؛ تنظيم وتوفير الدورات 
التدريبية وورش العمل والندوات والحلقات 

الدراسية الشبكية والمؤتمرات سواء بالحضور 
الشخصي أو مباشرة؛ توفير معلومات تحديد 

مواعيد الرياضة والرياضة اإللكترونية؛ توفير 

التدريب المباشر فيما يتعلق باأللعاب؛ تنظيم 
 رات ومعارض األلعاب.  مؤتم

 
 AV SACRMSكتبت عبارة "  وصف العالمة :
 " بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

صدار يوما من تاريخ إ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 AV SACRMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347282 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أبوظبي –هيئة المنطقة اإلعالمية   بإسم :
ص.ب.: وعنوانة : 

، أبوظبي، 2454
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تصميم وتطوير برمجيات وأجزاء الحاسوب؛ 
تصميم وتطوير المنصات المباشرة؛ استضافة 

صات على اإلنترنت؛ استضافة المنصات المن
المباشرة لأللعاب والمسابقات اإللكترونية؛ 

البرمجيات كخدمة لأللعاب اإللكترونية؛ منصات 
أللعاب البرمجيات كخدمة؛ منصات كخدمة؛ 
استضافة منصات االتصاالت على اإلنترنت؛ 

 استضافة قواعد البيانات. 

 

 AV SACRMSكتبت عبارة "  وصف العالمة :
 " بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  NanthFahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347288 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ددايكين اندستريز ، ليميت  بإسم :

يوميدا سنتر وعنوانة : 

،  4 -12بيلدينج ، 

 - 2نيشي  -ناكازاكي 
كو ،  -شومي ، كيتا 

شي ، اوساكا  -اوساكا 
، اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

.  وصالت تقاطعية 2.  وصالت أنابيب معدنية 1

بيب معدنية والتركيبات . أنا3معدنية لألنابيب 
 العائدة لها 

 
كتبت بالحروف  NanthFahالكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية  . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GAOCRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EDROANRRM 

 18/03/2021 :بتاريخ 347289 المودعة بالرقم :

 MR  17/12/2020  202016191بيانات األولوية :  
 سالمون ايفولوشن ايه اس  بإسم :

وعنوانة : 

، 4إيكريمسفينغن 

مولده  6422
,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األسماك غير الحية؛ األسماك المحفوظة؛ منتجات 

ألسماك المعالجة لالستهالك البشري؛ شرائح ا

 .  29السمك الطري بدون عظم )فيليه( في الفئة 

 
 GAOCRMعبارة  وصف العالمة :

EDROANRRM  بأحرف التينية وبشكل مميز
 وبااللوان االسود واالبيض والبرتقالي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GAOCRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EDROANRRM 

 18/03/2021 :بتاريخ 347290 المودعة بالرقم :

 MR  17/12/2020  202016191بيانات األولوية :  
 سالمون ايفولوشن ايه اس  بإسم :

وعنوانة : 

، 4إيكريمسفينغن 

مولده  6422
,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 40لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
معالجة المياه؛ إنتاج أجهزة وتجهيزات للمزارع 

 .  40السمكية؛ إعادة تدوير النفايات في الفئة 

 
 GAOCRMعبارة  وصف العالمة :

EDROANRRM  بأحرف التينية وبشكل مميز
 وبااللوان االسود واالبيض والبرتقالي

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GAOCRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EDROANRRM 

 18/03/2021 :بتاريخ 347291 المودعة بالرقم :

 MR  17/12/2020  202016191بيانات األولوية :  
 سالمون ايفولوشن ايه اس  بإسم :

وعنوانة : 

، 4إيكريمسفينغن 

ولده م 6422
,النرويج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الزراعة المائية، تحديدا: خدمات تربية 

 .  44الكائنات البحرية؛ تربية األسماك، في الفئة 

 
 GAOCRMعبارة  وصف العالمة :

EDROANRRM  بأحرف التينية وبشكل مميز
 ان االسود واالبيض والبرتقاليوبااللو

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية دارة العالمات التجارية تعلن إ
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  NanthFahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347294 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تريز ، ليميتددايكين اندس  بإسم :

يوميدا سنتر وعنوانة : 

،  4 -12بيلدينج ، 

 - 2نيشي  -ناكازاكي 
كو ،  -شومي ، كيتا 

شي ، اوساكا  -اوساكا 
، اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

. مكيفات هواء لألغراض المنزلية أو الصناعية 1

ة تدفئة الهواء لألغراض المنزلية أو . أجهز2

. أجهزة تبريد الهواء لألغراض 3الصناعية 

. أجهزة تهوية )تكييف 4المنزلية أو الصناعية 

. أجهزة 5الهواء( لألغراض المنزلية أو الصناعية 

. 6تنقية الهواء لألغراض المنزلية أو الصناعية 
أجهزة إزالة  الرطوبة من الهواء لألغراض 

. أجهزة ترطيب الهواء 7أو الصناعية المنزلية 

. أجزاء 8لألغراض المنزلية أو الصناعية 
متخصصة مصممة لالستخدام مع المنتجات 

المذكورة أعاله ، تحديدا، وصالت تقاطعية معدنية 

لألنابيب ووصالت أنابيب معدنية مصممة خصيًصا 
 الستخدامها في تركيب المنتجات المذكورة أعاله.  

 
كتبت بالحروف  NanthFahالكلمة  :وصف العالمة 

 الالتينية  . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشر نموذج إعالن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  NanthFahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347296 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دايكين اندستريز ، ليميتد  م :بإس

يوميدا سنتر وعنوانة : 

،  4 -12بيلدينج ، 

 - 2نيشي  -ناكازاكي 
كو ،  -شومي ، كيتا 

شي ، اوساكا  -اوساكا 
، اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ت . وصال2. وصالت أنابيب ، غير معدنية 1

.  تركيبات ، غير 3تقاطعية لألنابيب ، غير معدنية 
 معدنية ، لألنابيب الصلبة 

 
كتبت بالحروف  NanthFahالكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية  . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ابو النجا للملكية الفكرية 
  CRVEMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347304 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 السيد/ دانييل جيزهار  بإسم :

جاالن جايا وعنوانة : 

، آر 15رقم  2مانداال 

آر دبليو.  010تي. 

، كيل. مينتينج 002
داالم، كيك. تيبيت، 
جاكرتا سيالتان، دي 

كيه آي جاكرتا، 
اندونيسيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مطاحن قهوة بخالف التي تدار باليد؛ خالطات 
كهربائية لألغراض المنزلية؛ غساالت كهربائية 
لألغراض المنزلية؛ غساالت صحون؛ مكانس 

كهربائية؛ أجهزة آلية لتنظيف األرضيات؛ 
مشراحات اللحوم )اآلت تقطيع(؛ مطاحن اللحوم 

لكهربائية لألغراض المنزلية؛ مجارش تكسير ا
الثلج الكهربائية؛ آالت بيع القهوة؛ اآلت بيع 
المشروبات الباردة؛ خالطات طعام كهربائية 

لإلستخدام المنزلي؛ اآلت كهربائية لصنع العصائر؛ 
عصائر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية؛ اآلت 

ة؛ معالجة األغذية ]كهربائية[ لألغراض المنزلي

مشراحات )اآلت تقطيع( طعام كهربائية؛ منظمات 
 الغاز )أجزاء آاالت(.

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :
CRVEMA بحروف التينية بطريقة مميزة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة االفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ابو النجا للملكية الفكرية 
  CRVEMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/03/2021 :بتاريخ 347305 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ دانييل جيزهار  بإسم :

جاالن جايا وعنوانة : 

، آر 15رقم  2مانداال 

آر دبليو.  010تي. 

، كيل. مينتينج 002
داالم، كيك. تيبيت، 
جاكرتا سيالتان، دي 

كيه آي جاكرتا، 
اندونيسيا, , , ,  

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواقد ]أجهزة تسخين[؛ طباخات التحريض؛ أفران 

بخالف المستخدمة في المختبرات؛ أفران 
ميكروويف للطهو؛ أجهزة تسخين؛ أغطية شفط 
للمطابخ؛ أواني طبخ كهربائية؛ ثالجات؛ ثالجات 

ذ؛ مجففات أفقية؛ أجهزة كهربائية لتخزين النبي
كهربائية للغسيل؛ سخانات ماء لألغراض المنزلية؛ 
شوايات ]أجهزة طهو[؛ منظمات حرارة ]صمامات[ 
]أجزاء من منشآت تسخين[؛ أجهزة ومعدات طهو؛ 
أسطح للطهي؛ شوايات؛ مقالي عميقة كهربائية؛ 
محمصات خبز كهربائية لألغراض المنزلية؛ 

بائية طباخات أرز كهربائية؛ قدور بخارية كهر
لطهو األرز؛ ثالجات عرض؛ خزائن عرض 

مسخنة؛ آالت وأجهزة لصنع الثلج؛ أجهزة تسخين 
وتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة والباردة؛ أجهزة 

تكييف الهواء لإلستخدام المنزلي أو الصناعي؛ 
أضواء للزينة؛ منقيات الهواء لألغراض المنزلية؛ 

نات كهربائية لوازم تنظيم وأمان ألجهزة الغاز؛ ماكي
لصنع الشاي والقهوة؛ أجهزة ومعدات طهو؛ أجهزة 

لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد 
والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض 

الصحية؛ مراجل تسخين الماء؛ غاليات كهربائية 
لألغراض المنزلية؛ مداخن؛ مرشحات )فالتر( 

تنقية الهواء؛ أغطية الشفط؛ مرشحات )فالتر( 
مجمدات أفقية؛ مجمدات كهربائية لألغراض 

المنزلية؛ أطباق ساخنة وشوايات كهربائية؛ طناجر 
ضغط كهربائية؛ إضاءة؛ مقالة كهربائية؛ سخانات 
كهربائية محمولة؛ معدات إضاءة؛ مبردات؛ مكيفات 

هواء؛ مجففات شعر كهربائية؛ أجهزة لتجفيف 
سخانات طعام  اليدين؛ مقالي كهربائية للطهو؛

كهربائية؛ سخانات المشروبات الكهربائية؛ دفايات 
أطباق كهربائية؛ قدور بخارية؛ قدور بخارية 

للطهو؛ قدور بخارية لطهو األرز؛ أجهزة إشعال 
لألفران؛ مرشات الدوش؛ أطباق ساخنة لألغراض 

المنزلية؛ طباخات األرز؛ سياخ شوي؛ سياخ 
ة؛ أوعية تحميص لألفران؛ محمصة خبز كهربائي

تبريد وتجميد؛ سخانات ومبردات المياه؛ مغاسل؛ 
حنفيات ]صنابير[؛ موزعات الماء الساخن 

الكهربائية؛ أجهزة تنقية المياه لإلستخدام المنزلي؛ 
 حمامات الدوش. 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :
CRVEMA بحروف التينية بطريقة مميزة 

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

 كلوذسبن لخدمات ادارة المشاريع  
 Mlohtas.asطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

hooar 

 18/03/2021 :بتاريخ 347311 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كلوذسبن لخدمات ادارة المشاريع  بإسم :
 بناية بن شبيب مول.وعنوانة : 

 .6بلوك  512
 شارع بهاجدة

منطقة القصيص 

 1الصناعية 
 دبي

اإلمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

09715558050

, ايميل: 3

100L@slohtas.a
shooar.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

مات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، المتعلقة بها، خد
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر

 
 Mlohtas.as hooarكلمة  وصف العالمة :

 باالحرف الالتينية وعلى يسارها رسم لمشبك غسيل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أفنان لإلستشارات و الخدمات اإلدارية  
  Bosluahنات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيا

 20/03/2021 :بتاريخ 347344 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تروفينا لألغذية ) الشرق األوسط ( ش م ح ، ذ.م.م  بإسم :

قطع أرض   وعنوانة : 

/  1إف-16رقم 
المنطقة الحرة بالحمرية 

الشارقة االمارات 
العربية المتحدة, , , 

GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 كل. الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لأل

 
العالمة عبارة عن  Bosluah  وصف العالمة :

 كلمة 
مكتوبة بأحرف التينية و بخط مميز و باللون 

البنفسجي الغامق  بطريقة مميزة كما هو موضح 
 بالشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أفنان لإلستشارات و الخدمات اإلدارية  
 الرجو  OAOSRلتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ا

 20/03/2021 :بتاريخ 347345 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تروفينا لألغذية ) الشرق األوسط ( ش م ح ، ذ.م.م  بإسم :

قطع أرض وعنوانة : 

/  1إف-16رقم 
المنطقة الحرة بالحمرية 

الشارقة االمارات 
العربية المتحدة, , , 

GUAO AU  ,

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
 العالمة عبارة عن كلمة  العالمة :وصف 

  OAOSR  
مكتوبة بأحرف التينية كبيره بخط مميز و باللون 
األحمر و تحتها كلمة الرجو بالعربي بخط مميز و 

أيضا باللون األحمر بطريقة مميزة كما هو موضح 
 بالشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هوى سانج يونج  
 Nallics MuLasبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

Srall 

 21/03/2021 :بتاريخ 347350 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هوى سانج يونج  بإسم :

ملك سانجيف سوهنى -1111-مكتب رقموعنوانة : 
ند حص, هاتف: -بردبي-رام نات سوهنى

97150848408

, صندوق البريد: 6

, ايميل: 3094
asFo@hssnroa.

.ua, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات تقديم األطعمة والمشروبات

 
عبارة عن كلمات باللغة  وصف العالمة :

بحروف  Nallics MuLas Srallاالنجليزية 
 التينية

 

 االشتراطات : 

 
قدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يت

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ب فرحات وشركاهمكت 
 AGOEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Ghacaos 

 21/03/2021 :بتاريخ 347352 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة اسبكت ستوديوس المحدودة  بإسم :

-508مكتب  -ابريز للتجارة العامة وعنوانة : 
 المنطقة الصناعية -بناية جنافكو  -الطابق الثانى 

الرابعة , هاتف: 

0586933764 ,
ايميل: 

asFo@a raaahru
casn.soh, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو 

 التجميع.

 
كلمتين باللغة االتينية ملونين  وصف العالمة :
 AGOEMN Ghacaosباللون االسود 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية تعلن إدارة العالمات 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 بورتر-أ-نتطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347358 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بورتيه جروب ليمتد-ا-ذا نت  بإسم :

ذا فيليج  1وعنوانة : 
ز، وستفيلد، اوفيسي

ايريل واي، لندن دبليو 

جي اف،  7  12
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير 
وبالتحديد المالبس وأغطية الرأس ولباس القدم 

وارات الموضة والمجوهرات والساعات و اكسس
ومعدات الرياضة والكاميرات والمعدات السمعية 
والبصرية و المنسوجات والكتب والقرطاسية 

والمجالت وألعاب األطفال ومستحضرات التجميل 
والعطور وماء الزينة والماء العطري والكولونيا 
ومستحضرات التواليت غير الطبية والنظارات 

ظ وغيرها من والحقائب السفرية و الحقائب والمحاف
الحامالت والسروج والسياط وثياب الحيوانات 

والمظالت وخوذ الرياضة والفراشي وغيرها من 
االغراض للتنظيف ومواد صنع الفراشي وأدوات 

المائدة وأدوات الطهي والحاويات واألثاث 
والمفروشات والمصابيح و األدوات المنزلية 

واواني المطبخ وأدوات البار وأدوات 
ت التجميل والزينة وأدوات الحمام و ومستحضرا

أغراض تنظيف األسنان وأدوات العناية بالمالبس 
واألحذية وبالتحديد عدد تلميع األحذية ولبيسة 
األحذية و أدوات التنظيف لتمكين الزبائن من 

معاينة وشراء تلك البضائع بسهولة عبر اإلنترنت 
من موقع إلكتروني او من خالل متاجر البيع 

ة او منافذ البيع بالجملة او عبر كتالوجات بالتجزئ

الطلب عبر البريد او عبر قناة تلفزيونية او الهاتف 
االرضي او الهاتف الجوال او جهاز نقال مدعم 

باإلنترنت او اي جهاز اتصاالت اخر اوعن طريق 
التسويق المباشر؛ إدارة وتنظيم برامج والء العمالء 

هلك؛ توفير والحوافز؛ خدمات برامج والء المست
المعلومات والنصح فيما يتعلق بخدمات البيع 

بالتجزئة؛ استشارات إدارة األعمال؛ تقديم النصح 
والمساعدة في اختيار البضائع؛ خدمات الترويج من 
خالل توفير روابط برعاية لمواقع الطرف الثالث؛ 
الترويج للبضائع والخدمات من خالل الرعاية؛ 

 إلعالن لآلخرين. خدمات الدعاية واألعمال؛ ا

 
 الكلمات  وصف العالمة :

 بورتر-أ-نت
 باالحرف العربية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالن هذا



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 العطر األساس كارتييهطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347360 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 كارتييه انترناشيونال ايه جي   بإسم :
وعنوانة : 

هينتربيرغشتراسيه 

، 61، بوستفاخ 22

شتاينهاوسن،  6312
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الصابون، العطور، ماء الزينة، ماء الكولونيا، 

ما بعد الحالقة،  غسول ما بعد الحالقة، بلسم
الزيوت المعطرة، كريم الوجه والجسم، غسول 
الوجه والجسم، مزيالت رائحة العرق لالستخدام 

الشخصي، جل للحمام، جل االستحمام، 
 مستحضرات التجميل

 
الكلمات العطر األساس كارتييه  وصف العالمة :
 باالحرف العربية

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 GEAN AN NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NABOE  

 21/03/2021 :بتاريخ 347367 المودعة بالرقم :
 ANssss2022TTT  CC/sd/CsCs  ANبيانات األولوية :  

 مارس, انكوربوريتد  بإسم :

 6885 وعنوانة : 
إيلم ستريت, ماكلين , 

-22101فرجينيا  

, الواليات 3883
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أرز؛ تابيوكا؛ ساغو؛ باستا )معكرونة(؛ نودلز 
]معكرونة رقيقة[؛ .زالبية؛ شعيرية؛ كسكسي 

]مصنوع من السميد[؛ مستحضرات مصنوعة من 
حبوب معالجة؛ أرز كامل الحبوب؛ غالل معالجة؛ 

الحبة؛ أرز طويل الحبة؛ أرز بري؛ أرز بني؛ أرز 
بسمتي؛ أرز مسلوق؛ ريزوتو؛ خلطات أرز؛ 
خلطات أرز مع خضراوات، خالصات دجاج، 
خالصات لحم، جبنة، باقالء، بقوليات، بهارات، 
منكهات، أعشاب، توابل؛ خلطات وجبات معبأة 

نوا تتكون بشكل أساسي من األرز؛ حبوب كي
معالجة؛ بيتزا؛ فطائر؛ توابل؛ صلصات؛ صلصات 
طبخ؛ مستحضرات لتحضير الصلصات؛ صلصة 
كاري؛ صلصة الباستا؛ صلصات لطهو الباستا؛ 
صلصة الفلفل الحار؛ صلصة الصويا؛ صلصة 

حارة؛ صلصة حلوة وحامضة؛ صلصات الذعة؛ 
صلصات مالحة؛ صلصات لألرز؛ مساحيق 

منكهات صلصة؛ خلطات لتحضير الصلصات؛ 
على شكل صلصات مركزة؛ مواد غذائية محضرة 

على شكل صلصات؛ ماء مالح للتخليل؛ توابل 
سلطة؛ مقبالت هندية؛ عجائن طعام نشوية؛ 

مقبّالت؛ صلصة مرق لحم؛ مثخنات قوام لطهو 
المواد الغذائية؛ البيستو اإليطالية ]صلصات[؛ 

خردل؛ خل؛ ملح؛ بهارات؛ توابل؛ أعشاب للطهو؛ 
الج يستخدم كتوابل؛ زنجبيل معالج يستخدم ثوم مع

كتوابل؛ زنجبيل مطحون؛ معجون توابل؛ فلفل؛ 
توابل فلفل حار؛ معجون الفلفل الحار يستخدم 
كتوابل؛ مستحضرات منكهة للطعام؛ منكهات 
للطعام؛ خالصات مستخدمة كمنكهات ]ليست 

زيوت عطرية[؛ خلطات بهارات؛ مستحضرات 
خلطة بهارات؛ بهارات؛ خالصات بهارات؛ 

خلطات كاري؛ وجبات جاهزة أساسها الباستا؛ 
وجبات جاهزة أساسها األرز؛ وجبات جاهزة 

أساسها النودلز؛ نودلز ]معكرونة رقيقة[ سريعة 
التحضير؛ أرز سريع التحضير؛ وجبات خفيفة 
أساسها الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسها األرز؛ 
وجبات خفيفة تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ 
وجبات خفيفة تتكون بشكل أساسي من األرز؛ 

وجبات تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ وجبات 
تتكون بشكل أساسي من األرز؛ وجبات تتكون 

بشكل أساسي من الغالل المعالجة؛ وجبات تتكون 
بشكل أساسي من الحبوب المعالجة؛ وجبات تتكون 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

بشكل أساسي من حبوب الكينوا والحبوب 
تتكون بشكل أساسي من المعالجة؛ وجبات 

النودلز؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من 
الباستا؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من 
األرز؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من 
الغالل المعالجة؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل 

أساسي من الحبوب المعالجة؛ وجبات مجمدة تتكون 
بوب المعالجة؛ بشكل أساسي من حبوب الكينوا والح

وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من النودلز؛ 
وجبات جافة وسائلة جاهزة للتقديم، تتكون بشكل 
أساسي من األرز؛ وجبات جافة وسائلة جاهزة 
للتقديم، تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ وجبات 
جافة وسائلة جاهزة للتقديم، تتكون بشكل أساسي 

وات موحدة مع من النودلز؛ غالل معالجة في عب
توابل ومنكهات؛ حبوب معالجة في عبوات موحدة 

مع توابل ومنكهات؛ كينوا وحبوب معالجة في 
عبوات موحدة مع توابل ومنكهات؛ أرز في عبوات 

موحدة مع توابل ومنكهات؛ غالل معالجة في 
عبوات موحدة مع بذور أو حبوب أو بقوليات أو 
خضراوات صالحة لألكل؛ حبوب معالجة في 

بوات موحدة مع بذور أو حبوب أو بقوليات أو ع
خضراوات صالحة لألكل؛ حبوب كينوا وحبوب 

معالجة في عبوات موحدة مع بذور أو حبوب أو 
بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل؛ أرز في 
عبوات موحدة مع بذور أو حبوب أو بقوليات أو 

خضراوات صالحة لألكل؛ باستا في عبوات موحدة 
وب أو بقوليات أو خضراوات مع بذور أو حب

صالحة لألكل ؛ نودلز في عبوات موحدة مع بذور 
 أو حبوب أو بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل.

 
 GEAN ANبحروف التينية  وصف العالمة :
NUE NABOE  عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
-Das.u O0 Tdb2ات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيان

2021  

 21/03/2021 :بتاريخ 347376 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 بياجيو اند سي.اس. بي. ايه  بإسم :

فيالي وعنوانة : 

  25رينالدو بياجيو 

بونتديرا  56025
)بيسا( ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو
المالبس وبخاصة معاطف، عباءات، معاطف 

للمطر، فساتين، بذالت، تنانير،جاكيتات ، بناطيل، 
جينزات،صدارات، قمصان، قمصان نصف كم، 

بلوزات،قمصان صوفية، سترات،سترة فضفاضة، 
سترات من الصوف المحبوك، جوارب طويلة، 

 جوارب،مالبس داخلية، مالبس النوم،
بيجامات،أرواب استحمام،أثواب استحمام، جاكيتات 

رياضية، جاكيتات مقاومة للرياح،معطف مع 
قلنسوة، بذالت للهرولة، بلوزات بقلنسوة، ربطات 
عنق،أوشحة )لفاعات(، شاالت، مناديل مخرمة، 

أوشحة من قماش الفوالر، نطاقات، قفازات، 
أحزمة، مالبس مضادة للماء، وبخاصة قمصان 

ماء، بناطيل مضادة للماء، معاطف مضادة مضادة لل
للماء، لباس القدم، لباس قدم لراكبي الدراجات 
النارية، أحذية طويلة، أحذية، أحذية للرياضة، 

أغطية للرأس، وبخاصة، قبعات، بيريه )قبعات 
 مستديرة مسطحة(، قبعات ذات حافة شمسية. 

 

-1946اسفله االرقام  75رقم  وصف العالمة :

بحروف التينية  Das.uكلمة  اسفله 2021
 بشكل مميز كتبت على خط 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
-Das.u O0 Tdb2طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

2021  

 21/03/2021 :بتاريخ 347377 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جيو اند سي.اس. بي. ايهبيا  بإسم :

فيالي وعنوانة : 

  25رينالدو بياجيو 

بونتديرا  56025
)بيسا( ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حلقات مناديل؛ فتاحات قوارير، كهربائية وغير 
كهربائية؛ ألواح تقطيع للمطبخ؛ كؤوس شرب؛ 

يق؛ قوارير؛ غاليات قهوة غير كهربائية؛ أبار
كرتات ]لبيسات[ لألحذية؛ آنية للشرب؛ أصص 
للنوافذ؛ حافظات سوائل؛ الفتات من الخزف 
الصيني أو الزجاج؛ أواني من خزف إيطالي؛ 
أطباق مائدة؛ علب مساحيق التجميل؛ قواعد 

لسكاكين المائدة؛ حامالت صابون؛ حامالت مناديل؛ 
ت على شكل حيوانات؛ أطقم أوعية ملح؛ حصاال

قهوة؛ دالء ثلج؛ مبردات محمولة غير كهربائية؛ 
أطقم مشروبات؛ أطقم شاي؛ أطقم بهارات؛ قواعد 
لقوارير الخل والزيت؛ لبادات الخبازة؛ أكواب؛ 
أواني مطبخ؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أواني 
تواليت؛ أدوات مائدة ]ما عدا السكاكين والشوك 

ني لألغراض المنزلية؛ سكريات؛ والمالعق[؛ صوا
مطاحن فلفل يدوية؛ فتاحات سدادات الفلين، 

كهربائية وغير كهربائية؛ أكياس معزولة حرارياً 
لألطعمة أو المشروبات؛ سالل من القش لالستخدام 

 المنزلي . 

 

-1946اسفله االرقام  75رقم  وصف العالمة :

بحروف التينية  Das.uاسفله كلمة  2021
 كتبت على خط  بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
-Das.u O0 Tdb2طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

2021  

 21/03/2021 :بتاريخ 347378 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 بياجيو اند سي.اس. بي. ايه  بإسم :

الي فيوعنوانة : 

  25رينالدو بياجيو 

بونتديرا  56025
)بيسا( ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
يوميات؛ دفاتر مالحظات وكتب التمرين؛ أقالم 
حبر؛ أقالم حبر سائل؛ أقالم حبر برأس كروي؛ 

امالت أقالم رصاص؛ أقالم لباد؛ أقالم كتابة؛ ح
أقالم ليست من معادن نفيسة؛ بطاقات الصقة؛ 

لصاقات و رسوم منقولة باالحتكاك ]صور معدة 
للنقل[؛ أعالم من الورق؛ رايات ورقية؛ تقاويم؛ 
كتالوجات )دليل مصور( في مجال الدراجات 

النارية وإكسسوارات الدراجات النارية؛ أطالس 
ورقية؛ مطويات حول السفر وأسلوب الحياة و 

ترفيه؛ كتيبات حول السفر وأسلوب الحياة و ال
الترفيه ؛ ملفات وثائق للبطاقات والمستندات؛ 
ألبومات للطبعات واللصاقات والقطع النقدية و 

الصور الفوتوغرافية؛ مجالت حول السفر وأسلوب 
الحياة و الترفيه؛ مطبوعات حجرية؛ صور 

فوتوغرافية؛ صحف؛ دوريات مطبوعة في مجال 
ب الحياة و الترفيه؛ كتب في مجال السفر وأسلو

السفر وأسلوب الحياة و الترفيه؛ صور فوتوغرافية 
وإعالنات كبيرة وبطاقات بريدية؛ ممحايات؛ 
صناديق من الورق المقوى؛ مفكرات؛ أوراق 

مالحظات؛ ألبومات صور؛ بطاقات تهنئة؛ دفاتر 
قطع للمالحظات؛ تذاكر دخول ورقية لالستخدام 

 طاقات عمل. العام؛ مغلفات؛ ب

 

-1946اسفله االرقام  75رقم  وصف العالمة :

بحروف التينية  Das.uاسفله كلمة  2021

 بشكل مميز كتبت على خط 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30مسجل ، وذلك خالل ال
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أيه أي بي تي إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 .alsoiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347379 بالرقم : المودعة
 بيانات األولوية :  

 تنغ جون  بإسم :

غرفة رقم وعنوانة : 

 2، نو.  1803
فنجيانيوان، فورث 

ستريت. 
فينجهوانجشينق، 

زينجتشينج ديستركت، 
جوانجزهو 

جوانجدونج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9:  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة
فأره] من ملحقات الكمبيوتر[؛ حقائب ألجهزة 
الكمبيوتر المحمولة ؛ أغطية ألجهزة الكمبيوتر 

اللوحية ؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ هواتف ذكية ؛ 
مساند رسغ لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ لبادات 
الفأرة؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ واجهات صوت؛ 

 سماعات.

 
كوفيب بحروف التينية كلمة اكس وصف العالمة :
 باللون األسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية علن إدارة العالمات التجارية ت

 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
-Das.u O0 Tdb2طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

2021  

 21/03/2021 :بتاريخ 347381 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 بي. ايهبياجيو اند سي.اس.   بإسم :

فيالي وعنوانة : 

  25رينالدو بياجيو 

بونتديرا  56025
)بيسا( ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ساعات الجيب واليد وساعات حائط؛ ساعات حائط 
مع بندول؛ أدوات قياس الوقت ومقاييس للوقت بدقة 

ريمة خشنة؛ أحجار كريمة؛ ماس؛ بالغة؛ أحجار ك
مجوهرات من المرجان و الزمرد والياقوت 
األزرق والياقوت وحجر األوبال والياقوت 

األصفر)توباز( والزمرد األزرق؛ أقراط؛ خواتم؛ 
قالئد؛ أساور؛ دبابيس زينة مصنوعة من المعادن 
النفيسة؛ حلي لألحذية من المعادن النفيسة؛ آللئ؛ 

فيسة؛ علب مجوهرات من صناديق من معادن ن
معادن نفيسة؛ دبابيس للزينة؛ دبابيس؛ مشابك 
ربطات العنق؛ زمامات )مرابط( أكمام؛ سيور 
 لساعات الجيب واليد ؛ قطع نقدية تذكارية. 

 

-1946اسفله االرقام  75رقم  وصف العالمة :

بحروف التينية  Das.uاسفله كلمة  2021
 بشكل مميز كتبت على خط 

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
-Das.u O0 Tdb2طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

2021  

 21/03/2021 :بتاريخ 347383 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 بياجيو اند سي.اس. بي. ايه  بإسم :

فيالي وعنوانة : 

  25رينالدو بياجيو 

بونتديرا  56025
)بيسا( ايطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مركبات ذات دوالبين و ثالثة دواليب و أربعة 

دواليب؛ دراجات بخارية صغيرة تدار بالكهرباء؛ 
سكوتر ركل كهربائي ]مركبات[؛ هياكل مركبات؛ 

ة لخّزانات الوقود في مكابح للمركبات؛ أغطي
المركبات البرية؛ شبكات حقائب للمركبات؛ أغطية 
لمقاعد المركبات؛ نوابض مخمدة للصدمات في 
المركبات؛ مخمدات صدمات لتوقف المركبات؛ 

هياكل مركبات؛ مقاعد للمركبات؛ إطارات هوائية؛ 
أغلفة خارجية لإلطارات الهوائية؛ أدوات مانعة 

ت؛ رقع مطاطية الصقة النزالق إطارات المركبا
إلصالح األنابيب الداخلية؛ مضخات إلطارات 

الدراجات الهوائية والدراجات النارية؛ ُعدد إصالح 
اإلطارات الداخلية، وبخاصة، رقع إلصالح 
اإلطارات؛ هياكل معدنية دائرية تركب حول 

إطارات عجالت المركبات؛ صمامات إلطارات 
ة أمان في المركبات؛ أكياس هواء على شكل أجهز

السيارات؛ والعات سجائر كهربائية للمركبات 
البرية؛ أجهزة ضد سرقة المركبات؛ أجهزة إنذار 

ضد سرقة المركبات؛ أبواق للمركبات؛ مقاعد أمان 
لألطفال في المركبات؛ أجراس للدراجات؛ مساند 
للدراجات الهوائية والدراجات النارية كأجزاء من 

النارية؛ واقيات وحل  الدراجات الهوائية والدراجات
)رفرف(؛ إشارات إرشادية للمركبات؛ هياكل 
الدراجات الهوائية والدراجات النارية؛ حامالت 
حقائب للمركبات؛ دواسات للدراجات الهوائية 

والدراجات النارية؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ أغطية 
لمقاعد الدراجات الهوائية والدراجات النارية؛ 

دراجات الهوائية والدراجات أكياس مقاعد مهيأة لل
النارية؛ مقاعد للدراجات الهوائية والدراجات 

النارية؛ مكائن للمركبات البرية؛ محركات كهربائية 
للمركبات البرية؛ حقائب معدة خصيصاً للدراجات 
النارية، وبخاصة حقائب الخزان، حقائب مساعدة 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

)سيسي بار(، حقائب تركب على مؤخرة 
 ية، حقائب علوية.الدراجة، حقائب جانب

 

-1946اسفله االرقام  75رقم  وصف العالمة :

بحروف التينية  Das.uاسفله كلمة  2021
 بشكل مميز كتبت على خط 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
   CRGGRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347395 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميسوني أس. بي. ايه.  بإسم :
فيا لويجي وعنوانة : 

، 52روسي، 
سوميراجو )فاريسي(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: األثاث والمرايا واطارات الصور، 20الفئة 
ات )غير الواردة في فئات أخرى( المصنوعة المنتج

من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 
الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 
المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من 

 المواد البالستيكية. 

 
مكتوبة  CRGGRMRة الكلم وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية لن إدارة العالمات التجارية تع

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
   CRGGRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347396 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميسوني أس. بي. ايه.  بإسم :
لويجي  فياوعنوانة : 

، 52روسي، 
سوميراجو )فاريسي(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 23وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج. 23الفئة 

 
مكتوبة  CRGGRMRالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 

 
راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
   CRGGRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347398 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميسوني أس. بي. ايه.  بإسم :
فيا لويجي وعنوانة : 

، 52روسي، 
سوميراجو )فاريسي(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: المنسوجات ومنتجات النسيج غير 24الفئة 
 الواردة في فئات أخرى؛ أغطية الفراش والموائد. 

 
مكتوبة  CRGGRMRالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لكية الفكريةأبوغزالة للم 
 CRGGRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URCE 

 21/03/2021 :بتاريخ 347399 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ميسوني أس. بي. ايه.  بإسم :

فيا لويجي وعنوانة : 

، 52روسي، 
سوميراجو )فاريسي(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 

: األثاث والمرايا واطارات الصور، 20الفئة 
المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى( المصنوعة 

من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 
الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو 

مرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من ال
 المواد البالستيكية. 

 
 CRGGRMR URCEالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CRGGRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URCE 

 21/03/2021 :بتاريخ 347400 رقم :المودعة بال

 بيانات األولوية :  
 ميسوني أس. بي. ايه.  بإسم :

فيا لويجي وعنوانة : 

، 52روسي، 
سوميراجو )فاريسي(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 23وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 لنسيج.: الغزل والخيوط المستخدمة في ا23الفئة 

 
 CRGGRMR URCEالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CRGGRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URCE 

 21/03/2021 :بتاريخ 347402 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ميسوني أس. بي. ايه.  :بإسم 

فيا لويجي وعنوانة : 

، 52روسي، 
سوميراجو )فاريسي(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: المنسوجات ومنتجات النسيج غير 24الفئة 
 الواردة في فئات أخرى؛ أغطية الفراش والموائد. 

 
 CRGGRMR URCEالعبارة  مة :وصف العال

 مكتوبة بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  MRDADALطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347403 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نوفافاكس، انك.  بإسم :

 21وانة : وعن
فيرستفيلد رود، 

جايثرسبيرغ، ماريالند 

، الواليات 20878
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض 5الفئة 
المعدية، المستحضرات البيولوجية لعالج األمراض 

ة، مستحضرات اللقاحات والمواد المساعدة المعدي
 للقاح. 

 
مكتوبة  MRDADALالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30الل المسجل ، وذلك خ
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAOE OAMEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347405 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اوبل اوتوموبيل جي ام بي اتش  بإسم :
وعنوانة : 

باهنهوفسبالتز، 

روسلشيم   65423
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .12السيارات و قطعها و قطع غيارها، في الفئة 

 
و  OAOE OAMEOرة عبا وصف العالمة :
 تعني لوحة نقية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية  تعلن
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRnROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347406 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اوبل اوتوموبيل جي ام بي اتش  بإسم :
 وعنوانة :

باهنهوفسبالتز، 

روسلشيم   65423
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .12السيارات و قطعها و قطع غيارها، في الفئة 

 
 بأحرف التينية DRnROكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -وشـركاهـم  سابـا 
 +UAONCAMMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347407 المودعة بالرقم :

 VE  26/11/2020  302020116853بيانات األولوية :  

 بول هاتمان ايه جي  بإسم :

-، بول12وعنوانة : 
شتراسه، د -هاتمان

، هايدنهايم، 89522
 ,المانيا, , , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وصحية؛ المنتجات 

الكيماوية المستخدمة في العلوم الطبية؛ المطهرات؛ 
ومواد التضميد، لصقات الجروح؛ الضمادات 

واألشرطة لالستخدام الطبي؛ الضمادات الجراحية؛ 
حية؛ قطن لالستخدامات المناشف والفوط الص

الطبية؛ اللبادات، المسحات والسدادات القطنية، 
اللبادات الماصة؛ السراويل القابلة للطرح بعد 
االستخدام والمناديل لمرضى السلس البولي؛ 

حفاضات الحيض والسراويل الصحية، اللبادات، 
المسحات والسدادات القطنية، المشبعة بمطهرات، 

لية وإعادات التعبئة لها صناديق االسعافات األو
لصناديق اإلسعافات األولية؛ المتضمنة جميعها، في 

 .  5الفئة 

 

رسم لشكل بيضوي باللون  وصف العالمة :
باللون  UAONCAMMاألزرق و بداخله الكلمة 

األبيض و بخط مميز و في الجهة اليمنى من 
األسف رسم لدائر باللون االزرق و بداخلها اشارة 

+ 

 

 :  االشتراطات
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 +UAONCAMMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347408 المودعة بالرقم :

 VE  26/11/2020  302020116853بيانات األولوية :  

 بول هاتمان ايه جي  بإسم :

-، بول12وعنوانة : 
سه، د شترا-هاتمان

، هايدنهايم، 89522
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الجراحية، والطبية، واألجهزة 
واألدوات الخاصة بطب األسنان والطب البيطري، 

والقابلة للطرح بعد االستخدام؛ األجهزة الطبية 
تئام الجروح؛ أجهزة معالجة الجروح؛ لتعزيز ال

األطراف االصطناعية، العيون واألسنان؛ أجهزة 
قياس ضغط الدم ومعدل السكر في الدم؛ أدوات 
التجبير؛ مواد خياطة أو تقطيب الجروح؛ أجهزة 
القياس الفسيولوجية لالستخدامات الطبية؛ أشرطة 
تقطيب الجروح؛ موازين حرارة لغايات طبية؛ 

فازات الوقائية والجراحية ألغراض الفحص، الق
طبية وجراحية؛ القبعات وأغطية الرأس للعمليات 

الجراحية؛ شراشف التغطية لالستخدامات 
الجراحية؛ قطع األقمشة للتغطية المعقمة للمرضى 

واألشياء؛ أقنعة تغطية الفم واألنف الستخدام 
الكوادر الطبية؛ الشراشف التي يمكن سحبها ألسرة 

اشف مرضى السلس البولي المرضى وشر

؛ أنابيب القسطرة؛ أطقم 10)المدرجة ، في الفئة 
القسطرة الوريدية ؛ المباول لالستخدام الطبي؛ 

أكياس الشفط المصنوعة من المواد غير المنسوجة 
و/أو من مواد بالستيكية ألنابيب الشفط؛ الضمادات 

على شكل أكمام وشاش؛ الجوارب الطويلة 
لطويلة المضادة للتجلط، في الضاغطة، الجوارب ا

 .  10الفئة 

 
رسم لشكل بيضوي باللون  وصف العالمة :

باللون  UAONCAMMاألزرق و بداخله الكلمة 
األبيض و بخط مميز و في الجهة اليمنى من 

األسف رسم لدائر باللون االزرق و بداخلها اشارة 
+ 

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للملكية الفكريةأبوغزالة  
  MRDADALطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347409 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نوفافاكس، انك.  بإسم :

 21وعنوانة : 
فيرستفيلد رود، 

جايثرسبيرغ، ماريالند 

، الواليات 20878
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: البحث والتطوير في مجال الصيدلة 42الفئة 
والبيولوجيا واللقاحات؛ خدمات إستشارية في مجال 

البحث والتطوير للمستحضرات الصيدالنية 
والبيولوجية واللقاحات والمواد المساعدة؛ توفير 

ي مجال الصيدلة معلومات البحث الطبي والعلمي ف
 والبيولوجيا واللقاحات. 

 
مكتوبة  MRDADALالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 +UAONCAMMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347410 المودعة بالرقم :

 VE  26/11/2020  302020116853بيانات األولوية :  

 بول هاتمان ايه جي  بإسم :

-، بول12وعنوانة : 
شتراسه، د -هاتمان

، هايدنهايم، 89522
,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جمال الخدمات الطبية؛ خدمات االهتمام بنظافة و

البشر والحيوانات؛ خدمات االستشارات الطبية؛ 
خدمات العيادات الخارجية الطبية؛ تشغيل دور 
النقاهة، دور الرعاية، دور العجزة والعيادات؛ 
استشارات صيدالنية؛ خدمات تأجير الرعاية 

الصحية؛ االستشارات الطبية لخدمات العيادات 
ية، دور الخارجية الطبية، لبيوت النقاهة، دور الرعا

العجزة والعيادات؛ االستشارات الطبية في مجال 
الخدمات الطبية، التمريض والرعاية الصحية 

 .  44الطبية، في الفئة 

 
رسم لشكل بيضوي باللون  وصف العالمة :

باللون  UAONCAMMاألزرق و بداخله الكلمة 

األبيض و بخط مميز و في الجهة اليمنى من 
زرق و بداخلها اشارة األسف رسم لدائر باللون اال

+ 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RrhtoOrulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347411 المودعة بالرقم :

 OM  18/11/2020  018340590بيانات األولوية :  

 بايورفيند ايه جي  بإسم :
تريبيرس وعنوانة : 

، 16شتراسه 

-زويلينرودا 07937
تريبس،  ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الطبية والبيطرية؛ الضمادات 
التشريحية الداعمة؛ الضمادات للغايات التجبيرية؛ 

؛ مساند الحوض؛ ضمادات مواد للتضميد ]مطاطية[
الضغط ألغراض الدعم التشريحي؛ الضمادات 
المطاطية؛ ضمادات مطاطية لالستخدام الداعم؛ 

دعامات مطاطية للكوع؛ دعامات مطاطية للكاحل؛ 
دعامات مطاطية للمعصم؛ جوارب مطاطية 

]لألغراض الطبية[؛ دعامات مطاطية للركبة؛ 
للقدم واقيات للكوع لألغراض الطبية؛ ضمادات 

)داعمة(؛ األطواق اإلليزابيثية لالستخدام البيطري؛ 
ضمادات ضغط ]مطاطة أو داعمة[؛ ضمادات لدعم 
جسم اإلنسان؛ أدوات التجبير؛ أجهزة تقويم العظام 
من السيليكون؛ دعامات الظهر لغايات طبية؛ مواد 

التجبير لالستخدام الطبي؛ جوارب مطاطية 
غراض ألغراض جراحية؛ ضمادات داعمة لأل

الطبية؛ ضمادات الدعم العالجي؛ ضمادات التعليق 

للمفاصل؛ الضمادات ]الداعمة[ لألغراض 
( لالستخدام الطبي؛ -الجراحية؛ جبائر )داعمة 

المالبس، اغطية الرأس وألبسة القدم، المشابك 
والدعامات لألغراض الطبية؛ ضمادات مثلثة 

]داعمة[؛ نعال عالج تصحيحية ألمراض األطراف 
سفلية؛ نعل عالج تصحيحي األقدام؛ الضمادات ال

األنبوبية المرنة لدعم المفاصل؛ الضمادات األنبوبية 
المرنة لدعم األطراف؛ دعامات طبية للكوع؛ 
لبادات الكعوب لالستخدام التجبيري؛ جبائر 

األصابع؛ المشدات التي على شكل جوارب طويلة؛ 
جوارب ضغط لالستخدام الطبي أو العالجي؛ 

اب الداعمة؛ مشدات األطراف التي على شكل الثي
أكمام؛ أكمام ضغط أطراف الجسم لالستخدام 
الرياضي؛ دعامات للكاحل لألغراض الطبية؛ 
الضمادات للمفاصل؛ ضمادات داعمة للركبة؛ 

دعامات الركب لالستخدام الطبي؛ دعامات طبية 
للركبة؛ ضمادات تقويمية للمفاصل؛ دعامات قوسية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ات تقويم العظام لألحذية؛ المالبس لألحذية؛ ملحق
الضيقة الطبية لإلسناد؛ الجوارب الطبية؛ جوارب 
ضاغطة طبية؛ دعامات تقويمية لألقدام؛ دعامات 
تقويمية للكعوب؛ نعال تجبيرية؛ ضمادات الركبة 

التجبيرية؛ جوارب المشدات؛ نعال االحذية 
لالستخدام التقويمي؛ دعائم أصابع القدم ]تقويمية[؛ 

مات أصابع القدم ]تقويمية[؛ نعال طرية تقويمية منظ

 .  10في الفئة 

 
بأحرف  RrhtoOrulكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ذلك خالل المسجل ، و
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RrhtoOrulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347412 المودعة بالرقم :

 OM  18/11/2020  018340590بيانات األولوية :  

 بايورفيند ايه جي  بإسم :
تريبيرس وعنوانة : 

، 16شتراسه 

-زويلينرودا 07937
تريبس،  ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكاحل؛ المالبس ؛ جوارب قصيرة تصل إلى 

جوارب تصل إلى الركبة فقط؛ والجوارب ؛ 
جوارب رياضية؛ جوارب وجوارب نسائية طويلة؛ 
المالبس الضيقة ؛ قطع المالبس، األحذية وأغطية 
الرأس؛ الضبانات ؛ نعاالت لألحذية؛ الضبانات 

)األحذية والجزمات(؛ الدعامات الداخلية للكعوب، 

 .25في الفئة 

 
بأحرف  RrhtoOrulكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية المات التجارية تعلن إدارة الع
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RrhtoOrulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347413 المودعة بالرقم :

 OM  18/11/2020  018340590بيانات األولوية :  

 بايورفيند ايه جي  بإسم :
تريبيرس عنوانة : و

، 16شتراسه 

-زويلينرودا 07937
تريبس،  ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية ، خدمات الترفيه والخدمات 

الرياضية؛ خدمات استشارات التدريب والتدريب 
ال الرعاية الصحية المتقدم؛ توفير التدريب في مج

والتغذية؛ خدمات التعليم المتعلق بالعالجات 
العالجية؛ خدمات التعليم الطبي؛ خدمات التدريب 
للزوار الطبيين؛ خدمات التدريب المتعلقة بطب 

العظام ؛ عقد الدورات، الحلقات الدراسية وورش 
العمل؛ تقديم دورات اإلرشادات الطبية؛ خدمات 

 41ب، في الفئة التعليم المتعلقة بالط

 

بأحرف  RrhtoOrulكلمة  وصف العالمة :
 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORMEAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347414 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي. ايه.فيمار اس.   بإسم :
فيالي فيسنزا وعنوانة : 

14 ،36063 
ماروستيكا )فيسنزا(، 

إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة التعرف على الصوت، معدات 9الفئة 
االستجابة الصوتية، أجهزة التحكم الصوتي، 

ارات نداء االستغاثة، األجهزة اإللكترونية لنقل إش
أجهزة التحكم اإللكترونية للستائر والمظالت 
والستائر الدوارة والستائر المعدنية، مجسات 

حريق، مجسات بصرية، مجسات حرارية، مجسات 
االهتزاز، مجسات بالموجات فوق الصوتية، 
مجسات لألرصاد الجوية، مجسات الحركة، 

سماعات الصوت، مكبرات )مضخمات( الصوت، 
كبرات )مضخمات( صوت ستيريو، مضخمات م

الصوت، جهاز التوجيه الالسلكي، أجهزة توجيه 
شبكة الحاسوب، مكررات اإلشارة الالسلكية، مركز 

(، loNاتصال مركزي، بوابة إنترنت األشياء )
أجهزة إرسال اإلشارات الالسلكية، أنظمة مكافحة 

السرقة والمساعدة عن بعد، أجهزة لإلرسال التلقائي 
لمكالمات الهاتفية، معدات وأجهزة الطوارئ، ل

أجهزة إنقاذ الحياة والسالمة والحماية واإلشارات، 
معدات المراقبة عن بعد، أجهزة إنذار السالمة 

الشخصية، برمجيات إلرسال إشارات االستغاثة، 
لوحات تغطية للمآخذ والمفاتيح واألجهزة 

الكهربائية، مآخذ الكابالت، مقابس كهربائية 
تطبيقات المدنية والصناعية، مفاتيح كهربائية، لل

مخفتات كهربائية، محركات كهربائية، المآخذ 
والمقابس وغيرها من الموصالت )الموصالت 
الكهربائية(، صناديق كهربائية مدمجة، صناديق 

كهربائية للطاولة، إطارات ودعامات أللواح 
التغطية، مآخذ إيثرنت، مآخذ للهوائيات، مآخذ 

  الهاتف.

 
مكتوبة بأحرف  ORMEAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORGMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347415 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وبيشي بينسل كو. ، ليمتدميتس  بإسم :

 23 – 37وعنوانة : 

 –، هيجاشي 5 –
كو،  –أوهي، شيناجاوا 

طوكيو، اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : قرطاسية.16الفئة 

 
مكتوبة بأحرف  ORGMAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية بشكل مميز.

 

 شتراطات : اال

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية والمصنفات تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Srascalطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347416 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جرينديكس جوينت ستوك كومباني  بإسم :

، 53وعنوانة : 
كروستبيلس ستريت، 

، 1057 –ال في 
التفيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ 05الفئة 
مستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية 
حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري، أغذية 

للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان؛ مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ 

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. 

 

مكتوبة بأحرف  Srascalالكلمة  وصف العالمة :
 التينية وعلى اليمين رسم لخط ملتوي بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

دية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من ل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك : وكيل

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 NUE UAOAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SAUG SUOR AMV MURMNEM 

 21/03/2021 :بتاريخ 347418 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذي حالل غايز، إنك.  بإسم :

 10 - 02وعنوانة : 

أفنيو أستوريا،  34

 ،11106نيويورك 
الواليات المتحدة 
األميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم 43الفئة 
الوجبات السريعة؛ خدمات المطاعم المقدمة عبر 
عربات الطعام المتنقلة؛ كل ما سبق يحتوي على 

حضيرها وفقًا للشريعة منتجات غذائية حالل تم ت
 اإلسالمية. 

 
 NUE UAOAOالعبارة  وصف العالمة :

SAUG SUOR AMV MURMNEM  مكتوبة

بشكل حلقي يحيط برسم هندسي على قاعدة 
 إسطوانية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 شكلة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 21/03/2021 :بتاريخ 347419 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذي حالل غايز، إنك.  بإسم :

 10 - 02وعنوانة : 

أفنيو أستوريا،  34

، 11106نيويورك 
الواليات المتحدة 
األميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم 43الفئة 
الوجبات السريعة؛ خدمات المطاعم المقدمة عبر 
عربات الطعام المتنقلة؛ كل ما سبق يحتوي على 
منتجات غذائية حالل تم تحضيرها وفقًا للشريعة 

 اإلسالمية. 

 
رسم لمقصورة أعالها مظلة  وصف العالمة :

خاص وعلى اليسار رسم طابور مكون من عدة أش
 متفاوتي األعمار بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية  تعلن
 وكيل التسجيل / المالك :

  ابو النجا للملكية الفكرية 
   SANNRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347420 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مؤسسة عمورية لتجارة األدوات الصحية  بإسم :

الشارقة، وعنوانة : 

 39037ص.ب: 

 5331600،هاتف: 
،فاكس: 

5331700 ،
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
غراض الصحية؛ لوازم للحمام؛ معدات للحمام؛ واأل

مثبتات مواسير الحمام؛ أحواض استحمام )بانيو(؛ 
حجيرات ]مقصورات[ لحمام الدوش؛ أجهزة إمداد 

مياه الري بالتنقيط ]معدات ري[؛ حنفيات خلط 
لمواسير المياه؛ حنفيات ]صنابير[ لخطوط األنابيب؛ 

ت مواسير ]أجزاء من تمديدات صحية[؛ خزانا
ضغط للماء؛ لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء 
أو الغاز؛ أجهزة وتمديدات صحية؛ مقاعد تواليت؛ 

حمامات الدوش؛ مغاسل؛ حنفيات ]صنابير، 
سدادات[ ]سطامات[ للمواسير؛ حنفيات ]صنابير[؛ 

أحواض تواليت؛ صمامات التحكم في مستوى 
الخزانات؛ حلقات شد ]ُجلَْب[ لحنفيات المياه؛ 

غاسل لليدين ]أجزاء من تمديدات صحية[؛ دورات م
مياه؛ سخانات ماء ]أجهزة[؛ أجهزة لسحب المياه؛ 

لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز؛ 
أجهزة وآالت لتنقية الماء؛ مواسير مياه للتمديدات 
الصحية؛ مرشحات )فالتر( لمياه الشرب؛ تمديدات 

 ترشيح المياه.

 
مة عبارة عن الكلمة العال وصف العالمة :
SANNRMR   بحروف التينية فيها حرفN 

 باللون األحمر وتحتها خط باللون األحمر 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 NUE UAOAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SAUG 

 21/03/2021 :بتاريخ 347421 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذي حالل غايز، إنك.  بإسم :

 10 - 02وعنوانة : 

أفنيو أستوريا،  34

، 11106نيويورك 
الواليات المتحدة 
األميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم 43الفئة 
السريعة؛ خدمات المطاعم المقدمة عبر الوجبات 

عربات الطعام المتنقلة؛ كل ما سبق يحتوي على 
منتجات غذائية حالل تم تحضيرها وفقًا للشريعة 

 اإلسالمية. 

 
: NUE UAOAO SAUG وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ( ال ال بيبيرد آند بيرد )ام أي ايه 
 AEORMRROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347422 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيمبا سليب ليميتد  بإسم :

تمبل باك  2وعنوانة : 
ايست، تمبل كواي، 

 1بريستول، بي اس

اي جي، المملكة 6
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
فرشات، فرشات هوائية ، فرشات أسّرة ، فرشات 
زنبركية ، فرشات إسفنجية ، فرشات التكس ، 

فرشات فوتون ، فرشات التخييم الرغوية ، فرشات 
ذات نوابض داخلية ، فرشات مقاومة للحريق ، 

فرشات قابلة للنفخ ، قطع غيار ولوازم 
 سسوارات للسلع المذكورة.واك

 
العالمة هي كلمة  وصف العالمة :
AEORMRRO . مكتوبة بالحروف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
 AEORMRROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347423 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيمبا سليب ليميتد  بإسم :

تمبل باك  2وعنوانة : 
ايست، تمبل كواي، 

 1بريستول، بي اس

اي جي، المملكة 6
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع 

زئة عبر اإلنترنت المتعلقة ببيع الفرشات و بالتج
األلحفة و مالءات األسّرة و واقيات الفرشات 

)أغطية السرير( و المالءات المجهزة و 
المنسوجات و البياضات و أغطية السرير و 

البطانيات و اللحف و أغطية الوسائد و أغطية 
النصف السفلي للسرير و أغطية الفرشات و 

، خدمات المعلومات و  الشباشب و البيجامات
النصح و الخدمات االستشارية فيما يتعلق بما سبق 

 ذكره.

 

العالمة هي كلمة  وصف العالمة :
AEORMRRO . مكتوبة بالحروف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة االفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CRMMAORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347425 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كاو كو.، ال تي دي.  بإسم :

 – 3 – 7وعنوانة : 

كو،  –دوجيما، كيتا  2
شي، أوساكا  –أوساكا 

0003 – 530 ،
اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات التجميل؛ مواد العطور 3الفئة 
والنكهات؛ روائح؛ الصابون والمنظفات؛ مواد 

تنظيف األسنان؛ األظافر الزائفة؛ رموش صناعية؛ 
مواد الصقة لوضع الرموش الصناعية؛ 

مستحضرات منعشة للنفس؛ مزيالت العرق 
 للحيوانات. 

 
مكتوبة  CRMMAORالكلمة  وصف العالمة :

ا رسم هندسي دائري يحتوي بأحرف التينية وأعاله
 على خطوط مائلة بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 AAVRRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GUGNEC 

 21/03/2021 :بتاريخ 347427 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 اكسل فورديرر  بإسم :

أوستندستر. وعنوانة : 

10 ،76707 
هامبروكن، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة لتسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت 9الفئة 
أو الصور؛ مكبرات صوت؛ خزائن لمكبرات 
الصوت؛ مرفقات مكبر الصوت؛ نظم مكبر 

ت الطاقة؛ مضخمات الصوت؛ الصوت؛ مضخما
مضخمات، مخازن، موزعات، مولدات ومحوالت 
اإلشارة، جميعها لإلستخدام مع اإلشارات الصوتية، 
إشارات الفيديو أو تركيبات من إشارات الصوت 

 والفيديو. 

 
 AAVRR GUGNECالعبارة  وصف العالمة :

 Vمكتوبة بأحرف التينية في سطرين حيث الحرف 

على خلفة   GUGNECلكلمة على شكل سماعة وا
 هندسية والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس 
 Arh2cطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347428 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المحدودة  شركة جوانزهو شيما لمواد التزيين  بإسم :

الدور الرابع وعنوانة : 

 9، رقم 2، مبنى 
شارع فورونج ، مدينة 

 شيلينج 
منطقة هوادو ، 
 جوانزهو الصين.

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق والورق المقوى ، مغلفات بالستيكية للورق، 

د خفيف، ورق منقط، ورق الطباعة، ورق مشدو
ملصقات ]قرطاسية[، ورق حساس للحرارة، أوراق 
ورقية ]قرطاسية[، بيانات اعالنية، ورق التعقيم، 

المطبوعات، ورق غراء غير جاف، اشغال طباعة 
 حجرية فنية ، صور معدة للنقل 

 
 Arh2cمكتوبة باحرف الينيه  وصف العالمة :

 الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  ناس اند اسوشيوتس  
 Ssto..arطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347431 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايزين سوفت كو، ليمتد  بإسم :

، رقم  6، المبنى  6، الطابق 1-افوعنوانة : 

،طريق دونغفانغ،منطقة  1-1217و  1217

الحرة التجريبية  التجارة
في الصين )شنغهاي( ، 

 شنغهاي ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير مساحة على مواقع الويب لإلعالن عن السلع 

والخدمات ؛ تحرير اإلعالنات ، على شبكة 
ئل اإلنترنت؛ اإلعالن؛ عرض البضائع على وسا
االتصال ألغراض البيع بالتجزئة؛ خدمات 

المعلومات التجارية عبر اإلنترنت؛ توفير سوق 
على اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات ؛ 

خدمات التجزئة لألدوية والبيطرية والصحية 
والمستخضرات واإلمدادات الطبية ؛ المحاسبة؛ 
ترتيب المعلومات في قواعد البيانات الحاسوبية؛ 

فير معلومات االتصال التجارية؛ خدمات البيع تو
بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية 

 والصحية والمستلزمات الطبية.

 

مكتوبة بأحرف التينية وعلى  وصف العالمة :
يسار الكلمة رسم لعربة تسوق وضع بداخلها رسم 

  Ssto..arللكرة االرضية بشكل دائري   
 الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 
علي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به ف

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 دم عن تقوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس  
 Fauscrauطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347432 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زيل هوم فرنشينغ تكنولوجي كو. ليمتد .  بإسم :

 601جناح وعنوانة : 

اف  6، دونغفانغ مبنى 

  19-198، رقم 
شارع سونغشان 

الجنوبي منطقة اركي ، 
مدينة تشنغزهو ، هنان 

 ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األثاث، صناديق غير معدنية، ساللم خشبية أو 
بالستيكية، المرايا ]ماريا المظهر[، سلع مضفرة 

غطية ، والحصير ، من الخيزران )ال تشمل األ
والوسائد(، تماثيل صغيرة من الخشب أو الشمع أو 
الجبس أو البالستيك، لوحات العرض الخشبية ، 

زينة من البالستيك للمواد الغذائية، بيوت للحيوانات 
المنزلية، تجهيزات أثاث غير معدنية، الوسائد 

 والمخدات، اثاث ستائر النوافذ الداخليه

 

ة باحرف التينية بطريقة مكتوب وصف العالمة :
 الكلمة    Fauscrauمميزة  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس  
 Fauscrauطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347433 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كو. ليمتد .زيل هوم فرنشينغ تكنولوجي   بإسم :

 601جناح وعنوانة : 

اف  6، دونغفانغ مبنى 

  19-198، رقم 
شارع سونغشان 

الجنوبي منطقة اركي ، 
مدينة تشنغزهو ، هنان 

 ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أوعية لالستخدام المنزلي أو المطبخ، أواني 

طبخ، األواني الزجاجية لالستخدام اليومي )بما الم
في ذلك األكواب واألطباق واألواني واألواني 
الفخارية(، سيراميك لألغراض المنزلية، الحلي 

الصينية )اوعية( ، أوعية الشرب، صناديق القمامة، 
رفوف تجفيف الغسيل، سلة تصنيف المالبس 

ت المنزلية المتسخة،أمشاط، فراشي األسنان، حامال
المسواك، أدوات التجميل، حاويات عازلة للحرارة، 

أدوات التنظيف ، يدوية، زجاج غير مشغول أو 
نصف مشغول ما عدا زجاج المباني، أقفاص 

للحيوانات األليفة المنزلية، مصائد الحشرات، اواني 
 الحمامات 

 
مكتوبة باحرف التينية    وصف العالمة :

Fauscrau     الكلمة 

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس  
 sosnhassطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347434 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زيل هوم فرنشينغ تكنولوجي كو. ليمتد .  بإسم :

 601جناح وعنوانة : 

اف  6، دونغفانغ مبنى 

  19-198، رقم 
شارع سونغشان 

الجنوبي منطقة اركي ، 
مدينة تشنغزهو ، هنان 

 ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األثاث، صناديق غير معدنية، ساللم خشبية أو 
بالستيكية، المرايا ]ماريا المظهر[، سلع مضفرة 

مل األغطية ، والحصير ، من الخيزران )ال تش
والوسائد(، تماثيل صغيرة من الخشب أو الشمع أو 
الجبس أو البالستيك، لوحات العرض الخشبية ، 

زينة من البالستيك للمواد الغذائية، بيوت للحيوانات 
المنزلية، تجهيزات أثاث غير معدنية، الوسائد 

 والمخدات، اثاث ستائر النوافذ الداخليه

 

مكتوبة باحرف التينية       وصف العالمة :
sosnhass  الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس  
 sosnhassطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347435 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 متد .زيل هوم فرنشينغ تكنولوجي كو. لي  بإسم :

 601جناح وعنوانة : 

اف  6، دونغفانغ مبنى 

  19-198، رقم 
شارع سونغشان 

الجنوبي منطقة اركي ، 
مدينة تشنغزهو ، هنان 

 ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اوعية  لالستخدام المنزلي أو المطبخ، أواني 

األواني الزجاجية لالستخدام اليومي )بما المطبخ، 
في ذلك األكواب واألطباق واألواني واألواني 
الفخارية(، سيراميك لألغراض المنزلية، الحلي 

الصينية )اوعية( ، أوعية الشرب، صناديق القمامة، 
رفوف تجفيف الغسيل، سلة تصنيف المالبس 

المنزلية المتسخة،أمشاط، فراشي األسنان، حامالت 
مسواك، أدوات التجميل، حاويات عازلة للحرارة، ال

أدوات التنظيف ، يدوية، زجاج غير مشغول أو 
نصف مشغول ما عدا زجاج المباني، أقفاص 
 للحيوانات األليفة المنزلية، مصائد الحشرات

 
مكتوبة باحرف التينية       وصف العالمة :
sosnhass الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  ناس اند اسوشيوتس  
     DAGASOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347440 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زيل هوم فرنشينغ تكنولوجي كو. ليمتد .  بإسم :

 601جناح وعنوانة : 

اف  6، دونغفانغ مبنى 

  19-198، رقم 
شارع سونغشان 

جنوبي منطقة اركي ، ال
مدينة تشنغزهو ، هنان 

 ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األثاث، صناديق غير معدنية، ساللم خشبية أو 
بالستيكية، المرايا ]ماريا المظهر[، سلع مضفرة 

،  من الخيزران )ال تشمل األغطية ، والحصير
والوسائد(، تماثيل صغيرة من الخشب أو الشمع أو 
الجبس أو البالستيك، لوحات العرض الخشبية ، 

زينة من البالستيك للمواد الغذائية، بيوت للحيوانات 
المنزلية، تجهيزات أثاث غير معدنية، الوسائد 

 والمخدات، اثاث ستائر النوافذ الداخليه

 

   مكتوبة باحرف التينية وصف العالمة :
DAGASOE    الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية المات التجارية تعلن إدارة الع
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس  
     DAGASOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/03/2021 :بتاريخ 347442 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 زيل هوم فرنشينغ تكنولوجي كو. ليمتد .  بإسم :

 601ح جناوعنوانة : 

اف  6، دونغفانغ مبنى 

  19-198، رقم 
شارع سونغشان 

الجنوبي منطقة اركي ، 
مدينة تشنغزهو ، هنان 

 ، الصين.
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أوعية  لالستخدام المنزلي أو المطبخ، أواني 

ستخدام اليومي )بما المطبخ، األواني الزجاجية لال
في ذلك األكواب واألطباق واألواني واألواني 
الفخارية(، سيراميك لألغراض المنزلية، الحلي 

الصينية )اوعية( ، أوعية الشرب، صناديق القمامة، 
رفوف تجفيف الغسيل، سلة تصنيف المالبس 

المنزلية المتسخة،أمشاط، فراشي األسنان، حامالت 
ل، حاويات عازلة للحرارة، المسواك، أدوات التجمي

أدوات التنظيف ، يدوية، زجاج غير مشغول أو 
نصف مشغول ما عدا زجاج المباني، أقفاص 

للحيوانات األليفة المنزلية، مصائد الحشرات، اواني 
 الحمامات 

 
مكتوبة باحرف التينية    وصف العالمة :
DAGASOE    الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

ي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض عل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 مالك :وكيل التسجيل / ال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347456 المودعة بالرقم :
 VE 2sCsCsTT2TOT.d/TC  C2/sd/CsCs  VEبيانات األولوية :  

 بايريش موتورين ويرك أكتينجزلشافت  بإسم :
بيتولرنج وعنوانة : 

130 ،80809 
المانيا, , , ,  ميونخ، ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 .12السيارات ، في الفئة 

 

بالالتينية  8رسم يشبه الرقم  وصف العالمة :
مرسوم بشكل افقي فوق خط مستقيم والجميع باللون 

 االسود، على خلفية بيضاء اللون .

 

 االشتراطات : 

 
لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  كاليد اند كو ال ال بي 
 SSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347459 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شالنجر كيبل سيلز كوربوريشن  بإسم :

 5302وعنوانة : 

ار دي  83دبليو 
ستريت،  لوس 

أنجلوس،  كاليفورنيا، 

لواليات ،  ا90045
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أغطية وحافظات الهاتف الخلوي

 
تتكون العالمة من حرفين التينين  وصف العالمة :

"S متشابكين من إحدى الزوايا، أحدها في "
 الوضع الصحيح واآلخر في وضع مقلوب.

 

 شتراطات : اال

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
  SOROCAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347461 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شالنجر كيبل سيلز كوربوريشن  بإسم :

 5302وعنوانة : 

ار دي  83دبليو 
ستريت،  لوس 

س،  كاليفورنيا، أنجلو

،  الواليات 90045
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أغطية وحافظات الهاتف الخلوي

 
تتكون العالمة من كلمة  "  وصف العالمة :

SOROCA  كتبت بأحرف التينية، حيث تظهر "
 Aنقتطان فوق حرف 

 

 الشتراطات : ا

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 VAUCANEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347463 المودعة بالرقم :

 MM  23/12/2020   52398534بيانات األولوية :  
 ،  إل تي دي.بكين داجيا إنترنت إنفورميشن تكنولوجي كو.  بإسم :

 101روم وعنوانة : 

, فيرست  7-1دي 

, رقم  1فلور , بيلدينغ 

, شانغدي ويست  6
رود , هايديان 

ديستريكت , بكين , 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ منشورات إلكترونية قابلة 

يل؛ برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[؛ للتنز
تطبيقات الهواتف النقالة قابلة للتنزيل؛ برمجيات 
ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ أجهزة نقل الصوت؛ 
برامج ألعاب الكمبيوتر مسجلة؛ نظارات؛ بطاريات 

 كهربائية؛ معدات شبكات االتصال.

 
 VAUCANEOبحروف التينية  وصف العالمة :

 كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 VAUCANEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347464 المودعة بالرقم :

 MM  23/12/2020   52428167بيانات األولوية :  
 و., إل تي دي.بكين داجيا إنترنت إنفورميشن تكنولوجي ك  بإسم :

 101روم وعنوانة : 

, فيرست  7-1دي 

, رقم  1فلور , بيلدينغ 

, شانغدي ويست  6
رود , هايديان 

ديستريكت , بكين , 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات إرسال الرسائل؛ نقل الرسائل والصور عبر 

تر؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ الكمبيو
توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ خدمات وكاالت 
األنباء؛ نقل أشرطة الفيديو بحسب الطلب؛ إرسال 
الملفات الرقمية؛ خدمات المؤتمرات عن طريق 
الفيديو؛ توفير المنتديات الشبكية؛ إذاعة البث 

 الصوتي

 
 VAUCANEOبحروف التينية  وصف العالمة :

 كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 VAUCANEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347465 المودعة بالرقم :

 MM  23/12/2020   52421237بيانات األولوية :  
 نولوجي كو.، إل تي دي.بكين داجيا إنترنت إنفورميشن تك  بإسم :

 101روم وعنوانة : 

, فيرست  7-1دي 

, رقم  1فلور , بيلدينغ 

, شانغدي ويست  6
رود , هايديان 

ديستريكت , بكين , 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التصميم الصناعي؛ تحويل البيانات أو 

وثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ إنشاء ال
وتصميم مؤشرات مواقع الويب لمعلومات لآلخرين 

]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ خدمات تطوير 
البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ المنصة 
كخدمة ]بيه ايه ايه اس[؛ تزويد محّركات بحث 

على اإلنترنت؛ البحث التكنولوجي؛ تصميم برامج 
بيوتر؛ الديكور الداخلي؛ تصميم الفنون الكم

 التخطيطية.

 

 VAUCANEOبحروف التينية  وصف العالمة :
 كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية 
 V VRG OAMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

soshahass 

 22/03/2021 :بتاريخ 347471 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أنس السعيد  بإسم :

غرفة وعنوانة : 

 2، وحدة 1601

كياوتو  5،مبني رقم 
داشا، تشينجسي 
ستريت، ييوو 
زهيجيانج، 

الصين, ,  322000
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التجميل، غسول غسول الجسم، غسول مواد 

للجمال، كريمات الجسم، كريمات اليدين التجميلية، 
الكريمات التجميلية للعناية بالبشرة، كريمات اليدين، 
مواد التجميل، الحليب )مواد تجميل(، المرطبات 

)مواد تجميل(، مواد التجميل للعناية بالبشرة، مواد 
التجميل الزخرفية، مواد تجميل األظافر، مواد 

شفاه، مواد التجميل الملونة، المواد تجميل ال
الرغوية )مواد تجميل(، مواد تجميل الحواجب، 
مستحضرات التجميل، مواد تجميل العيون، مواد 

تجميل الشعر، مواد التجميل الوظيفية، مواد اتجميل 
الطبيعية، مواد التجميل متعددة الوظائف، مواد 

التجميل العضوية، الماكياج، مواد الماكياج 
هيدية، مواد االساس للماكياج، مسحوق التم

الماكياج، مزيالت الماكياج، ماكياج للعيون، ماكياج 

للبشرة، ماكياج لألظافر، اقالم الماكياج، الشامبو، 
مكيفات الشامبو، شامبو االطفال، كريمات الشفاه، 

كريمات التنظيف، كريمات البشرة المتصلبة، 
سم، كريمات الوقاية من الشمس، مواد فرك الج

مواد فرك الوجه، مواد فرك اليدين، مواد لفرك 
الوجه، مواد فرك القدمين، مواد فرك الجسم، بودرة 
الفرك، مواد فرك الجسم التقشيرية، مواد التقشير، 
أقنعة البشرة، أقنعة الجمال، األقنعة التجميلية، أقنعة 

الشعر، أقنعة الوجه، أقنعة تشكيل الشعر، أقنعة 
ظافر، مقسيات األظافر، مكيفات الجسم، مقويات األ

األظافر، مواج تجميل األظافر، أطراف األظافر، 
مينا األظافر، طالء األظافر، ملمع األظافر 

)ورنيش(، جل لألظافر، اقنعة اليد، أقنعة القدم، 
ظالل العيون، أقالم تحديد العيون، المسكرة، أحمر 

 الشفاه، أقنعة الشفاه، الصابون. 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
 VRG OAMAGكلمتين ال وصف العالمة :

وفي  soshahassبالالتينية وتحتهما كلمة 
بحيث داخله  Vاألعلى رسم مزخرف للحرف 

 يظهر رسم لوجه امرأة. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 .D.A.Mطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :تاريخب 347480 المودعة بالرقم :

 AG  15/12/2020  90383087بيانات األولوية :  

 أم كومبني 3  بإسم :

أم سنتر،  3وعنوانة : 

هدسون،  2501
روود، سانت بول ، 

،  55144مينيسوتا   
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :
الضمادات الجراحية؛ ضمادات الجروح، في الفئة 

05 

 
 . ثالث أحرف التينيةD.A.M وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 Sahsahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347484 المودعة بالرقم :

 OM  17/11/2020   018339403نات األولوية : بيا 

 باغونكست ميرتشانت سوليوشنز، إس.إل.  بإسم :
أفينيدا دي وعنوانة : 

 كانتابريا، إس/إن

/بواديال  28660 -ئي
 ديل مونتي/ مدريد

إسبانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لتمويلية واألعمال المصرفية؛ األعمال الشؤون ا

المصرفية اإللكترونية؛ خدمات البطاقة المصرفية؛ 
الخدمات التمويلية المتعلقة ببطاقات االئتمان، 

بطاقات الخصم، بطاقات المتاجر، بطاقات الهدايا 
وغيرها من بطاقات الدفع؛ خدمات الدفع والتحويل 

تي تم اإللكتروني لألموال؛ معالجة المعامالت ال
إجراؤها باستخدام ما يلي: البطاقة المصرفية، 
بطاقات االئتمان، بطاقات الخصم، المجالت، 

بطاقات المتاجر، بطاقات الشحن، بطاقات الهدايا 
وغيرها من بطاقات الدفع والرقاقات المصغرة التي 
تتضمن تفاصيل الحساب؛ عمليات التحويل والدفع 

تف النقالة؛ المصرفية عن طريق  البطاقات والهوا
معالجة معامالت االئتمان والخصم عبر روابط 

االتصاالت؛ خدمات المحفظة اإللكترونية، 
وبخاصة، معامالت الخصم اإللكترونية، معامالت 
إلكترونية من شخص إلى شخص، معامالت نقدية 
أو من خالل بطاقة االئتمان والخصم، معامالت 

ة او نقدية الكترونية، معامالت مصرفية الكتروني
عن طريق شبكة الكمبيوتر، الحواالت اإللكترونية 

لألموال؛ خدمات معالجة معامالت الدفع اإللكتروني 
في نقاط البيع؛ خدمات معالجة معامالت الدفع عبر 

الطلب البريدي؛ خدمات معالجة معامالت الدفع 
للطلبات التي تتم عبر الهاتف؛ خدمات معالجة 

حساب التاجر، معامالت الدفع المتكررة؛ خمات 
وبخاصة، معالجة معامالت الدفع؛ خدمات إدارة 

المخاطر المالية؛ خدمات الدفع والتحقق من األموال 
وخدمات تفويض بطاقات االئتمان؛ الخدمات المالية 

المتعلقة بتأمين معالجة البيانات للمعامالت 
والخدمات المالية عبر اإلنترنت لتأمين المعامالت 

األموال بين البنوك والعمالء الخاصة بها، تحويل 
وحساباتهم التجارية، وبخاصة توفير خدمات 
المعامالت التجارية وخيارات الدفع اآلمنة؛ 

االستشارات والتحليل المالي، تبادل البيانات المالية 
بين المؤسسات المصرفية وعمالؤها، والخدمات 
المالية المتعلقة بتحليل بيانات المعامالت المالية؛ 

واالستشارات فيما يتعلق بمعالجة الدفع النصح 
اإللكتروني؛ خدمات توفير المعلومات والمشورة 

 واالستشارات وجميعها متعلقة بالمذكور آنفاً.

 
بحروف التينية  Sahsahكلمة  وصف العالمة :

على يمين الكلمة من االعلى اشكال هندسية  
لمربعات صغيرة تمثل مربع كبير والعالمة باللون 

 االحمر 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم نفات الفكرية والمصتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOO SORBAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEMNEO 

 22/03/2021 :بتاريخ 347487 المودعة بالرقم :

 AG  06/11/2020  90303311بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835عنوانة : و
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النشرات الدورية اإللكترونية القابلة للتحميل، الكتب 

ت، االرشادية، والكتيبات التعريفية، والكتب، مقاال
التقارير الرسمية، والمجالت، النشرات اإلخبارية، 
الندوات عبر االنترنت، التدوين الصوتي، صحف 
المؤتمرات، والكتالوجات في مجال منع التأكل 

  9والطالءات الواقية، في الفئة 

 
 ACOO SORBAOعبارة  وصف العالمة :
MEMNEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

لي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض ع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لمالك :وكيل التسجيل / ا

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOO SORBAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEMNEO 

 22/03/2021 :بتاريخ 347488 المودعة بالرقم :

 AG  06/11/2020  90303311بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 

، تكساس هيوستن 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطبوعات الدورية، الكتب االرشادية، والكتيبات 
التعريفية، والكتب، المقاالت، التقارير الرسمية، 

والمجالت، النشرات اإلخبارية، صحف 
ات، والكتالوجات في مجال منع التأكل المؤتمر

  16والطالءات الواقية،  في الفئة 

 
 ACOO SORBAOعبارة  وصف العالمة :
MEMNEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOO SORBAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEMNEO 

 22/03/2021 :بتاريخ 347489 دعة بالرقم :المو

 AG  06/11/2020  90303311بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات واالجتماعات 

التجارية في مجال منع التأكل والطالءات الواقية ؛ 
خدمات تنظيم وعقد العروض التجارية في مجال 
منع التآكل والطالءات الواقية؛ خدمات االعمال 

التجارية، تحديدا: ، خدمات التعليم وتحليل مستوى 
مهارات، وإمكانات اآلخرين في مجال المعرفة، ال

منع التآكل والطالءات الواقية؛ خدمات توفير قواعد 
البيانات اإللكترونية القابلة للبحث التي تعرض 
المعلومات حول المعايير في مجال منع التآكل 

والطالءات الواقية ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
ب، على االنترنت التي تقدم الكتب، مواد التدري

 35والمالبس، في الفئة 

 
 ACOO SORBAOعبارة  وصف العالمة :
MEMNEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOO SORBAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEMNEO 

 22/03/2021 :بتاريخ 347490 المودعة بالرقم :

 AG  06/11/2020  90303311نات األولوية : بيا 

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
، تحديدا: ، عقد التدريب الخدمات التعليمية

الشخصي إلكترونيا عبر اإلنترنت وبرامج التدريب 
للمصادقة على التعليم في مجال منع التآكل 

والطالءات الواقية؛ النشرات الدورية اإللكترونية 
غير القابلة للتحميل، الكتب االرشادية، والكتيبات 
التعريفية، والكتب، مقاالت، التقارير الرسمية، 

ت، النشرات اإلخبارية، الندوات عبر والمجال
االنترنت، التدوين الصوتي، صحف المؤتمرات، 
والكتالوجات في مجال منع التأكل والطالءات 
الواقية؛ برامج التدريب اإللكترونية والتقييمات 

التعليمية في مجال منع التآكل والطالءات الواقية؛ 
ع تقديم التقدير من خالل تقديم الجوائز في مجال من
التآكل، الطالءات الواقية، والتكنولوجيا؛ تنظيم 
وعقد المؤتمرات التعليمية في مجال منع التآكل 
والطالءات الواقية؛ خدمات التدريب لمختصي 

الطالءات الصناعية الواقية؛ خدمات التدريب 
لمفتشي الطالء الواقي؛ توفير المعلومات عبر 
في  المواقع اإللكترونية في مجال خدمات التدريب

  41مجال منع التآكل والطالءات الواقية، في الفئة 

 
 ACOO SORBAOعبارة  وصف العالمة :
MEMNEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل  المسجل ،
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOO SORBAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MEMNEO 

 22/03/2021 :بتاريخ 347491 المودعة بالرقم :

 AG  06/11/2020  90303311بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
خدمات تطوير المعايير الطوعية في مجال منع 
التآكل والطالءات الواقية؛ تقييم، وضع وتوفير 

المعايير لممتهني صناعة الطالءات في مجال منع 
التآكل والطالءات الواقية؛ البحث، فحص، التحليل 
والتقييم للمعايير في مجال منع التآكل والوقاية؛ 

اقع اإللكترونية في مجال توفير المعلومات عبر المو
تطوير معايير صناعة الطالءات الواقية الطوعية، 

  42في الفئة 

 

 ACOO SORBAOعبارة  وصف العالمة :
MEMNEO باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

صاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347492 دعة بالرقم :المو

 AG  05/11/2020  90/300,533بيانات األولوية :  
 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 
النشرات الدورية اإللكترونية القابلة للتحميل، الكتب 
االرشادية، والكتيبات التعريفية، والكتب، مقاالت، 
التقارير الرسمية، والمجالت، النشرات اإلخبارية، 
الندوات عبر االنترنت، التدوين الصوتي، صحف 

 المؤتمرات، والكتالوجات في مجال منع التأكل

 9والطالءات الواقية، في الفئة 

 
 باحرف التينية ACOOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ا اإلعالنهذ



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347493 المودعة بالرقم :

 AG  05/11/2020  90/300,533بيانات األولوية :  
 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لكتيبات المطبوعات الدورية، الكتب االرشادية، وا

التعريفية، والكتب، المقاالت، التقارير الرسمية، 
والمجالت، النشرات اإلخبارية، صحف 

المؤتمرات، والكتالوجات في مجال منع التأكل 

 16والطالءات الواقية،  في الفئة 

 
 باحرف التينية ACOOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ركاهـم سابـا وشـ 
 ACOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347494 المودعة بالرقم :

 AG  05/11/2020  90/300,533بيانات األولوية :  
 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
ة االميركية, , , المتحد
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االنتساب، تحديدا: تعزيز مصالح األفراد 
المهنيين والشركات في مجال الوقاية من التآكل 
والطالءات الواقية؛ تعزيز الوعي العام بهدف 

اية من التآكل برامج إصدار الشهادات في مجال الوق
والطالءات الواقية؛ توفير المعلومات في مجال 

الشؤون الحكومية؛ خدمات لجان العمل السياسي، 
تحديدا: تعزيز المصالح السياسية لألفراد والشركات 

في مجال الوقاية من التآكل والطالءات الواقية؛ 
تنظيم وعقد المؤتمرات واالجتماعات التجارية في 

لطالءات الواقية؛ تنظيم وعقد مجال منع التأكل وا
العروض التجارية في مجال منع التآكل والطالءات 
الواقية؛ خدمات االعمال التجارية، تحديدا: تحليل 

وتقييم مستوى المعرفة، المهارات، وإمكانات 
اآلخرين في مجال منع التآكل والطالءات الواقية؛ 
توفير بوابة على اإلنترنت لجدولة االختبارات، 

دة نتائج االمتحانات، وتتبع ومراقبة الشهادات استعا
في مجال الوقاية من التآكل والطالءات الواقية؛ 
توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت 

تحتوي على معلومات عن المهنيين المعتمدين في 
مجال الوقاية من التآكل والطالءات الواقية؛ خدمات 

ت التي تقدم الكتب متاجر البيع بالتجزئة على االنترن

  35ومواد التدريب والمصادقة والمالبس في الفئة 

 
 باحرف التينية ACOOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30لك خالل المسجل ، وذ
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347495 المودعة بالرقم :

 AG  05/11/2020  90/300,533بيانات األولوية :  
 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنح الدراسية األكاديمية لتشجيع دراسة  توفير

 36علوم التآكل والهندسة في الفئة 

 
 باحرف التينية ACOOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30مسجل ، وذلك خالل ال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :يخبتار 347496 المودعة بالرقم :

 AG  05/11/2020  90/300,533بيانات األولوية :  
 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :
الخدمات التعليمية، تحديدا: ، عقد التدريب 

الشخصي إلكترونيا عبر اإلنترنت وبرامج التدريب 
للمصادقة على التعليم في مجال منع التآكل 

والطالءات الواقية؛ النشرات الدورية اإللكترونية 
غير القابلة للتحميل، الكتب االرشادية، والكتيبات 

ارير الرسمية، التعريفية، والكتب، مقاالت، التق
والمجالت، النشرات اإلخبارية، الندوات عبر 

االنترنت، التدوين الصوتي، صحف المؤتمرات، 
والكتالوجات في مجال منع التأكل والطالءات 
الواقية؛ برامج التدريب اإللكترونية والتقييمات 

التعليمية في مجال منع التآكل والطالءات الواقية؛ 
يم الجوائز في مجال منع تقديم التقدير من خالل تقد

التآكل، الطالءات الواقية، والتكنولوجيا؛ تنظيم 
وعقد المؤتمرات التعليمية في مجال منع التآكل 
والطالءات الواقية؛ خدمات التدريب للمصادقة 

كمختصي الطالءات الصناعية الواقية؛ خدمات 
التدريب كمفتشي الطالءات الواقية؛ توفير 

اإللكترونية في مجال المعلومات عبر المواقع 
خدمات التدريب في مجال منع التآكل والطالءات 

  41الواقية، في الفئة 

 
 باحرف التينية ACOOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ACOOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347497 المودعة بالرقم :

 AG  05/11/2020  90/300,533بيانات األولوية :  
 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
خدمات االعتماد ، ونحديدا تقييم ووضع وتوفير 

معايير للعاملين في صناعة الطالء لغرض االعتماد 
في مجال الوقاية من التآكل والطالءات الواقية ؛ 
اختبار وتحليل وتقييم معارف ومهارات وقدرات 
اآلخرين في مجال الوقاية من التآكل والطالءات 

افق مع معايير االعتماد ومنح الواقية لتحديد التو
أوراق االعتماد المتعلقة بها ؛ توفير المعلومات عبر 

موقع إلكتروني في مجال تطوير معايير صناعة 

 42الطالء الواقي الطوعية في الفئة 

 
 باحرف التينية ACOOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ASRDROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347498 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرج فيراري أس أيه أس  بإسم :
ذد أي دي ال وعنوانة : 

، 38110تور دو بن،
 -جين دي  -سانت 

سوداين ، ,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
المنسوجات؛ المواد النسيجية؛ القماش؛ المنسوجات 
واألقمشة المطلية أو المشبعة بالمواد البالستيكية 
وكذلك المصنوعات منها؛ مواد نسجية مصنوعة 

من مواد مركبة؛ األقمشة واألقمشة المصنعة 
طلية المطلية؛ األقمشة، تحديدا: ، األقمشة الم

لصناعة الستائر، والمشمعات، وستائر الجوخ، 
األلواح؛ مواد نسيجية تقنية تعتمد على مواد مركبة 

مخصصة لصنع األثاث؛ أقمشة للتنجيد؛ قماش 
لتنجيد األثاث؛ أغطية نسيجية لألثاث؛ أقمشة 
وستائر مطلية لصناعة األثاث، أثاث الحدائق، 

عم، أو أدوات التخييم؛ األقمشة المطلية، أو المن
المشبعة أو المبطنة )المحاكة، أو المحبوكة، أو غير 

المحاكة( المعدة لصناعة األثاث، البرادي، 
والمشمعات، وستائر الجوخ، األلواح؛ بياضات 

لالستعمال المنزلي؛ بياضات لألسّرة؛ مفارش 
المائدة غير الورقية؛ أغطية أثاث من البالستيك أو 

  24يجية، في الفئة النسيج؛ المعلقات الجدارية النس

 
 باحرف التينية ASRDROكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NUE OEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MROOEMNRRM 

 22/03/2021 :بتاريخ 347499 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذا ماكالن ديستليرز ليميتد،  م :بإس
ذا ماكالن وعنوانة : 
ديستليري، 

كريغيالشي، ابيرلور، 

 38بانفشيري، ايه بي 

ار اكس ,المملكة  9
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 
ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات، في الفئة 

32 . 

 
 NUE OEVعبارة  وصف العالمة :

MROOEMNRRM بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Uant-Dلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : ط

 22/03/2021 :بتاريخ 347502 المودعة بالرقم :

 OM  16/11/2020  018338163بيانات األولوية :  

 سيمنس هيلثكير جي أم بي أتش  بإسم :

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9ييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم
البرامج ، وخاصة البرامج المستخدمة فيما يتعلق 
بجهاز التصوير الطبي ؛ البرمجيات كمكون من 
مكونات جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 

 09لالستخدام الطبي في الفئة 

 
 باحرف التينية Uant-Dعبارة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Uant-Dطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347503 المودعة بالرقم :

 OM  16/11/2020  018338163بيانات األولوية :  

 سيمنس هيلثكير جي أم بي أتش  بإسم :

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لألغراض 
الطبية ؛ برنامج كمبيوتر مدمج في جهاز تصوير 

طبي ويتم بيعه كجزء من جهاز التصوير الطبي في 

 10الفئة 

 
 باحرف التينية Uant-Dعبارة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Uant-Dطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347504 المودعة بالرقم :

 OM  16/11/2020  018338163بيانات األولوية :  

 تشسيمنس هيلثكير جي أم بي أ  بإسم :

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البرمجيات كخدمة لالستخدام فيما يتعلق بجهاز 

التصوير الطبي ؛ برنامج كخدمة لجهاز التصوير 

 42ي الفئة بالرنين المغناطيسي لالستخدام الطبي ف

 
 باحرف التينية Uant-Dعبارة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347505 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تريز ليمتد.كوريتا واتر اندس  بإسم :

، 1-10وعنوانة : 

شومة، -4ناكانو 
كو، طوكيو -ناكانو

164-0001 
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد كيميائية لالستخدام في الصناعة، العلوم 
والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك في الزراعة، 

ه؛ راتنجات اصطناعية غير البستنه والحراج
معالجة، بالستيك غير معالج؛ مركبات مكافحة 

الحرائق ومنع الحرائق؛ مستحضرات سقي ولحام 
المعادن؛ مواد لدباغة جلود الحيوانات والجلود؛ 
مواد الصقة لالستعمال في الصناعة؛ المعاجين 
وغيرها من معاجين الحشو؛ السماد الطبيعي، 

حضرات البيولوجية األسمدة، األسمدة؛ المست
لالستخدام في الصناعة والعلوم، كيماويات معالجة 
المياه، المواد الكيماوية لمعالجة المياه العادمة، في 

  01الفئة 

 
رسم مميز مكون من اشكال  وصف العالمة :

بيضاوية باللون االسود متقاطعه و بداخلها خط 
 عرضي والجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NAOaNAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347506 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوريتا واتر اندستريز ليمتد.  بإسم :

، 1-10وعنوانة : 

شومة، -4ناكانو 
كو، طوكيو -ناكانو

164-0001 
بان, , , ,  ,اليا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مواد كيميائية لالستخدام في الصناعة، العلوم 
والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك في الزراعة، 
البستنه والحراجه؛ راتنجات اصطناعية غير 

معالجة، بالستيك غير معالج؛ مركبات مكافحة 
منع الحرائق؛ مستحضرات سقي ولحام الحرائق و

المعادن؛ مواد لدباغة جلود الحيوانات والجلود؛ 
مواد الصقة لالستعمال في الصناعة؛ المعاجين 
وغيرها من معاجين الحشو؛ السماد الطبيعي، 
األسمدة، األسمدة؛ المستحضرات البيولوجية 

لالستخدام في الصناعة والعلوم، كيماويات معالجة 
واد الكيماوية لمعالجة المياه العادمة، في المياه، الم

 01الفئة 

 
باحرف التينية   NAOaNAكلمة  وصف العالمة :

 بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ك خالل المسجل ، وذل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 NAOaNAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347507 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوريتا واتر اندستريز ليمتد.  بإسم :

، 1-10وعنوانة : 

شومة، -4ناكانو 
كو، طوكيو -ناكانو

164-0001 
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث 

ميم المتعلقة بها؛ التحليل الصناعي، خدمات والتصا
البحث الصناعي والتصميم الصناعي؛ خدمات 

مراقبة الجودة والمصادقة؛ خدمـات تصميم وتطوير 
قطع وبرمجيات الحاسوب، فحص وتحليل الماء؛ 
خدمات المراقبة والضبط لنوعية الماء وحاالت 

 42معالجة الماء، في الفئة 

 
باحرف التينية   NAOaNAكلمة  وصف العالمة :

 بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347508 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوريتا واتر اندستريز ليمتد.  بإسم :

، 1-10وعنوانة : 

شومة، -4ناكانو 
كو، طوكيو -ناكانو

164-0001 
,اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث 

والتصاميم المتعلقة بها؛ التحليل الصناعي، خدمات 
ات البحث الصناعي والتصميم الصناعي؛ خدم

مراقبة الجودة والمصادقة؛ خدمـات تصميم وتطوير 
قطع وبرمجيات الحاسوب، فحص وتحليل الماء؛ 
خدمات المراقبة والضبط لنوعية الماء وحاالت 

  42معالجة الماء، في الفئة 

 

رسم مميز مكون من اشكال  وصف العالمة :
بيضاوية باللون االسود متقاطعه و بداخلها خط 

 ن االسودعرضي والجميع باللو

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 بايارا BAUAOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347509 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كاندو وورلدوايد لمتد  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 ، روود تاون،146
تورتوال،  ,الجزر 

العذراء البريطانية, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منتجات الحبوب والبستنة الزراعية والغابات غير 
الواردة ضمن فئات أخرى؛ والحيوانات الحية؛ 

والفواكه والخضروات الطازجة؛ والبذور؛ 
هار الطبيعية؛ المواد الغذائية والنباتات واألز

الخاصة بالحيوانات؛ الشعير، منتجات الغابات )غير 
المحضرة (، وال المصنعة؛ والفواكه والخضروات 

الطازجة؛ العزقات؛ التمور؛ الزيتون؛ البقول؛ 
العنب )غير المحضر، وال المصنعة؛ الفواكه 

المجففة )غير المجهز، وال المصنعة؛ والنباتات 
الطبيعية؛ المواد الغذائية الخاصة واألزهار 

بالحيوانات؛ والبذور؛ الشعير.  العشب الطبيعي؛ 
طعوم صيد األسماك، الحية؛ شجيرات؛ والمعامل؛ 
الشتالت؛ األشجار؛ خشب غير منشور؛ النباتات 

 .  31المجففة للزينة؛ والعلف، في الفئة 

 
رسم لما يمث جزء من الشمس  وصف العالمة :
 BAUAOAو أسفله الكلمة  باللون الرمادي

بأحرف التينية باللون الرمادي و بخط مميز و 
أسفلها الكلمة بايارا بأحرف عربية باللون المادي و 

 بخط مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Balcutطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347510 :المودعة بالرقم 

 بيانات األولوية :  
 ساميانغ فودز كو.، ال تي دي  بإسم :

سيول وعنوانة : 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

روات محفوظة خالصات اللحم، فواكه وخض
والمجمدة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات 
وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ في الفئة 

29. 

 
بأحرف التينية  Balcutكلمة  وصف العالمة :

 وبشكل مميز وباللونين االبيض واالسود

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Balcutطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347511 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ساميانغ فودز كو.، ال تي دي  بإسم :

سيول وعنوانة : 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ السكر؛ عسل النحل 
؛ والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح
الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ 

 .30الثلج، في الفئة 

 
بأحرف التينية  Balcutكلمة  وصف العالمة :

 وبشكل مميز وباللونين االبيض واالسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  GACUAMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347512 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ساميانغ فودز كو.، ال تي دي  بإسم :

سيول وعنوانة : 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

صات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة خال
والمجمدة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات 
وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ في الفئة 

29. 

 
بأحرف  GACUAMSكلمة  وصف العالمة :

التينية ويعلوها رسم لورقة شجر والجميع بشكل 
 اللونين االبيض واالسودمميز وب

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  GACUAMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347513 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ساميانغ فودز كو.، ال تي دي  بإسم :

سيول وعنوانة : 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 
عسل النحل والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ السكر؛ 

والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ 
الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ 

 .30الثلج، في الفئة 

 

بأحرف  GACUAMSكلمة  وصف العالمة :
التينية ويعلوها رسم لورقة شجر والجميع بشكل 

 مميز وباللونين االبيض واالسود

 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  بيت الحكمة لالستشارات 
 OAMSECANRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEOOENAAO 

 22/03/2021 :بتاريخ 347517 المودعة بالرقم :

 OM  15/03/2021  018427701بيانات األولوية :  
 النج اوهرين جي ام بي اتش   بإسم :

-فرديناندوعنوانة : 

، 1بالتز -النج-ايه.

جالسهوته،  01768
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الساعات وأدوات قياس الوقت؛ األجزاء المتحركة 

في الساعات، هياكل وعلب الساعات، أحزمة 
الساعة، أجزاء الساعات؛ المجوهرات؛ أزرار 

خواتم )مجوهرات(، األكمام؛ مشابك ربطة العنق؛ ال
األساور )مجوهرات(، األقراط، القالئد 

)مجوهرات(، دبابيس الزينة )مجوهرات(؛ حلقات 
المفاتيح من المعادن الثمينة؛ ساعات، المؤقتات 

الدقيقة ]الكرونومترات[، ساعات الحائط، األجزاء 
المتحركة في الساعات، أحزمة الساعات، أساور 

لثمينة للساعات الساعات، صناديق من المعادن ا
 والمجوهرات.

 

 الكلمات  وصف العالمة :
OAMSECANRN OEOOENAAO 

 باالحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 MABAOENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347518 المودعة بالرقم :
 األولوية : بيانات  

 النج اوهرين جي ام بي اتش   بإسم :
-فرديناندوعنوانة : 

، 1بالتز -النج-ايه.

جالسهوته،  01768
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ادوات قياس الوقت بدقة؛ الساعات، المؤقتات 

عات الحائط، هياكل الدقيقة ]الكرونومترات[، سا
وعلب الساعات، اقراص الساعات )لساعات الحائط 

وصناعة الساعات(، االجزاء المتحركة لساعات 
الحائط وساعات اليد، مواد صناعة الساعات، 
الساعات المنبهة، أحزمة الساعات، أساور 

 الساعات، صناديق من المعادن الثمينة 

 

 الكلمة  وصف العالمة :
MABAOEN 

 لالتينية باالحرف ا

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيزماستر لالستشارات القانونية 
 GVLMUAMSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/03/2021 :بتاريخ 347519 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي اف ال براندفوليو ش م ح   بإسم :

جافزا وان، وعنوانة : 
نطقة الحرة لجبل الم

علي، دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة , 
صندوق البريد: 

16948 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
.خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي

 
كلمة الالتينية هي عبارة عن    وصف العالمة :

مكتوبة بالحروف الكبير باللون االسود واالخضر 
الغامق واالبيض بالخلفية االبيض بطريقة مميزة. 

 ويوجد حرف)أكس( مكتوبة بالحجم الكبير 
 .باللونين االخضر واالبيض بطريقة مميزة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  رية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجا 
 OESEMMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NOAB 

 23/03/2021 :بتاريخ 347528 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 غلوب ماناجمنتس ) برايفيت ( ليميتد   بإسم :

ـ سي ـ 38وعنوانة : 

، بي.  6، بلوك ـ  1
إي. سي. اتش. اس.، 

سوسيتي ، شارع 
راتشي ـ فيصل ، ك

، الباكستان,  75400
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالءات لألسرة ، أغطية للمخدات ، مالءات قماشية 

بزوايا مطاطية مصممة لتناسب الفرشات بشكل 
محكم  ، قطع من الفراش القابل لإلزالة يوضع فوق 

ش[ ، أغطية الفراش ، ستائر الفرش للوقاية ]فر
زخرفية قصيرة تستخدم كأطر تتدلى من األسرة ، 

قطعة من القماش المزخرف يتدلى على طول 
جوانب السرير كإطار لألسرة ، أغطية للُُحف 

المحشوة بالريش أو الزغب أو األلياف الصناعية ، 
أغطية الوسائد ، مطرزات من النسيج تعلق على 

ُحف / لُُحف مبطنة ، أقمشة الجدران ، بطانيات ، لُ 
الستائر ، بسط لألرضيات من نسيج غليظ / مفارش 

للحمام  ، مناشف ، حقائب تستخدم لحمل االغراض 
 الشخصية والكتب ، مناديل / أغطية مائدة.

 
 OESEMMU NOABالعبارة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة.

 

 االشتراطات : 
 

ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Das Nlaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347530 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فان برودكتس انترناشنال إنك.  بإسم :
ص. ب : وعنوانة : 

،عجمان ،  4786
عربية دولة اإلمارات ال

المتحدة, , , 
A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالءات لألسرة ، أغطية للمخدات ، مالءات قماشية 

بزوايا مطاطية مصممة لتناسب الفرشات بشكل 
محكم  ، قطع من الفراش القابل لإلزالة يوضع فوق 

طية الفراش ، ستائر الفرش للوقاية ]فرش[ ، أغ
زخرفية قصيرة تستخدم كأطر تتدلى من األسرة ، 

قطعة من القماش المزخرف يتدلى على طول 
جوانب السرير كإطار لألسرة ، أغطية للُُحف 

المحشوة بالريش أو الزغب أو األلياف الصناعية ، 
أغطية الوسائد ، مطرزات من النسيج تعلق على 

لُُحف مبطنة ، أقمشة الجدران ، بطانيات ، لُُحف / 
الستائر ، بسط لألرضيات من نسيج غليظ / مفارش 

للحمام  ، مناشف ، حقائب تستخدم لحمل االغراض 
 الشخصية والكتب ، مناديل / أغطية مائدة.

 
كتبت   Das Nlaالعبارة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية. 

 

 االشتراطات : 
 

به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لة للملكية الفكريةأبوغزا 
 GRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAONMEOG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347532 المودعة بالرقم :

 BL  25/09/2020  1425757بيانات األولوية :  
 سيا كوميونيكيشن اس. ايه. آر. ال.  بإسم :

رو روبرت وعنوانة : 

 2557، 7ستومبر 
لوكسمبورج، 

,   لوكسمبورج, , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت أو الصور 9الفئة 
أو البيانات، أو نقلها، أو إعادة إنتاجها، أو 

معالجتها؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل، 
وبرمجيات الكمبيوتر، ووسائط التسجيل والتخزين 

مية أو التناظرية الفارغة؛ تطبيقات برمجيات الرق
الكمبيوتر، التي يمكن تنزيلها؛ منصات برمجيات 

الكمبيوتر، المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ جهاز 
التدريس؛ تعليم الروبوتات؛ جهاز التدريس بالذكاء 
االصطناعي؛ جهاز معالجة البيانات؛ برمجيات 

ة لمحاكا stuh ohالكمبيوتر للرد التلقائي 
المحادثات مع الذكاء االصطناعي؛ تطبيقات 
برمجيات الكمبيوتر لالستخدام مع الذكاء 

االصطناعي؛ منشورات إلكترونية، قابلة للتنزيل؛ 
برمجيات الكمبيوتر الستخدامها كواجهة برمجة 

(؛ جهاز الذكاء االصطناعي؛ AORتطبيقات )
برمجيات الذكاء االصطناعي؛ الروبوتات شبيهة 

ت الذكاء االصطناعي؛ برمجيات ذكاء اإلنسان ذا
اصطناعي للتحليل، والرعاية الصحية، والمركبات، 
والمراقبة، والسيارات ذاتية القيادة؛ برمجيات الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي؛ برمجيات لتكامل الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي في مجال البيانات 
 الضخمة. 

 
 GRA OAONMEOGالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAONMEOG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347533 المودعة بالرقم :

 BL  25/09/2020  1425757بيانات األولوية :  
 يشن اس. ايه. آر. ال.سيا كوميونيك  بإسم :

رو روبرت وعنوانة : 

 2557، 7ستومبر 
لوكسمبورج، 

لوكسمبورج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: استشارات إدارة األعمال والتنظيم؛ 35الفئة 
المساعدة في إدارة األعمال؛ إدارة العمليات 

تشارات؛ تنظيم األعمال التجارية واالس
واالستشارات اإلدارية؛ خدمات االستشارات 

التجارية؛ إدارة األعمال والتخطيط واإلشراف؛ 
استشارات األعمال المهنية؛ خدمات استشارات 
إدارة األعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ 
الخدمات االستشارية إلدارة األعمال المتعلقة 

شارات المتعلقة بإنشاء بالمؤسسات التجارية؛ االست
وإدارة نظم المعلومات وتقنيات المعلومات؛ 

المساعدة التجارية في مجاالت إدارة المشتريات 
وإدارة سلسلة التوريد وإدارة المخزون والموارد 
البشرية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة 

مخاطر األعمال؛ إدارة الشركات وخدمات إدارة 
ية التخطيط االستراتيجي الشركات؛ نصيحة إدار

لألعمال؛ خدمات استشاري توظيف الموظفين؛ 

استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ المعلومات 
والخدمات االستشارية المتعلقة بالتوظيف والتطوير 

الوظيفي؛ التشاور بشأن القضايا المتعلقة 
بالموظفين؛ خدمات الفواتير؛ التسويق؛ المعلومات 

االستشارات التسويقية؛  في مجال التسويق؛ خدمات
مشورة إدارة التسويق؛ إعداد وتنفيذ الدراسات 

التسويقية؛ بحوث التسويق؛ خدمات وكالة التسويق؛ 
التسويق في إطار نشر البرمجيات؛ الخدمات 
الترويجية واإلعالنية؛ خدمات إدارة عمليات 

األعمال التجارية للشركات والخدمات االستشارية 
الملفات المحوسبة؛ البحث عن  المتعلقة بها؛ إدارة

البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين؛ تحديث 
وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تحليل 
البيانات اإلدارية في مجاالت الذكاء االصطناعي 
والعلوم والتكنولوجيا؛ خدمات جمع البيانات؛ جمع 
ل البيانات لدراسات السوق؛ معالجة البيانات من أج

جمع البيانات ألغراض العمل؛ جمع وتنظيم 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

وتصنيف وتحليل بيانات األعمال والمعلومات 
المخزنة في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جمع وتنظيم 

وتجميع وتحليل بيانات األعمال واإلحصاءات 
والمعلومات وفهارس المعلومات ألغراض 

تجارية أو دعائية؛ تحليل بيانات أبحاث السوق؛ 
ة قواعد البيانات؛ تحليل بيانات إدارة وصيان

وإحصاءات دراسة السوق؛ التحقق من البيانات 
المحوسبة؛ االستعانة بمصادر خارجية للتنظيم 
اإلداري للشركات؛ خدمات االستعانة بمصادر 
خارجية ]مساعدة األعمال[؛ توفير قاعدة بيانات 
عبر اإلنترنت توفر ذكاء األعمال في مجال علوم 

المعلومات التجارية عبر موقع الحياة؛ توفير 
إنترنت؛ تحسين حركة المرور على موقع 

اإلنترنت؛ االستعانة بمصادر خارجية للعمليات 
التجارية فيما يتعلق بالتمويل والتسويق والتوريد 

وخدمات سلسلة التوريد والموارد البشرية؛ 
 االستشارات والمعلومات المتعلقة بما سبق ذكره. 

 
 GRA OAONMEOGبارة الع وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

رنموذج إعالن النش   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Das Nlaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347534 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ان برودكتس انترناشنال إنك.ف  بإسم :
ص. ب : وعنوانة : 

،عجمان ،  4786
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة, , , 
A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مباذل استحمام، صنادل استحمام، أخفاف استحمام 

أثواب  ،أغطية رأس لالستحمام ، مالبس استحمام ،
استحمام ، مباذل استحمام مقلسنة ، أغطية رأس 

للسباحة ) أغطية رأس لالستحمام( ، ألبسة 
فضفاضة لالستحمام تصل إلى فوق الركبتين بقليل 

وعادة تتكون بأكمام قصيرة ، أثواب استحمام 
 للرجال ، أحزمة  نسيجية . 

 
كتبت   Das Nlaالعبارة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم نفات الفكرية والمصتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAONMEOG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347535 المودعة بالرقم :

 BL  25/09/2020  1425757بيانات األولوية :  
 سيا كوميونيكيشن اس. ايه. آر. ال.  بإسم :
رو روبرت ة : وعنوان

 2557، 7ستومبر 
لوكسمبورج، 

لوكسمبورج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: توفير التدريب؛ التوجيه المهني ]نصائح 41الفئة 
تعليمية أو تدريبية[؛ تدريب ]تدريب[؛ خدمات 

مات التدريب التعليم المتعلقة بمعالجة البيانات؛ خد
المتعلقة بمعالجة البيانات؛ توفير التدريب على 
استخدام وتشغيل برامج وبرمجيات الكمبيوتر؛ 
توفير التدريب عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإدارة 

االجتماعات، والمؤتمرات، والندوات، والحلقات 
الدراسية والندوات الدورية؛ تنظيم وعقد حلقات 

دريبية والندوات عمل ]تدريب[؛ إجراء الدورات الت
التدريبية؛ توفير المعلومات في مجال التدريب؛ 

توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت، غير 
القابلة للتنزيل؛ االستشارات فيما يتعلق بالتدريب 

والتدريب اإلضافي والتعليم؛ استشارات التدريب 
 على األعمال التجارية. 

 
 GRA OAONMEOGالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAONMEOG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347537 المودعة بالرقم :

 BL  25/09/2020  1425757بيانات األولوية :  
 س. ايه. آر. ال.سيا كوميونيكيشن ا  بإسم :

رو روبرت وعنوانة : 

 2557، 7ستومبر 
لوكسمبورج، 

لوكسمبورج, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تصميم وتطوير مكونات وبرمجيات 42الفئة 
الكمبيوتر؛ صيانة وتحديث برمجيات الكمبيوتر؛ 

يوتر؛ استشارات تصميم استشارات برمجيات الكمب
مواقع اإلنترنت؛ االستشارات في تصميم وتطوير 

أجهزة الكمبيوتر؛ االستشارات المتعلقة بنظم 
المعلومات، وتطوير استراتيجيات الكمبيوتر 

للشركات؛ االستشارات الفنية والتحليالت المتعلقة 
بنظم المعلومات وتقنيات المعلومات؛ استشارات 

خدمات تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات؛
المقدمة على أساس االستعانة بمصادر خارجية؛ 

البحث في مجال الذكاء االصطناعي؛ بحث المنتج 
في مجال الذكاء االصطناعي؛ توفير واستضافة 

وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات وبرامج 
الكمبيوتر والمواقع اإللكترونية؛ استضافة وتطوير 

[ تتميز GuuGبرمجيات كخدمة ]قواعد البيانات؛ ال
بمنصات برامج الكمبيوتر للذكاء االصطناعي؛ 

خدمات تشفير البيانات؛ خدمات أمن البيانات؛ 
خدمات ترحيل البيانات؛ خدمات فك تشفير 

البيانات؛ خدمات تطوير قواعد البيانات؛ خدمات 
تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات تحليل البيانات 

لى توفير مجموعة كاملة من برامج الفنية؛ الحفاظ ع
التطبيقات عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل 
لألغراض العامة والمهنية؛ منصات الذكاء 

[؛ خدمات OuuGاالصطناعي كبرمجيات كخدمة ]
هندسة البرمجيات المتعلقة ببرامج معالجة البيانات؛ 
خدمات التصميم والتطوير ألنظمة معالجة البيانات؛ 

ستشارات الفنية في مجاالت هندسة خدمات اال
مراكز البيانات، وحلول الحوسبة السحابية العامة 

والخاصة، وتقييم وتنفيذ تكنولوجيا وخدمات 
اإلنترنت؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية، وهي 

البحث والتصميم في مجال هندسة مراكز البيانات، 
وحلول الحوسبة السحابية العامة والخاصة، وتقييم 

 يذ تكنولوجيا وخدمات اإلنترنت. وتنف



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 
 GRA OAONMEOGالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 S-Dlaahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347539 المودعة بالرقم :

 O   29/09/2020  120225-2020األولوية :  بيانات 

 تويوتا كونكتد كوربوريشن  بإسم :

 11 – 11وعنوانة : 

 –نيشيكي، ناكا  1 –
كو، ناجويا آيتشي، 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

فير : توفير معلومات موقع السيارة؛ تو39الفئة 
معلومات الطرق والمرور؛ توفير المعلومات 

المتعلقة باتجاهات القيادة ورسوم المرور واالزدحام 
 المروري.

 
: مكتوبة بأحرف S-Dlaah وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في والفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 S-Dlaahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347540 المودعة بالرقم :

 O   29/09/2020  120225-2020بيانات األولوية :  

 تويوتا كونكتد كوربوريشن  بإسم :

 11 – 11وعنوانة : 

 –نيشيكي، ناكا  1 –
كو، ناجويا آيتشي، 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42اقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الو

: التحكم عن بعد أو المراقبة عن بعد 42الفئة 
لبيانات الحاسوب عن طريق نظام السيارة؛ برمجة 

الحاسوب؛ تأجير الحواسيب؛ توفير برامج 
 الحاسوب على شبكات البيانات.

 
: مكتوبة بأحرف S-Dlaah وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 S-Dlaahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347542 المودعة بالرقم :

 O   29/09/2020  120225-2020بيانات األولوية :  

 تويوتا كونكتد كوربوريشن  بإسم :

 11 – 11وعنوانة : 

 –نيشيكي، ناكا  1 –
كو، ناجويا آيتشي، 

بان, , , ,  اليا

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مراقبة معدات المركبة عن طريق نظام 45الفئة 
المراقبة عن بعد؛ مراقبة أو التحكم في سرعة 

تشغيل المركبة عن طريق نظام المراقبة عن بعد؛ 
ركبة مراقبة معلومات صيانة المركبة أو أعطال الم

عن طريق نظام المراقبة عن بعد؛ توفير المعلومات 
المتعلقة بمراقبة معلومات صيانة المركبة أو عطل 
المركبة عن طريق نظام المراقبة عن بعد؛ المراقبة 
أو الحراسة األمنية لظروف قفل / فتح باب السيارة 
عن طريق نظام المراقبة عن بعد؛ حراسة أمنية 

 للمنشآت.  

 

: مكتوبة بأحرف S-Dlaah : وصف العالمة
 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية لن إدارة العالمات التجارية تع

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ANSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRAMUDOEE RV 

 23/03/2021 :بتاريخ 347545 المودعة بالرقم :

 AG  23/09/2020   90203502بيانات األولوية :  

 ا التيميت سوفتوير جروب، انك.ذ  بإسم :

 2000وعنوانة : 
ألتيميت واي، ويستون، 

، 33326فلوريدا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: محطة إدخال بيانات أمنية تحتوي على 42الفئة 
 ى الوجوه. أجهزة وبرمجيات التعرف عل

 
 ANSالعبارة  وصف العالمة :

NRAMUDOEE RV .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ROEMAAVRRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347547 المودعة بالرقم :

 AG  23/09/2020   90204204بيانات األولوية :  
 بوز كوربوريشن  بإسم :

ماونتين وعنوانة : 
روود، فرامنجهام، 

ماساشوسيتس 

، الواليات 01701
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مكبرات الصوت؛ سماعات رأس؛ 09الفئة 
ارات طبية؛ نظارات شمسيه؛ سماعات أذن؛ نظ
 خوذات واقية.

 
مكتوبة  ROEMAAVRRالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 DM طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347550 المودعة بالرقم :
 األولوية : بيانات  

 جيه في سي كينوود كوربوريشن  بإسم :

، 3 - 12وعنوانة : 
 -مورياتشو، كاناجاوا 

شي،  -كو، يوكوهاما 
كاناجاوا، اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة 28الفئة 
ة واألدوات الرياضية غير الواردة في الجمنازي

 فئات أخرى؛ زينة لشجرة عيد الميالد.

 
مكتوبة  DM األحرف الالتينية  وصف العالمة :
 بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

سالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 NEMERRVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347553 قم :المودعة بالر
 بيانات األولوية :  

 جيه في سي كينوود كوربوريشن  بإسم :

، 3 - 12وعنوانة : 
 -مورياتشو، كاناجاوا 

شي،  -كو، يوكوهاما 
كاناجاوا، اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

عب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة : الل28الفئة 
الجمنازية واألدوات الرياضية غير الواردة في 

 فئات أخرى؛ زينة لشجرة عيد الميالد.

 
مكتوبة  NEMERRVالكلمة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات جارية مكتوبا إلدارة العالمات الت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  VOASRMDOUبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 23/03/2021 :بتاريخ 347555 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكون إنك.  بإسم :
 –رو لويس وعنوانة : 

 1701، 6ديافري 
فرايبورج، سويسرا 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ألجهزة واألدوات الجراحية لإلستخدام : ا10الفئة 
 في جراحة العين.

 
 VOASRMDOUالكلمة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ORNRGEMGEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347557 المودعة بالرقم :

 AG  12/11/2020  90315383بيانات األولوية :  
 اير برودكتس آند كيميكالز، انك.  بإسم :

 7201وعنوانة : 
هاميلتون بوليفارد 
ألينتاون، بي ايه 

، الواليات 18195
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :

: برامج الحاسوب التي توفر تحليل 09الفئة 
البيانات والتشخيص آلالت التوسع التوربيني 

واآلالت التوربينية؛ وحدات التغذية الراجعة لدرجة 
الحرارة آلالت التوسع التوربيني؛ أجهزة وأدوات 
لتنظيم اآلالت التوربينية وآالت التوسع التوربيني 

 والتحكم فيها أو مراقبتها. 

 
 ORNRGEMGEالكلمة  العالمة : وصف

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRRVUGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347559 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انيجمنت كورب.ام آي اس كواليتي م  بإسم :

وورلد  7وعنوانة : 

 250تريد سنتر، 
جرينويتش ستريت، 
نيويورك، ان واي 

، الواليات 10007
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: األجهزة واألدوات العلمية والمالحية 09الفئة 
أدوات التصوير الفوتوغرافي والمساحية وأجهزة و

والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 

واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

ور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، الصوت أو الص
أقراص تسجيل؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فيديوية 
رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، 

آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ 

ت حاسوبية لقياس وإدارة المخاطر، تحليل برمجيا
المخاطر المالية ومخاطر االئتمان وهيكلة، وتحليل، 

وإدارة، ونمذجة وخدمة الصكوك والمحافظ المالية، 
وتوفير البحوث والمعلومات والبيانات المالية 

واإلقتصادية؛ برمجيات تطبيقات هواتف محمولة 
مالية لقياس وإدارة المخاطر، وتحليل المخاطر ال

واالئتمانية، وهيكلة وتحليل وإدارة ونمذجة وخدمة 
األدوات والمحافظ المالية، وتوفير البحوث المالية 

 واالقتصادية والمعلومات والبيانات. 

 
مكتوبة  CRRVUGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 ORDREOEG VEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MAONREO AOOESOEGGE 

 23/03/2021 :بتاريخ 347560 المودعة بالرقم :

 MU  05/10/2020  14031/2020بيانات األولوية :  

 كارتييه انترناشيونال ايه جي   بإسم :
وعنوانة : 

هينتربيرغشتراسيه 

، 61، بوستفاخ 22

شتاينهاوسن،  6312
يسرا, , , ,  سو

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الصابون، العطور، ماء العطر، ماء الزينة، ماء 
الكولونيا، غسول ما بعد الحالقة، بلسم ما بعد 

الحالقة، الزيوت المعطرة، كريمات وغسول الوجه 
والجسم، مزيالت رائحة العرق لالستخدام 

شخصي، جل الحمام، جل لالستحمام، ال
 مستحضرات التجميل.

 
 الكلمات  وصف العالمة :

ORDREOEG VE MAONREO 

AOOESOEGGE 
 باالحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRRVUGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347561 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ام آي اس كواليتي مانيجمنت كورب.  بإسم :

وورلد  7وعنوانة : 

 250تريد سنتر، 
جرينويتش ستريت، 
نيويورك، ان واي 

، الواليات 10007
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35الفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة ب

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة 35الفئة 
األعمال؛ توجيه األعمال؛ األعمال المكتبية؛ خدمات 
التنبؤ والتحليل االقتصادي؛ أبحاث السوق بالنسبة 
إلى التنبؤ بالمنتجات والمبيعات لآلخرين؛ تحليل 
وتجميع بيانات األعمال؛ خدمات تقييم مخاطر 

ت والبيانات التجارية؛ األعمال؛ توفير المعلوما
 توفير المعلومات والبيانات في مجال االقتصاد. 

 
مكتوبة  CRRVUGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيت الحكمة لالستشارات 
 ORDREOEG VEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
MAONREO RMGRAMRAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347562 المودعة بالرقم :

 MU  05/10/2020  14033/2020بيانات األولوية :  

 كارتييه انترناشيونال ايه جي   بإسم :
وعنوانة : 

هينتربيرغشتراسيه 

، 61، بوستفاخ 22

شتاينهاوسن،  6312
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
الصابون، العطور، ماء العطر، ماء الزينة، ماء 
الكولونيا، غسول ما بعد الحالقة، بلسم ما بعد 

الحالقة، الزيوت المعطرة، كريمات وغسول الوجه 
والجسم، مزيالت رائحة العرق لالستخدام 
الشخصي، جل الحمام، جل لالستحمام، 

 مستحضرات التجميل.

 
 مات الكل وصف العالمة :

ORDREOEG VE MAONREO 

RMGRAMRAMME 
 باالحرف الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRRVUGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347563 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليتي مانيجمنت كورب.ام آي اس كوا  بإسم :

وورلد  7وعنوانة : 

 250تريد سنتر، 
جرينويتش ستريت، 
نيويورك، ان واي 

، الواليات 10007
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون 36الفئة 
الشؤون العقارية؛ إصدار تصنيفات تشير  النقدية؛

إلى نوعية االستثمار النسبية للشركات والسندات 
الحكومية، صناديق االستثمار المدارة، وصكوك 

دين وأوراق مالية أخرى؛ توفير بحث وتحليل مالي 
واقتصادي، خدمات إدارة المخاطر المالية وخدمات 

ية استشارية متعلقة بمخاطر ائتمانية ومخاطر مال
أخرى؛ خدمات تقييم المخاطر المالية؛ تحليل 

 البيانات المالية؛ توفير المعلومات والبيانات المالية. 

 

مكتوبة  CRRVUGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRRVUG: طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 

 23/03/2021 :بتاريخ 347564 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ام آي اس كواليتي مانيجمنت كورب.  بإسم :

وورلد  7وعنوانة : 

 250تريد سنتر، 
جرينويتش ستريت، 
نيويورك، ان واي 

، الواليات 10007
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 

: التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة 41الفئة 
الرياضية والثقافية؛ توفير منشورات إلكترونية على 
اإلنترنت وغير قابلة للتنزيل، تحديًدا، مطبوعات 

دورية، كراسات، أبحاث، تقارير ونشرات إخبارية 
ادي، وإدارة في مجال التحليل المالي واالقتص

المخاطر المالية واإلقتصادية، وتقييم المخاطر 
المالية واإلقتصادية؛ خدمات تعليمية، تحديًدا، توفير 

تدريب تحت إشراف معلم وعلى اإلنترنت في 
مجاالت المصارف واالئتمان، أسواق رأس المال، 
تمويل الشركات، المنتجات المهيكلة ومشتقاتها، 

لتطوير الشخصي إدارة وتحليل المخاطر، وا
 والمهني، وتوزيع مواد التدريب المتعلقة بذلك. 

 
مكتوبة  CRRVUGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRRVUGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :خبتاري 347565 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ام آي اس كواليتي مانيجمنت كورب.  بإسم :

وورلد  7وعنوانة : 

 250تريد سنتر، 
جرينويتش ستريت، 
نيويورك، ان واي 

، الواليات 10007
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث 42فئة ال
والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث 
الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج 

( GuuGالحاسوب؛ خدمات برمجيات كخدمات )
تتعلق بالبرمجيات المستخدمة في قياس وإدارة 
تمان المخاطر، تحليل المخاطر المالية ومخاطر االئ

والبرمجيات المستخدمة في هيكلة، تحليل، إدارة، 
نمذجة وخدمة الصكوك والمحافظ المالية، وتوفير 

توفير البحوث والمعلومات والبيانات المالية 
( GuuGواالقتصادية؛ خدمات برمجيات كخدمات )

فيما يتعلق ببرمجيات تطبيقات الهواتف المحمولة 
تحليل المستخدمة في قياس وإدارة المخاطر، 

المخاطر المالية ومخاطر االئتمان والبرمجيات 
المستخدمة في هيكلة، تحليل، إدارة، نمذجة وخدمة 
الصكوك والمحافظ المالية، وتوفير توفير البحوث 

والمعلومات والبيانات المالية واالقتصادية؛ خدمات 
تطوير، صيانة، دعم وتخصيص فيما يتعلق 

ارة المخاطر، بالبرمجيات المستخدمة في قياس وإد
تحليل المخاطر المالية ومخاطر االئتمان 

والبرمجيات المستخدمة في هيكلة، تحليل، إدارة، 
نمذجة وخدمة الصكوك والمحافظ المالية، وتوفير 

توفير البحوث والمعلومات والبيانات المالية 
 واالقتصادية. 

 
مكتوبة  CRRVUGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  DAMNAGRAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347567 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميستووكر كوربوريشن  بإسم :

 711وعنوانة : 
كابيوالني بي ال في 

، 1000دي.، سويت 
لو، اتش آي هونولو

، الواليات 96813
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: برمجيات ألعاب الحاسوب لالستخدام على 9الفئة 
الهواتف المحمولة والخلوية، برمجيات ألعاب 
 إلكترونية قابلة للتنزيل لالستخدام على الهواتف
المحمولة والخلوية وأجهزة الحاسوب المحمولة 

 وأجهزة الحاسوب الشخصية. 

 
مكتوبة  DAMNAGRAMالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  DAMNAGRAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347568 : المودعة بالرقم
 بيانات األولوية :  

 ميستووكر كوربوريشن  بإسم :

 711وعنوانة : 
كابيوالني بي ال في 

، 1000دي.، سويت 
هونولولو، اتش آي 

، الواليات 96813
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الخدمات الترفيهية وبالتحديد توفير 41الفئة 
االستخدام المؤقت أللعاب الحاسوب غير القابلة 

 للتنزيل. 

 
مكتوبة  DAMNAGRAMالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  Ou.arlataرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 23/03/2021 :بتاريخ 347571 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيبراليك جي ام بي اتش  بإسم :
وعنوانة : 

، 13هيرمانشتراسي 

. 7سي / او ويوورك 

 20095إيتيج، 
هامبورج، ألمانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با

: أجهزة ومعدات وإكسسوارات معالجة 9الفئة 
البيانات )كهربائية وميكانيكية(؛ ذاكرة وميضية 

للناقل المتسلسل العام ) يو أس بي(؛ أقالم ذاكرة؛ 
أقالم شاشة الحاسوب التي تعمل باللمس؛ برمجيات 
لمعالجة الصور والرسوم والنصوص؛ تطبيقات 

زة المحمولة؛ المحمول؛ برمجيات تطبيقات لألجه
حافظات طوي للحواسيب اللوحية؛ أقالم شاشات 
تعمل باللمس؛ أغطية وقبعات ألقالم الشاشة التي 

 تعمل باللمس.

 

مكتوبة  Ou.arlataالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OGAالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 23/03/2021 :بتاريخ 347573 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بورد أوف سوبرفايزرز أوف لويزيانا ستيت يونيفرسيتي اند أجريكالتشرال اند ميكانيكال كوليج  بإسم :

ال اس يو وعنوانة : 
تريدمارك السنسينج، 

ثوماس بويد  330
هول، باتون روج، 

، 70803نا لويزيا
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ 25الفئة 
قمصان تائية؛ قمصان بولو؛ قمصان فضفاضة؛ 
جرسيات؛ جرسيات كرة القدم؛ قمصان رياضية؛ 

جنوب أميركية[؛ جينز؛ جوارب؛ البُْنش ]عباءة 
خف )شباشب(؛ أحذية لعبة التنس؛ قبعات ذات 

 حافة أمامية ناتئة؛ قبعات؛ قلنسوات. 

 
 مكتوبة بأحرف التينية. OGA وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ي أحمد لندنشاطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347574 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أحمد تي ليمتد  بإسم :

أحمد تي وعنوانة : 
إيستيت وينتشستر 

روود، تشاندلرز فورد، 
إيستلي، هامبشاير، 

  53إنجلترا، اس او 

بي زد, , , ,   2

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما

: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 30الفئة 
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ السكر 

وعسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق 
خل والصلصات الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ ال
 )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.

 

العبارة )شاي أحمد لندن( مكتوبة  وصف العالمة :
بأحرف عربية في سطرين على خلفية هندسية 

 مقوس أعالها ورسم فوقها إبريق شاي بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 SV SA-VEت العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانا

 23/03/2021 :بتاريخ 347575 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي إي يوروب جي ام بي اتش –جي ايه   بإسم :

وعنوانة : 

، 35موهلشتراسي 

ميونخ،  81675
ألمانيا بواسطة / 

شوميروس آند بارتنر 
ام بي اتش, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 

: مستحضرات التجميل والمكياج، تحديًدا، 3الفئة 
كريم أساس المكياج، خافي العيوب، بودرة الوجه، 
أحمر الخدود، برونزر للبشرة، كريمات تجميل 

الوجه والجسم، كريمات الوجه لياًل ونهاًرا، 
 كريمات العين، الكريمات المضادة للتجاعيد،

كريمات الترطيب، أمصال التجميل، مصل غير 
طبي مضاد للشيخوخة، كريم أساس للمكياج، 

ماسكارا، ظالل العيون، محدد العيون، محددات 
الحواجب، أقالم المكياج، أحمر الشفاه، ملمع الشفاه، 
مرطب الشفاه ]غير المعالج[؛ مينا األظافر، مقويات 

نظفات، مينا األظافر، مزيالت مينا األظافر؛ الم
تحديًدا، جل منظف لالستخدام الشخصي، وحليب 
التنظيف، ومستحضرات التنظيف؛ المستحضرات 

التنغيمية؛ أقنعة الجسم؛ أقنعة تجميل الوجه؛ 
مستحضرات تقشير الجلد غير الدوائية؛ 

مستحضرات االسمرار، تحديًدا، مستحضرات تان 
الشمس والزيوت والحليب؛ سائل االستحمام 

المعالج[؛ العطور والمعطرات؛  والحليب ]غير
مزيالت العرق لالستخدام الشخصي؛ زيوت أساسية 
لالستخدام الشخصي؛ صابون الجسم والوجه ]غير 

 المعالج[. 

 
 SV SA-VEاألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 مكتوبة في سطرين بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الفكريةأبوغزالة للملكية  
 إم آر تشاوطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347576 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إم آر. تشاو انتربرايسيز، ليمتد  بإسم :

ان.  344وعنوانة : 
كامدن درايف، بيفرلي 

هيلز، سي ايه 

، الواليات 90210
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : خدمات المطاعم والحانات والمقاهي. 43الفئة 

 
العبارة )إم آر تشاو( مكتوبة  وصف العالمة :
 بأحرف عربية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 DAOGUت العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانا

 23/03/2021 :بتاريخ 347578 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة "فارش سيتي غروب"  بإسم :

وعنوانة : 

، موسكو، 123022
زفينيغورودسكايا، 

يا بناء  – 2شارع  

، 43، وحدة 13
الطابق السابع، 

، روم 11برمايسيس 

تحاد الروسي, , ، اإل2
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مطاعم الوجبات الخفيفة؛ مقاهي؛ 43الفئة 
كافتيريات؛ مطاعم، بما في ذلك مطاعم اللحوم 
ومطاعم البرجر؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات 

إلى  الحانات؛ خدمات إلعداد الوجبات وتوصيلها
 المنزل. 

 
مكتوبة بأحرف  DAOGU# وصف العالمة :

 انجليزية وروسية ومسبوقة برمز اإلتصال.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  OAMNROORNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347583 المودعة بالرقم :

 VE  05/11/2020  302020115541.3ت األولوية : بيانا 

 الكتوبروت دتشالند جي ام بي اتش  بإسم :
فيلدشتراسي وعنوانة : 

 24568 –، دي 5
كالتنكيرتشن، ألمانيا, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

غراض : مصل اللبن؛ مسحوق الحليب لأل29الفئة 
الغذائية؛ منتجات األلبان وبدائلها؛ البروتينات 

الحيوانية والنباتية ومشتقات البروتين 
ومستحضرات البروتين، كغذاء ولإلستخدام في 
صناعة األغذية؛ مشتقات مصل اللبن والحليب 

والنشا مثل بروتينات الحليب والكازين والكازينات 
 والبروتينات لألغراض الغذائية.

 
 OAMNROORNالكلمة  مة :وصف العال

مكتوبة بأحرف التينية وأعالها رسم لثالثة أشرطة 

ويعلوهم رسم هندسي والعالمة باأللوان األصفر 
 واألخضر واألسود بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كرو ماك العمال االستشارات 
  AROLREGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347590 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فرناس للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(  بإسم :
فرناس وعنوانة : 

للتجارة العامة 
)ش.ذ.م.م(, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 الرأس.  المالبس ولباس القدم وأغطية

 
 AROLREGالعبارة الالتينية  وصف العالمة :

مكتوبة بخط فني مميز حيث يتخلل بعض من 
حروفها خطوط رفيعة والكلمة ضمن شريط 

 مستطيل والكل بطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CAUACCAVة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

AOR 

 23/03/2021 :بتاريخ 347595 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محمد علي انتربرايسيز ال ال سي  بإسم :
وعنوانة : 

برودواي، فورث 141
فلور، نيو يورك، ان 

 10018واي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ا
الساعات ، قشط لساعات اليد ، والساعات الكبيرة ، 
وسالسل المفاتيح المصنوعة من المعادن النفيسة ، 
والمعادن الثمينة وجميع مخاليطها ، والمنتجات 

المصنوعة من معادن ثمينة أو المطلية بها ، غير 
المدرجة في الفئات األخرى ، والمجوهرات 

الكريمة ، وأدوات قياس الوقت ، وأدوات واألحجار 

 14قياس الوقت بدقة في الفئة 

 
 CAUACCAV AORعباؤة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CAUACCAVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOR 

 23/03/2021 :بتاريخ 347596 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محمد علي انتربرايسيز ال ال سي  بإسم :
وعنوانة : 

برودواي، فورث 141
فلور، نيو يورك، ان 

 10018واي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ورق المقوى والمنتجات المصنوعة من الورق وال

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى؛ 
المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور 

الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية؛ ومواد الفنانين؛ 
فراشي الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة واللوازم 

عدا األثا ث(؛ مواد التوجيه والتدريس المكتبية )
)عدا األجهزة(؛ مواد التغليف البالستيكية )غير 

الواردة في فئات أخرى(؛ حروف الطباعة؛ 
الكليشيهات )الراسمات(،أوراق بطاقات بريدية، 
بطاقات بريدية، دفاتر المالحظات؛ ألبومات، 

البطاقات، التقويمات، المطبوعات؛ كتاب التمارين؛ 
الكتب المصورة؛ الكتب، منشورات  ملصقات،

مطبوعة؛ الصور، ملصق الصورة ادوات مكتبيه 

 .16في الفئة 

 
 CAUACCAV AORعباؤة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGGRMRANRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM AMV 
OEODROCAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347603 المودعة بالرقم :

 AG  28/10/2020   90/283,254بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النشرات الدورية اإللكترونية القابلة للتحميل، الكتب 
االرشادية، والكتيبات التعريفية، والكتب، مقاالت، 
التقارير الرسمية، والمجالت، النشرات اإلخبارية، 

صحف الندوات عبر االنترنت، التدوين الصوتي، 
المؤتمرات، والكتالوجات في مجال منع التأكل 

 9والطالءات الواقية، في الفئة 

 
 AGGRMRANRRMعبارة  وصف العالمة :

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM 
AMV OEODROCAMME باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
صنفات والممكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGGRMRANRRMالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM AMV 
OEODROCAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347604 المودعة بالرقم :

 AG  28/10/2020   90/283,254بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

اليات ,الو 77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المطبوعات الدورية، الكتب االرشادية، والكتيبات 
التعريفية، والكتب، المقاالت، التقارير الرسمية، 

والمجالت، النشرات اإلخبارية، صحف 
مجال منع التأكل  المؤتمرات، والكتالوجات في

 16والطالءات الواقية،  في الفئة 

 
 AGGRMRANRRMعبارة  وصف العالمة :

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM 
AMV OEODROCAMME باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGGRMRANRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM AMV 
OEODROCAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347605 المودعة بالرقم :

 AG  28/10/2020   90/283,254بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
, المتحدة االميركية, , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقابات ، وتحديداً ، تعزيز مصالح األفراد 
المهنيين والشركات في مجال الوقاية من التآكل 
والطالءات الواقية ؛ تعزيز الوعي العام بهدف 
 وفوائد برامج إصدار الشهادات في مجال الوقاية
من التآكل والطالءات الواقية ؛ توفير المعلومات 
في مجال الشؤون الحكومية ؛ خدمات لجنة العمل 
السياسي ، وتحديداً ، تعزيز المصالح السياسية 
لألفراد والشركات في مجال الوقاية من التآكل 
والطالءات الواقية ؛ تنظيم وعقد المؤتمرات 
ن التآكل واالجتماعات التجارية في مجال الوقاية م

والطالءات الواقية ؛ تنظيم وإجراء المعارض 
التجارية في مجال منع التآكل والطالءات الواقية ؛ 

خدمات األعمال ، وهي تحليل وتقييم مستوى 
معرفة ومهارات وقدرات اآلخرين في مجال الوقاية 

من التآكل والطالءات الواقية ؛ توفير بوابة 
ختبارات ، إلكترونية على اإلنترنت لجدولة اال

واسترداد نتائج االختبارات ، وتتبع ومراقبة 
الشهادات في مجال الوقاية من التآكل والطالءات 

الواقية ؛ توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر 
اإلنترنت تحتوي على معلومات عن المهنيين 

المعتمدين في مجال الوقاية من التآكل والطالءات 
بالتجزئة عبر الواقية ؛ خدمات متاجر البيع 

اإلنترنت التي تضم الكتب ومواد التدريب 

 35والشهادات والمالبس في الفصل 

 
 AGGRMRANRRMعبارة  وصف العالمة :

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM 
AMV OEODROCAMME باحرف التينية 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة مكتوبا إلدارة العالمات التجاري

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGGRMRANRRMيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل ب

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM AMV 
OEODROCAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347606 المودعة بالرقم :

 AG  28/10/2020   90/283,254بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير المنح الدراسية األكاديمية لتشجيع دراسة 

 36علوم التآكل والهندسة في الفئة 

 
 AGGRMRANRRMعبارة  وصف العالمة :

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM 
AMV OEODROCAMME باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية المات التجارية تعلن إدارة الع
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGGRMRANRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM AMV 
OEODROCAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347607 المودعة بالرقم :

 AG  28/10/2020   90/283,254بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
يب الخدمات التعليمية، تحديدا: ، عقد التدر

الشخصي إلكترونيا عبر اإلنترنت وبرامج التدريب 
للمصادقة على التعليم في مجال منع التآكل 

والطالءات الواقية؛ النشرات الدورية اإللكترونية 
غير القابلة للتحميل، الكتب االرشادية، والكتيبات 
التعريفية، والكتب، مقاالت، التقارير الرسمية، 

الندوات عبر  والمجالت، النشرات اإلخبارية،
االنترنت، التدوين الصوتي، صحف المؤتمرات، 
والكتالوجات في مجال منع التأكل والطالءات 
الواقية؛ برامج التدريب اإللكترونية والتقييمات 

التعليمية في مجال منع التآكل والطالءات الواقية؛ 
تقديم التقدير من خالل تقديم الجوائز في مجال منع 

واقية، والتكنولوجيا؛ تنظيم التآكل، الطالءات ال
وعقد المؤتمرات التعليمية في مجال منع التآكل 

والطالءات الواقية؛ خدمات التدريب لمختصي 
الطالءات الصناعية الواقية؛ خدمات التدريب 
لمفتشي الطالء الواقي؛ توفير المعلومات عبر 

المواقع اإللكترونية في مجال خدمات التدريب في 

 41الطالءات الواقية، في الفئة مجال منع التآكل و

 
 AGGRMRANRRMعبارة  وصف العالمة :

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM 
AMV OEODROCAMME باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGGRMRANRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRO CANEORAOG OORNEMNRRM AMV 
OEODROCAMME 

 23/03/2021 :بتاريخ 347608 المودعة بالرقم :

 AG  28/10/2020   90/283,254بيانات األولوية :  

 ناس انتيرناشيونال انستيتيوت   بإسم :

 15835وعنوانة : 
بارك تين بليس ، 
هيوستن ، تكساس 

,الواليات  77084
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االعتماد ، ونحديدا تقييم ووضع وتوفير 

معايير للعاملين في صناعة الطالء لغرض االعتماد 
في مجال الوقاية من التآكل والطالءات الواقية ؛ 
اختبار وتحليل وتقييم معارف ومهارات وقدرات 

اية من التآكل والطالءات اآلخرين في مجال الوق
الواقية لتحديد التوافق مع معايير االعتماد ومنح 

أوراق االعتماد المتعلقة بها ؛ توفير المعلومات عبر 
موقع إلكتروني في مجال تطوير معايير صناعة 

 42الطالء الواقي الطوعية في الفئة 

 

 AGGRMRANRRMعبارة  وصف العالمة :
DRO CANEORAOG OORNEMNRRM 

AMV OEODROCAMME باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOG SOANRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AONRG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347613 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وريشنماير اليون كورب -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 
بيفرلي هيلز، سي ايه 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية، والمالحية ، والمساحية، 

ة ، والبصرية، وللتصوير الفوتوغرافي ، والسينمائي
والوزن، القياس، وإرسال االشارات، والمراقبة 
)اإلشراف(، وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ 
أجهزة ومعّدات توصيل ، التشغيل، التحويل، 

التجميع، التنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ 
أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو 

نات المغناطيسية، أقراص الصور؛ وحامالت البيا
التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو 

الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ وآليات 
األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت 

تسجيل النقد، اآلالت الحاسبة، معدات معالجة 
البيانات، أجهزة الحاسوب؛ وبرمجيات الحاسوب؛ 

ريق، األجهزة واألدوات العلمية، أجهزة إطفاء الح
البحث، المالحة، والمساحية ، وللتصوير 

الفوتوغرافي ، والسينمائية ، والمقاطع السمعية 
البصرية، والبصرية، والوزن، القياس، وإرسال 
االشارات، التتبع، فحص، والفحص، وأجهزة 

وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ أجهزة ومعّدات توصيل ، 
ل، التجميع، التنظيم أو التحكم التشغيل، التحوي

بتوزيع أو استخدام الكهرباء؛ أجهزة وأدوات 
تسجيل، واإلرسال، نسخ أو معالجة الصوت، أو 
الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة 

للتنزيل، وبرمجيات الحاسوب، وسائط التسجيل 
والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ أجهزة 

زة الملحقة بالحواسيب؛ برامج الحاسوب واألجه
الحاسوب؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الليزر؛ 
كتب إلكترونية؛ الكتيبات والمجالت اإللكترونية، 
الكتب المصورة اإللكترونية والقصص المصورة؛ 

كتيبات الكترونية، والكتالوجات، النشرات 
اإلخبارية، الكراسات، الدوريات وسجالت 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

شرطة الصوتية القصاصات؛ كتب صوتية؛ األ
وأشرطة الكاسيت؛ ناقالت البيانات المسجلة مسبقًا 
مع األفالم المصورة، األفالم، ومحتوى الموسيقى 

والترفيه؛ المنشورات اإللكترونية )القابلة 
للتحميل(؛ برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل؛ ألعاب 

الحاسوب؛ المنشورات القابلة للتنزيل؛ أفالم 
تطبيقات اإللكترونية لألجهزة السينما؛ األلعاب وال

المحمولة بما في ذلك الهواتف المحمولة، الحواسيب 
اللوحية العاملة باللمس، اجهزة الحاسوب الشخصية 
المحمولة، المساعدات الشخصية الرقمية والساعات 

الذكية، وألجهزة الكمبيوتر وأجهزة األلعاب؛ 
البرمجيات واألجهزة لبث المحتوى السمعي 

وسائط المتعددة عبر اإلنترنت وشبكات البصري وال
االتصال العالمية؛ أجهزة البث المباشر للوسائط 
الرقمية؛ الواقيات، الحافظات واألكياس، المهيئة 

للهواتف النقالة، الحواسيب اللوحية العاملة باللمس، 
اجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة، مشغالت 
 الوسائط والمساعدات الشخصية الرقمية؛ ساعات
اليد الذكية؛ أفالم الصور المتحركة التي تعرض 

الكوميديا، الدراما، اإلثارة، والمغامرة و أو 
الحركة، وأفالم الصور المتحركة لبثها على التلفاز 
التي تعرض الكوميديا، الدراما، اإلثارة، والمغامرة 

و أو الحركة؛ األقراص الصوتية المرئية، 
مية التي واألقراص متعددة االستخدامات الرق

تعرض الموسيقى، الكوميديا، الدراما، اإلثارة، 
المغامرة، و أو الحركة؛ سماعات المسجالت 
الشخصية؛ البطاريات؛ الهواتف الالسلكية؛ 

األقراص المضغوطة ذات ذاكرة القراءة فقط 
لأللعاب؛ وأجهزة المذياع ؛ مساند الفأرات؛ 

عاب البرمجيات القابلة للتحميل لالستخدام في لعب أل
الحاسوب على اإلنترنت، برمجيات ألعاب 
الحاسوب القابلة للتحميل؛ برمجيات ألعاب 

الحاسوب المستخدمة مع الهواتف النقالة والخلوية؛ 
برامج ألعاب الفيديو والحاسوب؛ أشرطة ألعاب 

الفيديو؛ ألعاب الحاسوب والفيديو المصممة للبرامج 
 الثابتة لألجهزة، تحديدا: ، أجهزة األلعاب

والحواسيب الشخصية؛ برمجيات ألعاب الحاسوب 
آلالت األلعاب وتتضمن اآلالت الشقبية؛ برمجيات 
أو البرامج الثابتة للحاسوب أللعاب الفرصة على 

أي برنامج ثابت محوسب، وتتضمن أجهزة األلعاب 

المعدة لتلك الغاية، اآلالت الشقبية المبنية على 
ا البكرات الفيديو، اآلالت الشقبية التي أساسه

ومحطات اليانصيب المرئية؛ األقراص المضغوطة 
ذات ذاكرة القراءة وأقراص ألعاب الحاسوب 

متعددة االستخدامات الرقمية وبرامج الحاسوب، 
تحديدا  ، البرمجيات التي تربط وسائط مرئية 
وصوتية رقمية مع شبكات معلومات الحاسوب 
قابل العالمية؛ محتوى الوسائط الصوتية المرئية ال
للتحميل في مجال الترفيه الذي يعرض صور 
متحركة كرتونية، المسلسالت التلفزيونية، 

والكوميديا، والدراما؛ وبرمجيات الحاسوب ، 
تحديدا: ، برمجيات الحاسوب لبث المحتوى 
السمعي البصري عبر اإلنترنت، برمجيات 

الحاسوب لبث وتخزين محتوى الوسائط السمعية 
السمعية البصرية لمحتوى البصرية، المشغالت 

الوسائط مع الوظائف وتعددة الوسائط والتفاعلية؛ 
برامج الحاسوب للدخول إلى، التصفح والبحث في 
قواعد البيانات إلكترونيا عبر اإلنترنت، البرمجيات 

التي تمكن المستخدمين من تشغيل وبرمجة 
الصوتيات المتعلقة بالترفيه، والمقاطع المرئية، 

ي ومتعدد الوسائط؛ برمجيات المحتوى النص
 تطبيقات الحاسوب للبث

 
شبه دائرتين في وسطهما العبارة  وصف العالمة :

AOG SOANRA AONRG   و مجموعة نقاط
على طول إطار الدائرتين  و شكل وجه أسفل 

الدائرتين مع مجموعة أوراق نبات و  شكل أشرطة 
فيديو على يمين و يسار الدائرة و الجميع باللون 

 سود و الذهبياال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تجارية تعلن إدارة العالمات ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOG SOANRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AONRG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347614 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245 وعنوانة :
نورث بيفرلي درايف، 
بيفرلي هيلز، سي ايه 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ، بث المحتوى 

الصوتي والمرئي على اإلنترنت؛ خدمات 
ة بالهاتف، تحديدا: ، خدمات االتصاالت المتعلق

البث المباشر للمحتويات الصوتية والمرئية؛ توفير 
وصول المستخدم إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ 

توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ توفير الوصول 
إلى المعلومات على اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
األخرى؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتلفزيون، 

ث الكبلي واألقمار الصناعية أو البث اإلذاعي؛ الب
خدمات الوصول إلى شبكات الكمبيوتر؛ اإلرسال 

اإللكتروني واسترجاع البيانات، والصور، 
المحتويات الصوتية، محتوى الفيديو، والرسائل 
والمستندات؛ انتقال الصوت، والصور وبيانات 
الفيديو عبر اإلنترنت؛ والبث، وإرسال، وتوزيع 

امج، األفالم، والصور، الموسيقى، واأللعاب، البر

ومقتطفات ونصوص عبر أي وسيلة تكنولوجية 
ألجهزة التلفزيون، أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

والمسجالت، أجهزة االستقبال الالسلكية، الهواتف 
والهواتف النقّالة، شاشات العرض العامة وأي 

جهاز أو منشأة أخرى قادرة على استقبال مثل هذا 
لمحتوى؛ بث وإعادة بث البرامج اإلذاعية أو ا

السمعية البصرية؛ خدمات الوسائط المتنقلة التي 
تتكون من النقل اإللكتروني لمعلومات الوسائط 
المتعددة والمحتوى الترفيهي، تحديدا: ، محتوى 
الفيديو والصوت، والصور، الرسوم التوضيحية 
كات والموسيقى عبر اإلنترنت، شبكات الكابل والشب

الالسلكية للتنزيل على الهواتف المحمولة؛ خدمات 
البث التلفزيوني بما في ذلك تشغيل خدمات 

التلفزيون عند االشتراك بما في ذلك خدمات الفيديو 
عند الطلب؛ نقل وبث البرامج واألفالم التلفزيونية 
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وخاصة برامج الفيديو حسب الطلب؛ خدمات 

  38الفئة إرسال مقاطع الفيديو حسب الطلب، في 

 
شبه دائرتين في وسطهما  وصف العالمة :

و مجموعة   AOG SOANRA AONRGالعبارة 
نقاط على طول إطار الدائرتين  و شكل وجه أسفل 
الدائرتين مع مجموعة أوراق نبات و  شكل أشرطة 

فيديو على يمين و يسار الدائرة و الجميع باللون 
 االسود و الذهبي

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل التسجيل / المالك :وكي

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AOG SOANRAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AONRG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347615 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 

سي ايه بيفرلي هيلز، 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ 

والترفيه؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛ 
إنتاج، توزيع وتأجير محتوى سمعي بصري 

ية وتعليمية؛ العروض السينمائية؛ ألغراض ترفيه
النشر اإللكتروني؛ نشر األصوات، النصوص 

والبيانات عبر اإلنترنت، اإلنترنت، شبكة اإلنترنت 
العالمية وشبكات االتصال األخرى؛ إنتاج األفالم 
بخالف األفالم اإلعالنية؛ توفير األفالم غير القابلة 

توى للتحميل، العروض التلفزيونية، الموسيقى، مح
وترفيه الوسائط المتعددة والمعلومات؛ توفير 

األفالم، العروض التلفزيونية، الموسيقى، محتوى 
وترفيه الوسائط المتعددة والمعلومات عبر موقع 
إلكتروني؛ نشر المطبوعات )بخالف األغراض 
اإلعالنية(؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ 

غراض معلومات الترفيه ؛ إنتاج وعرض أفالم أل

الترفيه؛ نشر الكتب والدوريات؛ توفير األلعاب 
اإللكترونية )غير القابلة للتنزيل( عبر اإلنترنت أو 

شبكات االتصال العالمية األخرى؛ نشر الكتب 
اإللكترونية والكتب الصوتية والمطبوعات 

اإللكترونية األخرى التي تحتوي على محتوى 
م غير القابلة ترفيهي غير قابلة للتنزيل؛ توفير األفال

للتحميل وعروض التلفاز من خالل خدمة الفيديو 
حسب الطلب، باإلضافة إلى المعلومات، مراجعات، 
والتوصيات بخصوص األفالم وعروض التلفاز؛ 
تقديم برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل، االفالم، 
ومحتويات الترفيه متعددة الوسائط، باإلضافة إلى 

والتوصيات بخصوص المعلومات، مراجعات، 
عروض التلفاز، االفالم، ومحتويات الترفيه متعددة 

  41الوسائط، في الفئة 
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شبه دائرتين في وسطهما  وصف العالمة :
و مجموعة   AOG SOANRA AONRGالعبارة 

نقاط على طول إطار الدائرتين  و شكل وجه 
أسفل الدائرتين مع مجموعة أوراق نبات و  شكل 

مين و يسار الدائرة و الجميع أشرطة فيديو على ي
 باللون االسود و الذهبي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CENORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SROVEUM CAUEO AOG SOANRA AONRG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347616 المودعة بالرقم :
 ية : بيانات األولو 

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 
بيفرلي هيلز، سي ايه 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المساحية، األجهزة واألدوات العلمية، والمالحية ، و

وللتصوير الفوتوغرافي ، والسينمائية ، والبصرية، 
والوزن، القياس، وإرسال االشارات، والمراقبة 
)اإلشراف(، وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ 
أجهزة ومعّدات توصيل ، التشغيل، التحويل، 

التجميع، التنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ 
ال أو النسخ لألصوات أو أجهزة التسجيل، أو اإلرس

الصور؛ وحامالت البيانات المغناطيسية، أقراص 
التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو 

الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ وآليات 
األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت 

تسجيل النقد، اآلالت الحاسبة، معدات معالجة 
الحاسوب؛ وبرمجيات الحاسوب؛  البيانات، أجهزة

أجهزة إطفاء الحريق، األجهزة واألدوات العلمية، 
البحث، المالحة، والمساحية ، وللتصوير 

الفوتوغرافي ، والسينمائية ، والمقاطع السمعية 
البصرية، والبصرية، والوزن، القياس، وإرسال 
االشارات، التتبع، فحص، والفحص، وأجهزة 

ليم ؛ أجهزة ومعّدات توصيل ، وأدوات اإلنقاذ والتع
التشغيل، التحويل، التجميع، التنظيم أو التحكم 
بتوزيع أو استخدام الكهرباء؛ أجهزة وأدوات 

تسجيل، واإلرسال، نسخ أو معالجة الصوت، أو 
الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة 

للتنزيل، وبرمجيات الحاسوب، وسائط التسجيل 
أو التناظرية الفارغة؛ أجهزة  والتخزين الرقمية

الحاسوب واألجهزة الملحقة بالحواسيب؛ برامج 
الحاسوب؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الليزر؛ 
كتب إلكترونية؛ الكتيبات والمجالت اإللكترونية، 
الكتب المصورة اإللكترونية والقصص المصورة؛ 

كتيبات الكترونية، والكتالوجات، النشرات 
ات، الدوريات وسجالت اإلخبارية، الكراس
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القصاصات؛ كتب صوتية؛ األشرطة الصوتية 
وأشرطة الكاسيت؛ ناقالت البيانات المسجلة مسبقًا 
مع األفالم المصورة، األفالم، ومحتوى الموسيقى 

والترفيه؛ المنشورات اإللكترونية )القابلة 
للتحميل(؛ برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل؛ ألعاب 

القابلة للتنزيل؛ أفالم الحاسوب؛ المنشورات 
السينما؛ األلعاب والتطبيقات اإللكترونية لألجهزة 

المحمولة بما في ذلك الهواتف المحمولة، الحواسيب 
اللوحية العاملة باللمس، اجهزة الحاسوب الشخصية 
المحمولة، المساعدات الشخصية الرقمية والساعات 

الذكية، وألجهزة الكمبيوتر وأجهزة األلعاب؛ 
جيات واألجهزة لبث المحتوى السمعي البرم

البصري والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت وشبكات 
االتصال العالمية؛ أجهزة البث المباشر للوسائط 
الرقمية؛ الواقيات، الحافظات واألكياس، المهيئة 

للهواتف النقالة، الحواسيب اللوحية العاملة باللمس، 
ت اجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة، مشغال

الوسائط والمساعدات الشخصية الرقمية؛ ساعات 
اليد الذكية؛ أفالم الصور المتحركة التي تعرض 

الكوميديا، الدراما، اإلثارة، والمغامرة و أو 
الحركة، وأفالم الصور المتحركة لبثها على التلفاز 
التي تعرض الكوميديا، الدراما، اإلثارة، والمغامرة 

ة المرئية، و أو الحركة؛ األقراص الصوتي
واألقراص متعددة االستخدامات الرقمية التي 
تعرض الموسيقى، الكوميديا، الدراما، اإلثارة، 
المغامرة، و أو الحركة؛ سماعات المسجالت 
الشخصية؛ البطاريات؛ الهواتف الالسلكية؛ 

األقراص المضغوطة ذات ذاكرة القراءة فقط 
لأللعاب؛ وأجهزة المذياع ؛ مساند الفأرات؛ 

برمجيات القابلة للتحميل لالستخدام في لعب ألعاب ال
الحاسوب على اإلنترنت، برمجيات ألعاب 
الحاسوب القابلة للتحميل؛ برمجيات ألعاب 

الحاسوب المستخدمة مع الهواتف النقالة والخلوية؛ 
برامج ألعاب الفيديو والحاسوب؛ أشرطة ألعاب 
مج الفيديو؛ ألعاب الحاسوب والفيديو المصممة للبرا

الثابتة لألجهزة، تحديدا: ، أجهزة األلعاب 
والحواسيب الشخصية؛ برمجيات ألعاب الحاسوب 
آلالت األلعاب وتتضمن اآلالت الشقبية؛ برمجيات 
أو البرامج الثابتة للحاسوب أللعاب الفرصة على 

أي برنامج ثابت محوسب، وتتضمن أجهزة األلعاب 
بنية على المعدة لتلك الغاية، اآلالت الشقبية الم

الفيديو، اآلالت الشقبية التي أساسها البكرات 
ومحطات اليانصيب المرئية؛ األقراص المضغوطة 

ذات ذاكرة القراءة وأقراص ألعاب الحاسوب 
متعددة االستخدامات الرقمية وبرامج الحاسوب، 
تحديدا  ، البرمجيات التي تربط وسائط مرئية 
 وصوتية رقمية مع شبكات معلومات الحاسوب

العالمية؛ محتوى الوسائط الصوتية المرئية القابل 
للتحميل في مجال الترفيه الذي يعرض صور 
متحركة كرتونية، المسلسالت التلفزيونية، 

والكوميديا، والدراما؛ وبرمجيات الحاسوب ، 
تحديدا: ، برمجيات الحاسوب لبث المحتوى 
السمعي البصري عبر اإلنترنت، برمجيات 

ين محتوى الوسائط السمعية الحاسوب لبث وتخز
البصرية، المشغالت السمعية البصرية لمحتوى 

الوسائط مع الوظائف وتعددة الوسائط والتفاعلية؛ 
برامج الحاسوب للدخول إلى، التصفح والبحث في 
قواعد البيانات إلكترونيا عبر اإلنترنت، البرمجيات 

التي تمكن المستخدمين من تشغيل وبرمجة 
قة بالترفيه، والمقاطع المرئية، الصوتيات المتعل

المحتوى النصي ومتعدد الوسائط؛ برمجيات 
 تطبيقات الحاسوب للبث

 
شبه دائرتين في وسطهما  وصف العالمة :

و مجموعة   AOG SOANRA AONRGالعبارة
نقاط على طول إطار الدائرتين مع شكل أسد داخل 

الدائرة الثانية و شكل وجه أسفل الدائرتين مع 
 Cahroأوراق نبات و العبارة مجموعة 

Solcois Cuiar   بشكل مميز أعلى الدائرتين
مع شكل أشرطة فيديو على يمين و يسار الدائرة و 

 الجميع باللون الذهبي و االسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CENORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SROVEUM CAUEO AOG SOANRA AONRG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347617 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 
بيفرلي هيلز، سي ايه 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ، بث المحتوى 

الصوتي والمرئي على اإلنترنت؛ خدمات 
االتصاالت المتعلقة بالهاتف، تحديدا: ، خدمات 

البث المباشر للمحتويات الصوتية والمرئية؛ توفير 
ر العالمية؛ وصول المستخدم إلى شبكات الكمبيوت

توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ توفير الوصول 
إلى المعلومات على اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
األخرى؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتلفزيون، 

البث الكبلي واألقمار الصناعية أو البث اإلذاعي؛ 
خدمات الوصول إلى شبكات الكمبيوتر؛ اإلرسال 

البيانات، والصور، اإللكتروني واسترجاع 
المحتويات الصوتية، محتوى الفيديو، والرسائل 
والمستندات؛ انتقال الصوت، والصور وبيانات 
الفيديو عبر اإلنترنت؛ والبث، وإرسال، وتوزيع 
البرامج، األفالم، والصور، الموسيقى، واأللعاب، 

ومقتطفات ونصوص عبر أي وسيلة تكنولوجية 
كمبيوتر الشخصية ألجهزة التلفزيون، أجهزة ال

والمسجالت، أجهزة االستقبال الالسلكية، الهواتف 
والهواتف النقّالة، شاشات العرض العامة وأي 

جهاز أو منشأة أخرى قادرة على استقبال مثل هذا 
المحتوى؛ بث وإعادة بث البرامج اإلذاعية أو 

السمعية البصرية؛ خدمات الوسائط المتنقلة التي 
تروني لمعلومات الوسائط تتكون من النقل اإللك

المتعددة والمحتوى الترفيهي، تحديدا: ، محتوى 
الفيديو والصوت، والصور، الرسوم التوضيحية 

والموسيقى عبر اإلنترنت، شبكات الكابل والشبكات 
الالسلكية للتنزيل على الهواتف المحمولة؛ خدمات 

البث التلفزيوني بما في ذلك تشغيل خدمات 
شتراك بما في ذلك خدمات الفيديو التلفزيون عند اال

عند الطلب؛ نقل وبث البرامج واألفالم التلفزيونية 
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وخاصة برامج الفيديو حسب الطلب؛ خدمات 

 38إرسال مقاطع الفيديو حسب الطلب، في الفئة 

 
شبه دائرتين في وسطهما  وصف العالمة :

و مجموعة   AOG SOANRA AONRGالعبارة
ن مع شكل أسد داخل نقاط على طول إطار الدائرتي

الدائرة الثانية و شكل وجه أسفل الدائرتين مع 
 Cahroمجموعة أوراق نبات و العبارة 

Solcois Cuiar   بشكل مميز أعلى الدائرتين
مع شكل أشرطة فيديو على يمين و يسار الدائرة و 

 الجميع باللون الذهبي و االسود 

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CENORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SROVEUM CAUEO AOG SOANRA AONRG 

 23/03/2021 :بتاريخ 347618 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 

سي ايه بيفرلي هيلز، 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ 

والترفيه؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛ 
إنتاج، توزيع وتأجير محتوى سمعي بصري 

ية وتعليمية؛ العروض السينمائية؛ ألغراض ترفيه
النشر اإللكتروني؛ نشر األصوات، النصوص 

والبيانات عبر اإلنترنت، اإلنترنت، شبكة اإلنترنت 
العالمية وشبكات االتصال األخرى؛ إنتاج األفالم 
بخالف األفالم اإلعالنية؛ توفير األفالم غير القابلة 

توى للتحميل، العروض التلفزيونية، الموسيقى، مح
وترفيه الوسائط المتعددة والمعلومات؛ توفير 

األفالم، العروض التلفزيونية، الموسيقى، محتوى 
وترفيه الوسائط المتعددة والمعلومات عبر موقع 
إلكتروني؛ نشر المطبوعات )بخالف األغراض 
اإلعالنية(؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ 

غراض معلومات الترفيه ؛ إنتاج وعرض أفالم أل

الترفيه؛ نشر الكتب والدوريات؛ توفير األلعاب 
اإللكترونية )غير القابلة للتنزيل( عبر اإلنترنت أو 

شبكات االتصال العالمية األخرى؛ نشر الكتب 
اإللكترونية والكتب الصوتية والمطبوعات 

اإللكترونية األخرى التي تحتوي على محتوى 
م غير القابلة ترفيهي غير قابلة للتنزيل؛ توفير األفال

للتحميل وعروض التلفاز من خالل خدمة الفيديو 
حسب الطلب، باإلضافة إلى المعلومات، مراجعات، 
والتوصيات بخصوص األفالم وعروض التلفاز؛ 
تقديم برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل، االفالم، 
ومحتويات الترفيه متعددة الوسائط، باإلضافة إلى 

والتوصيات بخصوص المعلومات، مراجعات، 
عروض التلفاز، االفالم، ومحتويات الترفيه متعددة 

 41الوسائط، في الفئة 
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شبه دائرتين في وسطهما  وصف العالمة :
و مجموعة   AOG SOANRA AONRGالعبارة

نقاط على طول إطار الدائرتين مع شكل أسد 
داخل الدائرة الثانية و شكل وجه أسفل الدائرتين 

 Cahroنبات و العبارة مع مجموعة أوراق 
Solcois Cuiar   بشكل مميز أعلى الدائرتين

مع شكل أشرطة فيديو على يمين و يسار الدائرة و 
 الجميع باللون الذهبي و االسود 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CSCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347620 دعة بالرقم :المو
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 
بيفرلي هيلز، سي ايه 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق
األجهزة واألدوات العلمية، والمالحية ، والمساحية، 
وللتصوير الفوتوغرافي ، والسينمائية ، والبصرية، 

والوزن، القياس، وإرسال االشارات، والمراقبة 
)اإلشراف(، وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ 
أجهزة ومعّدات توصيل ، التشغيل، التحويل، 

التحكم في الطاقة الكهربائية؛  التجميع، التنظيم أو
أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو 
الصور؛ وحامالت البيانات المغناطيسية، أقراص 
التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو 

الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ وآليات 
األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت 

ل النقد، اآلالت الحاسبة، معدات معالجة تسجي
البيانات، أجهزة الحاسوب؛ وبرمجيات الحاسوب؛ 
أجهزة إطفاء الحريق، األجهزة واألدوات العلمية، 

البحث، المالحة، والمساحية ، وللتصوير 

الفوتوغرافي ، والسينمائية ، والمقاطع السمعية 
البصرية، والبصرية، والوزن، القياس، وإرسال 

رات، التتبع، فحص، والفحص، وأجهزة االشا
وأدوات اإلنقاذ والتعليم ؛ أجهزة ومعّدات توصيل ، 

التشغيل، التحويل، التجميع، التنظيم أو التحكم 
بتوزيع أو استخدام الكهرباء؛ أجهزة وأدوات 

تسجيل، واإلرسال، نسخ أو معالجة الصوت، أو 
الصور أو البيانات؛ الوسائط المسجلة والقابلة 

زيل، وبرمجيات الحاسوب، وسائط التسجيل للتن
والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ أجهزة 
الحاسوب واألجهزة الملحقة بالحواسيب؛ برامج 

الحاسوب؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الليزر؛ 
كتب إلكترونية؛ الكتيبات والمجالت اإللكترونية، 
الكتب المصورة اإللكترونية والقصص المصورة؛ 

بات الكترونية، والكتالوجات، النشرات كتي
اإلخبارية، الكراسات، الدوريات وسجالت 
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القصاصات؛ كتب صوتية؛ األشرطة الصوتية 
وأشرطة الكاسيت؛ ناقالت البيانات المسجلة مسبقًا 
مع األفالم المصورة، األفالم، ومحتوى الموسيقى 

والترفيه؛ المنشورات اإللكترونية )القابلة 
جيات حاسوبية قابلة للتنزيل؛ ألعاب للتحميل(؛ برم

الحاسوب؛ المنشورات القابلة للتنزيل؛ أفالم 
السينما؛ األلعاب والتطبيقات اإللكترونية لألجهزة 

المحمولة بما في ذلك الهواتف المحمولة، الحواسيب 
اللوحية العاملة باللمس، اجهزة الحاسوب الشخصية 

ساعات المحمولة، المساعدات الشخصية الرقمية وال
الذكية، وألجهزة الكمبيوتر وأجهزة األلعاب؛ 
البرمجيات واألجهزة لبث المحتوى السمعي 

البصري والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت وشبكات 
االتصال العالمية؛ أجهزة البث المباشر للوسائط 
الرقمية؛ الواقيات، الحافظات واألكياس، المهيئة 

العاملة باللمس، للهواتف النقالة، الحواسيب اللوحية 
اجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة، مشغالت 
الوسائط والمساعدات الشخصية الرقمية؛ ساعات 
اليد الذكية؛ أفالم الصور المتحركة التي تعرض 

الكوميديا، الدراما، اإلثارة، والمغامرة و أو 
الحركة، وأفالم الصور المتحركة لبثها على التلفاز 

دراما، اإلثارة، والمغامرة التي تعرض الكوميديا، ال
و أو الحركة؛ األقراص الصوتية المرئية، 

واألقراص متعددة االستخدامات الرقمية التي 
تعرض الموسيقى، الكوميديا، الدراما، اإلثارة، 
المغامرة، و أو الحركة؛ سماعات المسجالت 
الشخصية؛ البطاريات؛ الهواتف الالسلكية؛ 

قراءة فقط األقراص المضغوطة ذات ذاكرة ال
لأللعاب؛ وأجهزة المذياع ؛ مساند الفأرات؛ 

البرمجيات القابلة للتحميل لالستخدام في لعب ألعاب 
الحاسوب على اإلنترنت، برمجيات ألعاب 
الحاسوب القابلة للتحميل؛ برمجيات ألعاب 

الحاسوب المستخدمة مع الهواتف النقالة والخلوية؛ 
ة ألعاب برامج ألعاب الفيديو والحاسوب؛ أشرط

الفيديو؛ ألعاب الحاسوب والفيديو المصممة للبرامج 
الثابتة لألجهزة، تحديدا: ، أجهزة األلعاب 

والحواسيب الشخصية؛ برمجيات ألعاب الحاسوب 
آلالت األلعاب وتتضمن اآلالت الشقبية؛ برمجيات 
أو البرامج الثابتة للحاسوب أللعاب الفرصة على 

أجهزة األلعاب  أي برنامج ثابت محوسب، وتتضمن
المعدة لتلك الغاية، اآلالت الشقبية المبنية على 
الفيديو، اآلالت الشقبية التي أساسها البكرات 

ومحطات اليانصيب المرئية؛ األقراص المضغوطة 
ذات ذاكرة القراءة وأقراص ألعاب الحاسوب 

متعددة االستخدامات الرقمية وبرامج الحاسوب، 
ربط وسائط مرئية تحديدا  ، البرمجيات التي ت

وصوتية رقمية مع شبكات معلومات الحاسوب 
العالمية؛ محتوى الوسائط الصوتية المرئية القابل 
للتحميل في مجال الترفيه الذي يعرض صور 
متحركة كرتونية، المسلسالت التلفزيونية، 

والكوميديا، والدراما؛ وبرمجيات الحاسوب ، 
 تحديدا: ، برمجيات الحاسوب لبث المحتوى
السمعي البصري عبر اإلنترنت، برمجيات 

الحاسوب لبث وتخزين محتوى الوسائط السمعية 
البصرية، المشغالت السمعية البصرية لمحتوى 

الوسائط مع الوظائف وتعددة الوسائط والتفاعلية؛ 
برامج الحاسوب للدخول إلى، التصفح والبحث في 
 قواعد البيانات إلكترونيا عبر اإلنترنت، البرمجيات

التي تمكن المستخدمين من تشغيل وبرمجة 
الصوتيات المتعلقة بالترفيه، والمقاطع المرئية، 
المحتوى النصي ومتعدد الوسائط؛ برمجيات 

 تطبيقات الحاسوب للبث

 
ثالث أحرف التينية  CSC  وصف العالمة :

كتبت بطريقة مميزة و باللون الذهبي و على قاعدة 
 سوداء اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CSCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347621 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 
ه بيفرلي هيلز، سي اي

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ، بث المحتوى 

الصوتي والمرئي على اإلنترنت؛ خدمات 
االتصاالت المتعلقة بالهاتف، تحديدا: ، خدمات 

محتويات الصوتية والمرئية؛ توفير البث المباشر لل
وصول المستخدم إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ 

توفير الوصول إلى قواعد البيانات؛ توفير الوصول 
إلى المعلومات على اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
األخرى؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتلفزيون، 
؛ البث الكبلي واألقمار الصناعية أو البث اإلذاعي
خدمات الوصول إلى شبكات الكمبيوتر؛ اإلرسال 

اإللكتروني واسترجاع البيانات، والصور، 
المحتويات الصوتية، محتوى الفيديو، والرسائل 
والمستندات؛ انتقال الصوت، والصور وبيانات 
الفيديو عبر اإلنترنت؛ والبث، وإرسال، وتوزيع 
البرامج، األفالم، والصور، الموسيقى، واأللعاب، 

ومقتطفات ونصوص عبر أي وسيلة تكنولوجية 
ألجهزة التلفزيون، أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

والمسجالت، أجهزة االستقبال الالسلكية، الهواتف 
والهواتف النقّالة، شاشات العرض العامة وأي 

جهاز أو منشأة أخرى قادرة على استقبال مثل هذا 
المحتوى؛ بث وإعادة بث البرامج اإلذاعية أو 

لسمعية البصرية؛ خدمات الوسائط المتنقلة التي ا
تتكون من النقل اإللكتروني لمعلومات الوسائط 
المتعددة والمحتوى الترفيهي، تحديدا: ، محتوى 
الفيديو والصوت، والصور، الرسوم التوضيحية 

والموسيقى عبر اإلنترنت، شبكات الكابل والشبكات 
؛ خدمات الالسلكية للتنزيل على الهواتف المحمولة

البث التلفزيوني بما في ذلك تشغيل خدمات 
التلفزيون عند االشتراك بما في ذلك خدمات الفيديو 
عند الطلب؛ نقل وبث البرامج واألفالم التلفزيونية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

وخاصة برامج الفيديو حسب الطلب؛ خدمات 

 38إرسال مقاطع الفيديو حسب الطلب، في الفئة 

 
ينية ثالث أحرف الت CSC  وصف العالمة :

كتبت بطريقة مميزة و باللون الذهبي و على قاعدة 
 سوداء اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CSCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347622 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماير اليون كوربوريشن -جولدن -ميترو  بإسم :

 245وعنوانة : 
نورث بيفرلي درايف، 
بيفرلي هيلز، سي ايه 

، ,الواليات 90210
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ 

ألنشطة الرياضية والثقافية؛ والترفيه؛ خدمات ا
إنتاج، توزيع وتأجير محتوى سمعي بصري 

ألغراض ترفيهية وتعليمية؛ العروض السينمائية؛ 
النشر اإللكتروني؛ نشر األصوات، النصوص 

والبيانات عبر اإلنترنت، اإلنترنت، شبكة اإلنترنت 
العالمية وشبكات االتصال األخرى؛ إنتاج األفالم 

عالنية؛ توفير األفالم غير القابلة بخالف األفالم اإل
للتحميل، العروض التلفزيونية، الموسيقى، محتوى 

وترفيه الوسائط المتعددة والمعلومات؛ توفير 
األفالم، العروض التلفزيونية، الموسيقى، محتوى 
وترفيه الوسائط المتعددة والمعلومات عبر موقع 
إلكتروني؛ نشر المطبوعات )بخالف األغراض 

ية(؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ اإلعالن
معلومات الترفيه ؛ إنتاج وعرض أفالم ألغراض 

الترفيه؛ نشر الكتب والدوريات؛ توفير األلعاب 
اإللكترونية )غير القابلة للتنزيل( عبر اإلنترنت أو 

شبكات االتصال العالمية األخرى؛ نشر الكتب 
اإللكترونية والكتب الصوتية والمطبوعات 

لكترونية األخرى التي تحتوي على محتوى اإل
ترفيهي غير قابلة للتنزيل؛ توفير األفالم غير القابلة 
للتحميل وعروض التلفاز من خالل خدمة الفيديو 

حسب الطلب، باإلضافة إلى المعلومات، مراجعات، 
والتوصيات بخصوص األفالم وعروض التلفاز؛ 

االفالم، تقديم برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل، 
ومحتويات الترفيه متعددة الوسائط، باإلضافة إلى 
المعلومات، مراجعات، والتوصيات بخصوص 

عروض التلفاز، االفالم، ومحتويات الترفيه متعددة 

 41الوسائط، في الفئة 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ثالث أحرف التينية  CSC  وصف العالمة :
كتبت بطريقة مميزة و باللون الذهبي و على 

 قاعدة سوداء اللون 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ORSUNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MANMUEO 

 23/03/2021 :بتاريخ 347625 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شيسايدو اميريكاز كوربوريشن  بإسم :

روت  301وعنوانة : 

تي 10نورث،  17
تش فلور، رذرفورد، ا

، 07070نيو جرسي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 03مواد  ومستحضرات التجميل في الفئة 

 
 ORSUN MANMUEOعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AVDAMMEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CROAMOE 

 23/03/2021 :بتاريخ 347626 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 لولاير  بإسم :

شارع  14وعنوانة : 

 75008روايال، 
باريس، ,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و
مستحضرات تبييض ا ألقمشة ومواد أخرى 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول 

 . 3)لوشن( للشعر، منظفات أسنان، في الفئة 

 
 AVDAMMEVعبارة  وصف العالمة :
CROAMOE  باحرف التينية و على سطرين و

 باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Dlal Ashaosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Buss 

 23/03/2021 :بتاريخ 347628 المودعة بالرقم :
 ولوية : بيانات األ 

 ال جي الكترونيكس انك.  بإسم :

 128وعنوانة : 
دايرو، -يووي

جو، -يونغدينجبو

، 721-150سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سماعات الرأس؛ وسماعات االذن؛ سماعات األذن؛ 

ية؛ سماعات الرأس سماعات الرأس الالسلك
الالسلكية؛ سماعات األذن الالسلكية؛ سماعات 

األذن الالسلكية؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت 
المحمولة؛ مستقبالت الصوت؛ مكبرات الصوت؛ 
مكبرات الصوت؛ وحدات السماعات لسماعات 

األذن؛ وحدات السماعات لسماعات األذن؛ وحدات 
أجهزة مكبرات الصوت لسماعات الرأس؛ 

التسجيل، إرسال أو نسخ األصوات والصور؛ 
تطبيقات البرمجيات ؛ أجهزة االستقبال التلفزيوني؛ 
الهواتف الذكية القابلة لالرتداء؛ أجهزة الحاسوب 
التي يمكن ارتداؤها؛ األجهزة واألدوات الصوتية 

والبصرية الكهربائية التي يمكن ارتدائها أو وضعها 

ط المحمولة التي يمكن على الجسم؛ مشغالت الوسائ
 ارتدائها أو وضعها على الجسم.  

 
 Dlal Ashaos Bussعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ذلك خالل المسجل ، و
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GUCOURMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORARG DARNNRM 

 23/03/2021 :بتاريخ 347630 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 لويس فيتون ماللوتير  بإسم :

رو دو  2وعنوانة : 
نيوف  -بونت 

باريس,  75001
,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المواد العطرية؛ والعطور؛ ماء الزينة المعطر؛ 

معطر؛ وماء الكولونيا العطري؛ وأطقم والماء ال
مستلزمات التجميل؛ كريمات التجميل؛ 

مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛ 
المواد األساسية لعطور األزهار؛ ومستحضرات 
لالستحمام، لغير الغايات الطبية، مستحضرات 

تجميل للعناية بالبشرة؛ مزيالت الروائح الكريهة 
والزيوت العطرية؛  لالستخدام البشري؛

مستخلصات الزهور ]عطور[؛ واللوشن لغايات 
التجميل؛ مستحلبات التنظيف لغايات الزينة؛ وأقنعة 
التجميل؛ كريمات التجميل؛ مستحضرات التجميل 

التي توضع عند االستحمام؛ وأطقم مستلزمات 

 03التجميل؛ الصابون ، في الفئة 

 
 GUCOURMUعبارة  وصف العالمة :
ORARG DARNNRM باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRMnREGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347631 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إنتركونتيننتل غريت براندس أل أل سي  بإسم :

 100وعنوانة : 
ديفوريست افينـيو، 

ايست هانوفر، أن جي، 

، ,الواليات 07936
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
رقائق البطاطس؛ رقائق الخضار المعجنات القائمة 
على البطاطس؛ وجبات خفيفة مملحة من البطاطس 

خفيفة واألطعمة المبثوقة القائمة على ؛ الوجبات ال

 29البطاطس في الفئة 

 
باحرف  DRMnREGكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االبيض داخل شكل مميز باللون 
 االحمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة االفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRMnREGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347632 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إنتركونتيننتل غريت براندس أل أل سي  بإسم :

 100وعنوانة : 
ديفوريست افينـيو، 

ايست هانوفر، أن جي، 

، ,الواليات 07936
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات
منتجات المخابز، مستحضرات الحبوب، الوجبات 
الخفيفة التي أساسها الحبوب، البسكويت المملح 
الهش، الكعك المحلى، المقرمشات، الرقاقات، 

البسكويت، الخبز، البسكويت الهش والرقيق، ألواح 
الحبوب، رقائق الذره؛ رقائق التورتيال، األغذية 

نكهة الجبن، تحديدا: األغذية الخفيفة المالحة ب
الخفيفة من الذرة؛ الحبوب المشكلة، القمح، األغذية 

  30المملحة التي أساسها الذرة واألرز، في الفئة 

 

باحرف  DRMnREGكلمة  وصف العالمة :
التينية باللون االبيض داخل شكل مميز باللون 

 االحمر

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  صية للملكية الفكريةقم 
 MUaDsausossطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

hushaar honahtar 

 23/03/2021 :بتاريخ 347639 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شيف سيسونس جيدا سانايي في تيجاريت ليمتد شيركيتي  بإسم :

منصور وعنوانة : 
أوغلو ماهاليسي، 

سوكاك،  283/12

، 2، كات: 5/1نو: 

، مانافكويو، 7دايره: 
إزمير /  -بايراكلى 

تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو 

الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها الشوكوالته؛ 
صغيرة من العجين  الباستا )المعكرونة(، قطع

المحشوة )الدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ 
معجنات ومنتجات المخابز أساسها الدقيق؛ 

الحلويات أساسها الدقيق والشوكوالتة؛ خبز؛ فطائر 
اللحم، البيتا )خبز مدور صغير(، السندويشات، 

فطائر )الحلويات(، الكيك؛ الحلويات أساسها العجين 
الفطر؛ حلوى البودينغ، المغلفة بالشراب أو 

الكاسترد، بودنج األرز؛ العسل، الغراء النحل 
لالستهالك البشري، العكبر لغايات الطعام؛ التوابل 

للمواد الغذائية، فانيال )منكهات(، بهارات، 
الصلصات )التوابل(، صلصة الطماطم. الخميرة، 

مسحوق الخبيز؛ طحين، سميد، نشا للطعام؛ السكر، 
السكر المسحوق؛ الشاي، الشاي مكعبات السكر، 

المثلج؛ الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، 
البسكويت الهش، البسكويت على شكل رقائق 

)ويفر(؛ علكة المضغ؛ بوظة )أيسكريم(، مثلجات 

صالحة لألكل؛ الملح؛ األغذية الخفيفة اساسها 
الحبوب، الفشار أو البوشار، مسحوق الشوفان، 

طار، القمح المجهز رقائق الذرة، حبوب اإلف
لالستهالك البشري، الشعير المسحوق لالستهالك 
البشري، الشوفان المجهز لالستهالك البشري، 
حبوب الجاودار المجهزة لالستهالك البشري، 

 األرز؛ دبس الجل الطعام

 
عبارة عن كلمات  وصف العالمة :

MUaDsausoss  بشكل خاص باحرف التينية
باحرف  hushaar honahtarواسفلها كلمات 

التينية واعاللها رسمة معين بداخله خطين بااللوان 
 االسود واألخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
ر هذا اإلعالنإصدا



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 CAMR CAMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/03/2021 :بتاريخ 347640 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيزيا مودا تكستيل ساناي في ديس تيكاريت ليميتد سيركيتي  م :بإس
جيرسل وعنوانة : 

ماهيليسي ايرزينكان 

 1سوكاك رقم:
كاجيذاني/ اسطنبول/ 

تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس
الخارجية ، بخالف المالبس الواقية لألغراض 
الخاصة؛ الجوارب، لفحات الرقبة ]المالبس[، 

الشاالت، العصابات، األوشحة، األحزمة 
]المالبس[؛ لباس القدم واألحذية والنعال والصنادل؛ 
أغطية الرأس، القبعات، القبعات مع أقنعة؛ بيريه 
قي )قبعات مستديرة مسطحة(، قبعات لها امتداد وا

 من الشمس ]أغطية الرأس[، قبعات بحجم الجمجمة

 

مكتوبة  CAMR CAMRكلمات  وصف العالمة :
 بشكل خاص بحروف التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 OOR RNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347647 :المودعة بالرقم 
 بيانات األولوية :  

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتد  بإسم :

-105وعنوانة : 

باث روود  103
 سالو, بيركشير

 يو إتش3 1إس إل
 المملكة المتحدة

 
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تحضرات تنظيف لجميع االستعماالت؛ مس

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ 
مستحضرات للتبييض؛ مستحضرات التنظيف التي 
تمنع تراكم البقع والرواسب الكلسية؛ مستحضرات 

إزالة الرواسب الكلسية والتكلسات لالستخدام 
المنزلي؛ مستحضرات تنظيف المصارف 
تنظيف  والمغاسل؛ منظفات التواليت؛ مستحضرات

النوافذ؛ مستحضرات للتبييض؛ أقمشة ومناديل 
مبللة ومناديل ورقية واسفنج مبلل بمستحضرات 

التنظيف؛ منظفات؛ منظفات لغسيل وكّي المالبس؛ 
مستحضرات غسل الصحون؛ منظفات ومعطرات 
ومزيالت الروائح الكريهة لغساالت الصحون؛ 
عوامل شطف لغساالت الصحون؛ مستحضرات 

سل وكي المالبس؛ منظفات تستعمل في غ
للغساالت؛ صابون؛ مستحضرات معطرة للجو؛ 

 بخاخات تعطير الغرف؛ زيوت عطرية. 

 
 بحروف التينية OOR RNكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 OOR RNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347648 لمودعة بالرقم :ا
 بيانات األولوية :  

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتد  بإسم :

-105وعنوانة : 

باث روود  103
 سالو, بيركشير

 يو إتش3 1إس إل
 المملكة المتحدة

 
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة
مستحضرات مطهرة من الجراثيم ومضادة 

للبكتيريا ومزيلة للروائح الكريهة، وتشمل سوائل 
وبخاخات؛ مطهرات للمطابخ والمراحيض 

والحّمـامات؛ مستحضرات تعقيم لالستخدام المنزلي 
والتجاري والصناعي والمؤسسي؛ معقمات لغسيل 
وكّي المالبس؛ مستحضرات تعقيم األسطح الصلبة 

لالستخدام المنزلي؛ مزيالت الروائح الكريهة 
لالستخدام المنزلي؛ أقمشة ومناديل مبللة ومناديل 
ورقية واسفنج مبلل بالمطهرات؛  أقمشة ومناديل 
مبللة ومناديل ورقية واسفنج مبلل بمستحضرات 

التعقيم؛ أقمشة ومناديل مبللة ومناديل ورقية واسفنج 
ريا؛ صابون مبلل بالمستحضرات المضادة للبكتي

مضاد للبكتيريا؛ مبيدات حشرات؛ مبيدات السوس؛ 
طاردات حشرات؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات 
جراثيم؛ مستحضرات إلبادة وطرد  الحشرات 

والحيوانات الضارة؛ مستحضرات إلنعاش الجو؛ 
مستحضرات لمعاَدلة الروائح تستخدم لألقمشة 
والسجاد والجو: مستحضرات موازنة الروائح؛ 

 حضرات تنقية الهواء.مست

 
 بحروف التينية OOR RNكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 بروجيك طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347649 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتدريك  بإسم :

-105وعنوانة : 

باث روود  103
 سالو, بيركشير

 يو إتش3 1إس إل
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تنظيف لجميع االستعماالت؛ 
ط؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكش

مستحضرات للتبييض؛ مستحضرات التنظيف التي 
تمنع تراكم البقع والرواسب الكلسية؛ مستحضرات 

إزالة الرواسب الكلسية والتكلسات لالستخدام 
المنزلي؛ مستحضرات تنظيف المصارف 

والمغاسل؛ منظفات التواليت؛ مستحضرات تنظيف 
النوافذ؛ مستحضرات للتبييض؛ أقمشة ومناديل 

ل ورقية واسفنج مبلل بمستحضرات مبللة ومنادي
التنظيف؛ منظفات؛ منظفات لغسيل وكّي المالبس؛ 
مستحضرات غسل الصحون؛ منظفات ومعطرات 
ومزيالت الروائح الكريهة لغساالت الصحون؛ 
عوامل شطف لغساالت الصحون؛ مستحضرات 

تستعمل في غسل وكي المالبس؛ منظفات 
 للغساالت؛ صابون؛ مستحضرات معطرة للجو؛

 بخاخات تعطير الغرف؛ زيوت عطرية. 

 
 كلمة بروجيك بحروف عربية وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 بروجيك طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347650 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتد  بإسم :

-105وعنوانة : 

باث روود  103
 سالو, بيركشير

 يو إتش3 1إس إل
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات مطهرة من الجراثيم ومضادة 

للروائح الكريهة، وتشمل سوائل  للبكتيريا ومزيلة
وبخاخات؛ مطهرات للمطابخ والمراحيض 

والحّمـامات؛ مستحضرات تعقيم لالستخدام المنزلي 
والتجاري والصناعي والمؤسسي؛ معقمات لغسيل 
وكّي المالبس؛ مستحضرات تعقيم األسطح الصلبة 

لالستخدام المنزلي؛ مزيالت الروائح الكريهة 
قمشة ومناديل مبللة ومناديل لالستخدام المنزلي؛ أ

ورقية واسفنج مبلل بالمطهرات؛  أقمشة ومناديل 
مبللة ومناديل ورقية واسفنج مبلل بمستحضرات 

التعقيم؛ أقمشة ومناديل مبللة ومناديل ورقية واسفنج 
مبلل بالمستحضرات المضادة للبكتيريا؛ صابون 

مضاد للبكتيريا؛ مبيدات حشرات؛ مبيدات السوس؛ 
حشرات؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات طاردات 

جراثيم؛ مستحضرات إلبادة وطرد  الحشرات 

والحيوانات الضارة؛ مستحضرات إلنعاش الجو؛ 
مستحضرات لمعاَدلة الروائح تستخدم لألقمشة 
والسجاد والجو: مستحضرات موازنة الروائح؛ 

 مستحضرات تنقية الهواء.

 
 كلمة بروجيك بحروف عربية وصف العالمة :

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 بروجيك OOR RNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347651 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتد  بإسم :

-105وعنوانة : 

باث روود  103
 سالو, بيركشير

 يو إتش3 1إس إل
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تنظيف لجميع االستعماالت؛ 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ 

مستحضرات للتبييض؛ مستحضرات التنظيف التي 
ع والرواسب الكلسية؛ مستحضرات تمنع تراكم البق

إزالة الرواسب الكلسية والتكلسات لالستخدام 
المنزلي؛ مستحضرات تنظيف المصارف 

والمغاسل؛ منظفات التواليت؛ مستحضرات تنظيف 
النوافذ؛ مستحضرات للتبييض؛ أقمشة ومناديل 
مبللة ومناديل ورقية واسفنج مبلل بمستحضرات 

ل وكّي المالبس؛ التنظيف؛ منظفات؛ منظفات لغسي
مستحضرات غسل الصحون؛ منظفات ومعطرات 
ومزيالت الروائح الكريهة لغساالت الصحون؛ 
عوامل شطف لغساالت الصحون؛ مستحضرات 

تستعمل في غسل وكي المالبس؛ منظفات 

للغساالت؛ صابون؛ مستحضرات معطرة للجو؛ 
 بخاخات تعطير الغرف؛ زيوت عطرية. 

 
بداخله كتب شكل لدرع  وصف العالمة :

OOR RN  بحروف التينية و اسفلها كتب بروجيك
بحروف عربية و العالمة ب االلوان االزرق و 

 الذهبي 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 بروجيك OOR RNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :يخبتار 347653 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريكيت آند كولمان )أوفرسيز( هايجين هوم ليمتد  بإسم :

-105وعنوانة : 

باث روود  103
 سالو, بيركشير

 يو إتش3 1إس إل
 المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ن الجراثيم ومضادة مستحضرات مطهرة م

للبكتيريا ومزيلة للروائح الكريهة، وتشمل سوائل 
وبخاخات؛ مطهرات للمطابخ والمراحيض 

والحّمـامات؛ مستحضرات تعقيم لالستخدام المنزلي 
والتجاري والصناعي والمؤسسي؛ معقمات لغسيل 
وكّي المالبس؛ مستحضرات تعقيم األسطح الصلبة 

روائح الكريهة لالستخدام المنزلي؛ مزيالت ال
لالستخدام المنزلي؛ أقمشة ومناديل مبللة ومناديل 
ورقية واسفنج مبلل بالمطهرات؛  أقمشة ومناديل 
مبللة ومناديل ورقية واسفنج مبلل بمستحضرات 

التعقيم؛ أقمشة ومناديل مبللة ومناديل ورقية واسفنج 
مبلل بالمستحضرات المضادة للبكتيريا؛ صابون 

بيدات حشرات؛ مبيدات السوس؛ مضاد للبكتيريا؛ م
طاردات حشرات؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات 
جراثيم؛ مستحضرات إلبادة وطرد  الحشرات 

والحيوانات الضارة؛ مستحضرات إلنعاش الجو؛ 
مستحضرات لمعاَدلة الروائح تستخدم لألقمشة 
والسجاد والجو: مستحضرات موازنة الروائح؛ 

 مستحضرات تنقية الهواء.

 
شكل لدرع بداخله كتب  المة :وصف الع
OOR RN  بحروف التينية و اسفلها كتب بروجيك

بحروف عربية و العالمة ب االلوان االزرق و 
 الذهبي 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Gtu.aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347659 المودعة بالرقم :

 OM  15/10/2020  018321784بيانات األولوية :  

 سيمنس هيلثكير جي أم بي أتش  بإسم :

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكهربائية  خدمات عرض االجهزة الطبية

والمخبرية والمعّدات واألدوات وأيضا خدمات 
عرضها عبر محتويات الوسائط المتعددة المقدمة 

على المواقع اإللكترونية؛ خدمات الترويج لمبيعات 
االجهزة الطبية والكهربائية والمخبرية والمعدات 
واألدوات لخدمة مقدمي الرعاية الطبية، وأيضا 

الوسائط المتعددة خدمات عرضها عبر محتويات 
المقدمة على المواقع اإللكترونية؛ خدمات ترتيب، 

تنظيم وعقد العروض التجارية والفعاليات 
والعروض التجارية لألجهزة الطبية والكهربائية 
والمخبرية والمعدات واألدوات لخدمة مقدمي 
الرعاية الطبية؛ خدمات ترتيب وتنظيم وعقد 

عاليات العروض التجارية االفتراضية والف

والعروض التجارية لألجهزة الطبية والكهربائية 
والمخبرية والمعدات واألدوات ولخدمة مقدمي 

 الرعاية الطبية؛

 
 باحرف التينية Gtu.aكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  فيالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Assuo:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

 24/03/2021 :بتاريخ 347660 المودعة بالرقم :

 OM  24/09/2020  389 312 18بيانات األولوية :  

 باري كالبو فرانس اس.ايه.اس.  بإسم :

،بولفار 5وعنوانة : 

 78250ميشولي، 
مولون ، ,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29ة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ
زبدة الكاكاو؛ الحليب ومنتجات االلبان؛ مشروبات 

خليط الحليب، تحديدا مشروبات خليط الحليب 
المنّكهة والمزّودة بالكافيين؛ المربى وحشوات 

الفواكه؛ الفواكه لتغطية الوجه والجلي؛ المكسرات 
المحّضرة ؛ مستحضرات الغذاء التي تحتوي على 

من البندق؛  البندق المحضر؛ المعاجين المعدة
الحشوات التي أساسها البندق؛ مستحضرات زينة 

  29األطعمة التي أساسها البندق، في الفئة 

 
 باحرف التينية Assuoكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Assuoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347661 دعة بالرقم :المو

 OM  24/09/2020  389 312 18بيانات األولوية :  

 باري كالبو فرانس اس.ايه.اس.  بإسم :

،بولفار 5وعنوانة : 

 78250ميشولي، 
مولون ، ,فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
و؛ مسحوق الكاكاو؛ منتجات كاكاو؛ الكاكا

الشوكوال؛ منتجات أساسها الشوكوال؛ أغطية 
الشوكوال؛ زينة الشوكوال؛ الحشوات التي أساسها 

الشوكوال؛ معاجين الشوكوالتة؛ مشروبات 
الشوكوالتة؛ صلصات الشوكوالتة ؛ حلوى 

الشوكوالتة؛ زينة الشوكوال للحلويات؛ الحلويات؛ 
لبضائع المخبوزه؛ حلويات الشوكوالته؛ ا

المستحضرات لصناعة منتجات المخبز؛ حشوات 
الشوكوال لمنتجات المخبز؛ المعجنات؛ معجنات 

الشوكوالتة؛ البوظة؛ حلويات الشوكوالته ؛ 
مستحضرات تحضير المشروبات )التي أساسها 
الشوكوالتة(؛ الزينة المصنوعة من الشوكوال 

عاجين للكعك؛ زينة الطعام التي أساسها السكر؛ م
 السكر؛ عجينة السكر.  

 
 باحرف التينية Assuoكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالنهذا 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OROUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347667 المودعة بالرقم :

 AG  24/09/2020  90206376بيانات األولوية :  

 غارمن سويتزرالند جي أم بي اتش  بإسم :
وعنوانة : 

، 2موهلنتالشتراسيه 

شافهاوزن،  8200
,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

توغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات التصوير الفو
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
مغناطيسية، أقراص  الصور، حامالت بيانات

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
 باحرف التينية  OROUكلمة  مة :وصف العال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OROUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347668 المودعة بالرقم :

 AG  24/09/2020  90206376بيانات األولوية :  

 د جي أم بي اتشغارمن سويتزرالن  بإسم :
وعنوانة : 

، 2موهلنتالشتراسيه 

شافهاوزن،  8200
,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
وهرات واألحجار الواردة في فئات أخرى، المج

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 

 . 14الدقيقة، في الفئة 

 
 باحرف التينية  OROUكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 GAOD OANEG طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 24/03/2021 :بتاريخ 347669 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرف ليكس هولدينجز ليميتد  بإسم :

 16سي/ 5وعنوانة : 
كوينزالند أفينيو ، 

برودبيتش كيو إل دي 

، أستراليا, , ,  4218
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28:  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة
حقائب مهيأة لحمل األدوات الرياضية ؛ علب مهيأة 

لألدوات الرياضية ؛ أجهزة رياضية ؛ أجهزة 
ركوب األمواج ؛ ألواح ركوب األمواج ؛ ألواح 
جسمية ) ألواح تزلج قصيرة يستلقي عليه راكب 

األمواج ( ؛ ألواح قصيرة ذات أربطة للقدمين يقف 
ق ذو محرك عليها المتسابق ويتم جره بواسطة زور

؛ ألواح  طويلة وضيقة لركوب األمواج مع مجداف 
؛ أغطية مشكلة لأللواح الجسمية ) ألواح تزلج 
قصيرة يستلقي عليه راكب األمواج ( ؛  أغطية 

 أللواح ركوب األمواج . 

 

  GAOD OANEGالعبارة  وصف العالمة :
 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة  .

 

 االشتراطات : 
 

دية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من ل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك : وكيل

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 GAOD OANEGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347670 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرف ليكس هولدينجز ليميتد  بإسم :

 16سي/ 5وعنوانة : 
كوينزالند أفينيو ، 

رودبيتش كيو إل دي ب

، أستراليا, , ,  4218
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة مناطق االستجمام المائية ؛ توفير مرافق 

االستجمام ؛ توفير األنشطة اإلستجمامية ؛ توفير 
المناسبات اإلستجمامية ؛ توفير مسابقات  ) 

ياضية ؛ توفير المناسبات الرياضية ؛ منافسات( ر
توفير المرافق الرياضية ؛ خدمات متنزهات الراحة 
) لقضاء وقت الفراغ(  ؛ خدمات حدائق المالهي ؛ 
تنظيم  المسابقات ) المنافسات( ؛ التدريب؛ خدمات 

 إستجمامية .

 

  GAOD OANEGالعبارة  وصف العالمة :
 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة  .

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 GAOD OANEGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347671 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرف ليكس هولدينجز ليميتد  بإسم :

 16سي/ 5وعنوانة : 
كوينزالند أفينيو ، 

برودبيتش كيو إل دي 

، أستراليا, , ,  4218
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ؛ لباس القدم ؛ أغطية الرأس ؛ بدالت 

غوص للرياضات المائية السطحية ؛ مالبس غوص 
بو األمواج لركوب األمواج  ؛ أثواب يرتديها راك

للحماية من حروق الشمس والطفح الجلدي 
 الحراري. 

 
  GAOD OANEGالعبارة  وصف العالمة :

كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة  وفوقها رسم على 

شكل عدة أقواس  عريضة ذات  نهايات مدببة من 
 األعلى  بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدم 
 GAOD OANEGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347672 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرف ليكس هولدينجز ليميتد  بإسم :

 16سي/ 5وعنوانة : 
كوينزالند أفينيو ، 

برودبيتش كيو إل دي 

ستراليا, , , ، أ 4218
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حقائب مهيأة لحمل األدوات الرياضية ؛ علب مهيأة 

لألدوات الرياضية ؛ أجهزة رياضية ؛ أجهزة 
ركوب األمواج ؛ ألواح ركوب األمواج ؛ ألواح 

كب جسمية ) ألواح تزلج قصيرة يستلقي عليه را
األمواج ( ؛ ألواح قصيرة ذات أربطة للقدمين يقف 
عليها المتسابق ويتم جره بواسطة زورق ذو محرك 
؛ ألواح  طويلة وضيقة لركوب األمواج مع مجداف 

؛ أغطية مشكلة لأللواح الجسمية ) ألواح تزلج 
قصيرة يستلقي عليه راكب األمواج ( ؛  أغطية 

 أللواح ركوب األمواج . 

 

  GAOD OANEGالعبارة  ة :وصف العالم
كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة  وفوقها رسم على 
شكل عدة أقواس  عريضة ذات  نهايات مدببة من 

 األعلى  بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 GAOD OANEGالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات الع

 24/03/2021 :بتاريخ 347673 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرف ليكس هولدينجز ليميتد  بإسم :

 16سي/ 5وعنوانة : 
كوينزالند أفينيو ، 

برودبيتش كيو إل دي 

، أستراليا, , ,  4218
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات
إدارة مناطق االستجمام المائية ؛ توفير مرافق 

االستجمام ؛ توفير األنشطة اإلستجمامية ؛ توفير 
المناسبات اإلستجمامية ؛ توفير مسابقات  ) 

منافسات( رياضية ؛ توفير المناسبات الرياضية ؛ 
توفير المرافق الرياضية ؛ خدمات متنزهات الراحة 

لفراغ(  ؛ خدمات حدائق المالهي ؛ ) لقضاء وقت ا
تنظيم  المسابقات ) المنافسات( ؛ التدريب؛ خدمات 

 إستجمامية .

 
  GAOD OANEGالعبارة  وصف العالمة :

كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة  وفوقها رسم على 

شكل عدة أقواس  عريضة ذات  نهايات مدببة من 
 األعلى  بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 
علي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به ف

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 دم عن تقوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 GAOD OANEGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347674 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيرف ليكس هولدينجز ليميتد  بإسم :

 16سي/ 5وعنوانة : 
ينيو ، كوينزالند أف

برودبيتش كيو إل دي 

، أستراليا, , ,  4218
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ؛ لباس القدم ؛ أغطية الرأس ؛ بدالت 

غوص للرياضات المائية السطحية ؛ مالبس غوص 
لركوب األمواج  ؛ أثواب يرتديها راكبو األمواج 

اية من حروق الشمس والطفح الجلدي للحم
 الحراري. 

 
  GAOD OANEGالعبارة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30سجل ، وذلك خالل الم
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  SRSADRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :ريخبتا 347676 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 براندينج كوربوريشن انفستمنت ليمتد  بإسم :
إيكسيلو لو وعنوانة : 

تشانسيري لين، لندن  5

ال  1ايه  2دبليو سي 
جي، المملكة المتحدة, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ترفيهية؛ خدمات التدريس؛  : خدمات41الفئة 
خدمات مركز ترفيهي، ونادي صحي، ومركز 
للياقة البدنية وصالة لأللعاب الرياضية؛ توفير 
مرافق السباحة؛ توفير مرافق أللعاب الجمباز، 
وتمارين رفع األثقال، وبناء األجسام، والتمارين 
الرياضية والتمارين البدنية؛ الخدمات التعليمية 

از، والتدريب على رفع األثقال، المتعلقة بالجمب
وبناء األجسام، والتمارين الرياضية، والسباحة، 

والتمارين البدنية، وإعادة التأهيل الحركي، والنظام 
الغذائي، والتغذية، والصحة والجمال؛ تنظيم وإدارة 

األحداث الرياضية؛ تنظيم األحداث االحتفالية؛ 
، احتفاالت توزيع الجوائز؛ تنظيم المسابقات

والمنافسات، واألحداث والدورات المتعلقة بالصحة 
واللياقة البدنية؛ تنظيم األحداث والمسابقات المتعلقة 
بالرياضة، واللياقة البدنية، والصحة، وفقدان الوزن 

والتمارين البدنية؛ توفير التدريب المتعلق 

بالرياضة؛ تأجير المعدات واألجهزة الرياضية؛ 
سباحة، وتوفير البنية التحتية توفير البنية التحتية لل

للجمباز، ورفع األثقال، وكمال األجسام، والتمارين 
الرياضية؛ الخدمات التعليمية المتعلقة بالجمباز، 
والتدريب على رفع األثقال، وكمال األجسام، 

والتمارين الرياضية، والتمارين البدنية، وإعادة 
لصحة التأهيل البدني، والنظام الغذائي، والتغذية، وا

والجمال؛ الخدمات الترفيهية، واألنشطة الثقافية 
والرياضية؛ توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث في 

 مجال اللياقة البدنية. 

 
مكتوبة  SRSADRNالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية ومتبوعة برسم كاريكاتوري 
لشخص رياضي والعالمة باأللوان األخضر 

 واألسود بشكل مميز.

 

 اطات : االشتر



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم كرية والمصنفات الفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRORMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347677 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 براندينج كوربوريشن انفستمنت ليمتد  بإسم :
إيكسيلو لو وعنوانة : 

ن تشانسيري لين، لند 5

ال  1ايه  2دبليو سي 
جي، المملكة المتحدة, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: برمجيات؛ التطبيقات القابلة للتنزيل 09الفئة 
لألجهزة المحمولة؛ منشورات يمكن تنزيلها من 
اإلنترنت؛ منشورات إلكترونية؛ معدات معالجة 

يقى؛ أجهزة وأدوات لتسجيل و / أو إعادة الموس
إنتاج الصوت و / أو الصور؛ تسجيالت صوتية؛ 
تسجيالت الفيديو؛ التسجيالت السمعية والبصرية؛ 
تسجيالت الوسائط المتعددة؛ أقراص مضغوطة؛ 

؛ أفالم؛ أجهزة VDVأقراص الليزر؛ أقراص 
القياس؛ أجهزة تسجيل الوقت؛ أجهزة وأدوات 

عدادات الخطوات ]عدادات  ومقاييس الوزن؛
الخطوة[؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ نظام تحديد 

؛ البوصالت؛ الساعات SOGالمواقع العالمي 
الذكية؛ ساعات متصلة؛ الكاميرات؛ أقنعة الغوص، 

ونظارات الغوص؛ نظارات حمام السباحة؛ 
نظارات؛ نظارات؛ نظارات رياضية؛ مشابك 
؛ األنف؛ خوذات رياضية؛ صفارات رياضية

واقيات الفم الرياضية؛ بطاقات الوالء المشفرة؛ 
بطاقات المكافآت المشفرة؛ بطاقات العضوية 

المشفرة؛ أغطية الهاتف المحمول؛ أغطية األجهزة 
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ شارات 

 الهاتف المحمول؛ سماعات رأس؛ سماعات أذن. 

 
مكتوبة  CRORMAGالكلمة  وصف العالمة :

 التينية. بأحرف

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  CRORMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347678 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 براندينج كوربوريشن انفستمنت ليمتد  بإسم :
إيكسيلو لو وعنوانة : 

تشانسيري لين، لندن  5

ال  1ايه  2دبليو سي 
جي، المملكة المتحدة, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات االستشارات الرياضية؛ توفير 41الفئة 
قاعدة بيانات قابلة للبحث في مجال اللياقة البدنية؛ 

الرياضي؛ التعليم؛ دورات التدريب؛ توفير التدريب 
وفصول الرياضة االفتراضية والجمباز؛ التدريب 

في مجال الرياضة واللياقة البدنية والجمباز؛ 
خدمات التدريس؛ خدمات تعليمية في الجمباز، 
والتدريب على رفع األثقال، وكمال األجسام، 

والتمارين الرياضية، والسباحة، والتمارين البدنية، 
الحركي، والنظام الغذائي، والتغذية، وإعادة التأهيل 

والصحة والجمال؛ تنسيق الدورات الرياضية 
والجمباز؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ خدمات 

ترفيهية؛ خدمات مركز الترفيه؛ النوادي الصحية؛ 
مراكز لياقة بدنية؛ صاالت رياضية؛ قاعات 

رياضية؛ توفير مرافق السباحة؛ توفير المرافق 
لتدريب على رفع األثقال، وكمال للجمباز، وا

األجسام، والتمارين الرياضية والتمارين البدنية؛ 

تأجير المعدات واألجهزة الرياضية؛ توفير مرافق 
السباحة وتوفير المرافق للجمباز، ورفع األثقال، 

وكمال األجسام، والتمارين الرياضية؛ تنظيم وإدارة 
ية؛ األحداث الرياضية؛ تنظيم األحداث االحتفال
احتفاالت توزيع الجوائز؛ تنظيم المسابقات، 

والمنافسات، والفعاليات والدورات التدريبية المتعلقة 
بالصحة واللياقة البدنية؛ تنظيم الفعاليات 

والمسابقات المتعلقة بالرياضة، واللياقة البدنية، 
 والصحة، وفقدان الوزن والتمارين البدنية. 

 
مكتوبة  CRORMAGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 RAGRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347679 المودعة بالرقم :

 AG  04/03/2021   90560674بيانات األولوية :  
 نت كومبني، ال. بي.باكارد ديفلوبم  –هوليت   بإسم :

 10300وعنوانة : 
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: برمجيات الكمبيوتر وتطبيقات برمجيات 09الفئة 
لقابلة للتنزيل الكمبيوتر القابلة للتنزيل وغير ا

للشبكات االجتماعية وإرسال الرسائل، والصور، 
والنصوص، والرسومات، وملفات الصوت والفيديو 

إلى مستخدمين آخرين؛ برامج الكمبيوتر القابلة 
للتنزيل وغير القابلة للتنزيل لالتصاالت الهاتفية 

والدردشة؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل وغير 
لبث المواد السمعية والبصرية عبر  القابلة للتنزيل

اإلنترنت، واألجهزة المحمولة، وشبكات أو أنظمة 
اإلنترنت الالسلكية، وغيرها من شبكات االتصال 

 اإللكترونية والكمبيوتر. 

 
مكتوبة بأحرف  RAGRGالكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ية الفكريةأبوغزالة للملك 
 RAGRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347680 المودعة بالرقم :

 AG  04/03/2021   90560674بيانات األولوية :  
 باكارد ديفلوبمنت كومبني، ال. بي.  –هوليت   بإسم :

 10300وعنوانة : 
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
لمتحدة األمريكية, , , ا

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، 38الفئة 
تحديًدا، توفير غرف الدردشة على اإلنترنت 

ولوحات اإلعالنات اإللكترونية لنقل الرسائل بين 
لفيديو بالكمبيوتر؛ المستخدمين في مجال ألعاب ا

خدمات الدردشة الصوتية؛ خدمات اإلنترنت، 
تحديًدا، توفير اإلرسال والبث اإللكتروني للوسائط 

الرقمية، والرسائل، والصور، والموسيقى، 
واأللعاب والبيانات؛ نقل الصوت عبر خدمات 

 بروتوكول اإلنترنت. 

 

مكتوبة بأحرف  RAGRGالكلمة  وصف العالمة :
 التينية

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 RAGRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347683 المودعة بالرقم :

 AG  04/03/2021   90560674بيانات األولوية :  
 باكارد ديفلوبمنت كومبني، ال. بي.  –هوليت   بإسم :

 10300ة : وعنوان
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الخدمات الترفيهية، تحديًدا، توفير بوابة 41الفئة 
موقع على شبكة اإلنترنت في مجال ألعاب الفيديو 

 يوتر. بالكمب

 
مكتوبة بأحرف  RAGRGالكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 RAGRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347684 المودعة بالرقم :

 AG  04/03/2021   90560674بيانات األولوية :  
 باكارد ديفلوبمنت كومبني، ال. بي.  –هوليت   بإسم :

 10300وعنوانة : 
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

فير : الخدمات التكنولوجية، تحديًدا، تو42الفئة 
برمجيات قابلة للتنزيل وغير قابلة للتنزيل للشبكات 

االجتماعية وإرسال الرسائل، والصور، 
والنصوص، والرسومات، وملفات الصوت والفيديو 
إلى مستخدمين آخرين؛ توفير برمجيات كمبيوتر 

قابلة للتنزيل وغير قابلة للتنزيل التصاالت الهاتف 
لة للتنزيل والدردشة؛ توفير برمجيات كمبيوتر قاب

وغير قابلة للتنزيل لبث المواد السمعية والبصرية 
عبر اإلنترنت، واألجهزة المحمولة، وشبكات أو 
أنظمة اإلنترنت الالسلكية وغيرها من شبكات 

االتصال اإللكترونية والكمبيوتر؛ إنشاء وصيانة 
موقع إنترنت تفاعلي لآلخرين يضم موارد للشبكات 

ل، والصور، االجتماعية وإرسال الرسائ

والنصوص، والرسومات، وملفات الصوت والفيديو 
 إلى مستخدمين آخرين. 

 
مكتوبة بأحرف  RAGRGالكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 RAGRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347685 المودعة بالرقم :

 AG  04/03/2021   90560674بيانات األولوية :  
 باكارد ديفلوبمنت كومبني، ال. بي.  –هوليت   بإسم :

 10300وعنوانة : 
اينيرجي درايف، 
سبرينج، تي اكس 

، الواليات 77389
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخ

: خدمات التواصل االجتماعي، تحديًدا، 45الفئة 
توفير غرف دردشة على اإلنترنت في مجال ألعاب 

 الفيديو بالكمبيوتر. 

 
مكتوبة بأحرف  RAGRGالكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 MAMAVAب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طل

SRRGE 

 24/03/2021 :بتاريخ 347687 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 كندا جوس انترناشيونال ايه جي  بإسم :

وعنوانة : 

، 135باررشتراسي 

زوج،  6300
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا

 : لباس القدم. 25الفئة 

 
 MAMAVA SRRGEالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 MAMAVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SRRGE AOMNRM OORSOAC 

 24/03/2021 :بتاريخ 347688 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 كندا جوس انترناشيونال ايه جي  بإسم :

وعنوانة : 

، 135باررشتراسي 

زوج،  6300
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : لباس القدم. 25الفئة 

 
 MAMAVA SRRGEالعبارة  وصف العالمة :

AOMNRM OORSOAC  مكتوبة بأحرف
التينية بشكل حلقي يتخلله رسم ألوراق نبات 

ويحيط برسم  يشبه الخريطة على خلفية دائرية 
 بشكل مميز. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Slacaoara SN-Oطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347689 دعة بالرقم :المو
 بيانات األولوية :  

 تيرومو كابوشيكي كايشا )تيرومو كوربوريشن(  بإسم :

، 44 – 1وعنوانة : 

تشوم، هاتاجايا،  - 2
كو، طوكيو،  –شيبويا 

اليابان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة وأدوات جراحية طبية ومتعلقة 10لفئة ا
بطب األسنان وبيطرية؛ أسالك توجيه طبية؛ أنابيب 

قسطرة؛ أنابيب قسطرة للتوجيه؛ أغماد ألنابيب 
 القسطرة. 

 
 Slacaoara SN-Oالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للملكية الفكريةأبوغزالة  
  suluhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347690 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة االتصاالت المتكاملة المحدودة  بإسم :
الرياض، وعنوانة : 

حي المربع، شارع 
الضباب، المملكة 

العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تأجير زمن الوصول إلى شبكات 38الفئة 
حاسوب عالمية، البث بالتلفزيون الكبلي، البث عبر 
الراديو، اإلتصاالت بالتلفون الخلوي، توفير غرف 
الحوار عبر اإلنترنت، اإلتصاالت عبر الطرفيات 

شبكات األلياف  الحاسوبية، اإلتصاالت عبر
البصرية، اإلتصاالت عبر التلغراف، اإلتصاالت 
التلفونية، خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 

)خدمات إتصاالت(، البريد اإللكتروني، معلومات 
حول اإلتصاالت، خدمات وكاالت األنباء، خدمات 

النداء اآللي )عبر الراديو أو التلفون أو وسائل 
خرى(، توفير الربط بقاعدة اإلتصال اإللكترونية األ

معلومات، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة 
حاسوب دولية، توفير إمكانية توصيل المستخدم 
بشبكة حاسوب عالمية، تأجير زمن الوصول إلى 
شبكات حاسوب عالمية، تأجير أجهزة المودم، 
تأجير معدات اإلتصال، البث أو اإلرسال عبر 

اإلتصاالت، البث  األقمار الصناعية، توجيه و ربط
عبر التلفزيون، توفير قنوات إتصال للتسوق عن 

بعد، خدمات التلكس، خدمات البريد الصوتي، البث 
 الالسلكي. 

 
مكتوبة بأحرف  suluhالكلمة  وصف العالمة :

التينية على خلفية مفلطحة والكل على خلفية 
هندسية باأللوان الكحلي واألخضر واألبيض بشكل 

 مميز

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 سالمطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347691 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة االتصاالت المتكاملة المحدودة  بإسم :
الرياض، وعنوانة : 

حي المربع، شارع 
لكة الضباب، المم

العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تأجير زمن الوصول إلى شبكات 38الفئة 
حاسوب عالمية، البث بالتلفزيون الكبلي، البث عبر 
الراديو، اإلتصاالت بالتلفون الخلوي، توفير غرف 

تصاالت عبر الطرفيات الحوار عبر اإلنترنت، اإل
الحاسوبية، اإلتصاالت عبر شبكات األلياف 

البصرية، اإلتصاالت عبر التلغراف، اإلتصاالت 
التلفونية، خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 

)خدمات إتصاالت(، البريد اإللكتروني، معلومات 
حول اإلتصاالت، خدمات وكاالت األنباء، خدمات 

و أو التلفون أو وسائل النداء اآللي )عبر الرادي
اإلتصال اإللكترونية األخرى(، توفير الربط بقاعدة 

معلومات، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة 
حاسوب دولية، توفير إمكانية توصيل المستخدم 
بشبكة حاسوب عالمية، تأجير زمن الوصول إلى 
شبكات حاسوب عالمية، تأجير أجهزة المودم، 

أو اإلرسال عبر تأجير معدات اإلتصال، البث 

األقمار الصناعية، توجيه و ربط اإلتصاالت، البث 
عبر التلفزيون، توفير قنوات إتصال للتسوق عن 

بعد، خدمات التلكس، خدمات البريد الصوتي، البث 
 الالسلكي. 

 
الكلمة )سالم( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

عربية على خلفية مفلطحة والكل على خلفية 
الكحلي واألخضر واألبيض بشكل  هندسية باأللوان

 مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية علن إدارة العالمات التجارية ت

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 سالم suluhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347693 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دةشركة االتصاالت المتكاملة المحدو  بإسم :
الرياض، وعنوانة : 

حي المربع، شارع 
الضباب، المملكة 

العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تأجير زمن الوصول إلى شبكات 38الفئة 
حاسوب عالمية، البث بالتلفزيون الكبلي، البث عبر 

لتلفون الخلوي، توفير غرف الراديو، اإلتصاالت با
الحوار عبر اإلنترنت، اإلتصاالت عبر الطرفيات 

الحاسوبية، اإلتصاالت عبر شبكات األلياف 
البصرية، اإلتصاالت عبر التلغراف، اإلتصاالت 
التلفونية، خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 

)خدمات إتصاالت(، البريد اإللكتروني، معلومات 
ات وكاالت األنباء، خدمات حول اإلتصاالت، خدم

النداء اآللي )عبر الراديو أو التلفون أو وسائل 
اإلتصال اإللكترونية األخرى(، توفير الربط بقاعدة 

معلومات، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة 
حاسوب دولية، توفير إمكانية توصيل المستخدم 
بشبكة حاسوب عالمية، تأجير زمن الوصول إلى 

ة، تأجير أجهزة المودم، شبكات حاسوب عالمي
تأجير معدات اإلتصال، البث أو اإلرسال عبر 

األقمار الصناعية، توجيه و ربط اإلتصاالت، البث 
عبر التلفزيون، توفير قنوات إتصال للتسوق عن 

بعد، خدمات التلكس، خدمات البريد الصوتي، البث 
 الالسلكي. 

 
الكلمة )سالم( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

 suluhوأسفلها كتبت الكلمة الالتينية  عربية
وكالهما على خلفية مفلطحة والكل على خلفية 

هندسية باأللوان الكحلي واألخضر واألبيض بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 
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يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ArhuDalطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347694 لرقم :المودعة با
 بيانات األولوية :  

 ارماسيل إنتربرايس جي ام بي اتش اند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

، 1زيبلينشتراسي 

شونيفيلد او  12529
تي والترسدورف، 

ألمانيا 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

مواد العزل الحراري، مواد العزل  :17الفئة 
الحراري لألنابيب؛ دعامات األنابيب المعزولة غير 
المعدنية للتعليق، دعامات األنابيب المعزولة من 
المطاط أو البالستيك، دعامات األنابيب المعزولة 

 مسبقًا غير المعدنية. 

 
مكتوبة  ArhuDalالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  RMS طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347697 المودعة بالرقم :
 ANssss22TTbTC   TO/s2/CsCT  ANبيانات األولوية :  

 جينج تي ليمتد  بإسم :
لينتون وعنوانة : 

بارك، لينتون 
كنت، ام اي  ميدستون،

ايه ان، المملكة  4 17
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مشروبات غير كحولية؛ مشروبات 32الفئة 
غازية منكهة؛ مشروبات غازية بنكهة الشاي؛ مياه 
فوارة منكهة؛ مشروبات أساسها الماء تحتوي على 

ت الشاي؛ مستحضرات لصنع مستخلصا
 المشروبات. 

 
مكتوبة بأحرف  RMS الكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار يوما من  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ORDAVRAMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 24/03/2021 :بتاريخ 347698 المودعة بالرقم :
 ولوية : بيانات األ 

 ريفاديس هولدينج  بإسم :

رو  9وعنوانة : 
مارسيل سيمبات، 
إيميوبل لي سانت 

 44100لويس، 
نانتيس، فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى 3الفئة 
مستحضرات تستعمل في غسل وكي المالبس؛ 

تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل؛ غسول 

 )لوشن( للشعر؛ منظفات أسنان. 

 
مكتوبة  ORDAVRAMEالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ت والمصنفامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 ORDAVRAMEة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالم

 24/03/2021 :بتاريخ 347699 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريفاديس هولدينج  بإسم :

رو  9وعنوانة : 
مارسيل سيمبات، 
إيميوبل لي سانت 

 44100لويس، 
نانتيس، فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5ة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ

: مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ 5الفئة 
مستحضرات صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية 
حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري، أغذية 

للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان؛ مطهرات، 
ة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مستحضرات إلباد

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. 

 

مكتوبة  ORDAVRAMEالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Gtu.aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :اريخبت 347716 المودعة بالرقم :

 OM  15/10/2020  018321784بيانات األولوية :  

 سيمنس هيلثكير جي أم بي أتش  بإسم :

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تمرات، خدمات ترتيب، تنظيم وعقد المؤ

واالجتماعات، الندوات، وورش العمل في المجال 
الطبي، األجهزة الكهربائية الطبية والمخبرية، 
المعدات واألدوات وفي مجال الخدمات لمقدمي 
الرعاية الطبية؛ خدمات ترتيب، تنظيم وعقد 

المؤتمرات االفتراضية، واالجتماعات، الندوات، 
وورش العمل في المجال الطبي، األجهزة 

لكهربائية الطبية والمخبرية، المعدات واألدوات ا
وفي مجال الخدمات لمقدمي الرعاية الطبية، في 

  41الفئة 

 
 باحرف التينية Gtu.aكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 VRGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MANEORMS AMV EDEMNG 

 25/03/2021 :بتاريخ 347724 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دش كاترينغ اند ايفينتس ش.ذ.م.م  بإسم :

 –نخيل وعنوانة : 
المدينة العالمية آي سي 

بي  –إي ام آي  – 1

، 10، 9اس  – 25

دبي  - 13، 12، 11
اإلمارات العربية  –

المتحدة, , , ,  

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ 43الفئة 
 اإليواء المؤقت. 

 
 VRGU MANEORMSالعبارة  وصف العالمة :

AMV EDEMNG .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات رة العالمات التجارية مكتوبا إلدا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ريةأبوغزالة للملكية الفك 
 a ANA.RMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347726 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887بيانات األولوية :  
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60وعنوانة : 
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 ة العالمةصور

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: برمجيات الستخدام تقنية سلسلة الُكتل 9الفئة 
لالحتفاظ باألصول الرقمية، والتحكم فيها، 

وتداولها، وشرائها، وبيعها، ونقلها، وتبادلها، 
واستخدامها، تحديًدا، العملة المشفرة، والعملة 

ة االفتراضية؛ دفاتر األستاذ الرقمية الرقمية والعمل
الموزعة، تحديًدا، تقنية سلسلة الُكتل، الستخدامها 

في تسجيل المعامالت المالية بين األطراف؛ 
البرمجيات وتطبيقات البرمجيات لتمكين نقل 
الرسائل النصية، والوصول إليها، وتنظيمها 

وإدارتها، والرسائل الفورية، ومجالت المدونات 
نترنت، والنصوص، وروابط اإلنترنت عبر اإل

والصور عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
األخرى؛ برمجيات الكمبيوتر، تحديًدا، برمجيات 

(، لتمكين مشاركة AORواجهة برمجة التطبيقات )
كود برمجة الكمبيوتر مع برمجيات الكمبيوتر 

األخرى؛ برمجيات للوصول إلى المعلومات على 
ة، تحديًدا، برمجيات للوصول، شبكة كمبيوتر عالمي

والتصفح، والعرض، والتحميل، والمشاركة 
واالتصال عبر الشبكات اآلمنة، والشبكات الخاصة 

واإلنترنت في المجاالت ذات االهتمام العام، 
والشبكات االجتماعية، واألخبار، والمعلومات 

الحالية والمدونات؛ البرمجيات القابلة للتنزيل عبر 
جهزة الالسلكية للوصول إلى اإلنترنت واأل

المعلومات، وإرسالها، وتلقيها على شبكة كمبيوتر 
عالمية في مجاالت االهتمام العام، والشبكات 
االجتماعية، واألخبار، والمعلومات الحالية 
والمدونات؛ برمجيات قابلة للتنزيل ألجهزة 

الكمبيوتر، وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية 
جهزة المحمولة وأجهزة االتصال المحمولة، واأل

السلكية والالسلكية لتسهيل االتصال، تحديًدا، 
النص، ومحتوى الوسائط، أي الصوت، والثنائي، 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

والصور الثابتة، والرسومات وملفات الوسائط 
المتعددة، ومقاطع الفيديو في مجال الشبكات 

االجتماعية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل في طبيعة 
ف المحمول لتسهيل االتصال في تطبيق الهات

مجال الشبكات االجتماعية؛ برمجيات الكمبيوتر 
القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت، أو شبكة االتصاالت 

العالمية، أو الكمبيوتر، أو جهاز االتصال 
اإللكتروني الرقمي المحمول باليد، أو جهاز 

االتصال السلكي أو الالسلكي، أو جهاز محمول 
مين بالوصول إلى البيانات للسماح للمستخد

ومحتوى الوسائط، وتصفحها، وعرضها، 
وتحميلها، ومشاركتها، وتوصيلها، تحديًدا، 

النصوص، والفيديو والمعلومات في مجاالت 
االهتمام العام، والشبكات االجتماعية، واألخبار، 
والمعلومات الحالية والمدونات؛ البرمجيات القابلة 

هاتف المحمول للشبكات للتنزيل في طبيعة تطبيق ال
االجتماعية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل في طبيعة 
تطبيق الهاتف المحمول لتسليم الرسائل في الوقت 

الفعلي، والموقع، والصور، والروابط، والنصوص، 
والمحتوى الصوتي والمرئي، أي األفالم، واألفالم، 
والموسيقى والرسائل الصوتية؛ البرمجيات القابلة 

ل لتسهيل اإلعالن عبر اإلنترنت، والترويج للتنزي
لألعمال، وربط مستخدمي الشبكات االجتماعية 

باألعمال التجارية ولتوفير االستراتيجية، والرؤية، 
والتسويق والتنبؤ بسلوك المستهلك؛ واجهة برمجة 

( لبرمجيات الطرف الثالث؛ AORالتطبيقات )
 مغناطيسات الثالجة. 

 
مكتوبة بأحرف  ANA.RME وصف العالمة :

 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 
 على خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a ANA.RMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347728 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887األولوية :  بيانات 
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60وعنوانة : 
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

عبر : اإلعالن، وخدمات األقسام 35الفئة 
اإلنترنت، واإلعالن عبر اإلنترنت، والخدمات 
التسويقية والترويجية لآلخرين، أي توصيل 

اإلعالنات والرسائل الترويجية للمستخدمين وتوفير 
برمجيات غير قابلة للتنزيل الستخدامها في إدارة 

الحمالت الترويجية واإلعالنية؛ تحليل بيانات 
مية والبيانات األعمال، تحديًدا، جمع البيانات الرق

والمعلومات اإلحصائية في المجاالت ذات االهتمام 
العام، والشبكات االجتماعية، واألخبار، والترفيه، 

والرياضة، والتعليم، والمعلومات الثقافية، 
والمعلومات الحالية والمدونات، وتحليلها واإلبالغ 
عنها؛ الخدمات الترويجية لآلخرين، تحديًدا، تسهيل 

ألغراض العمل؛ شبكات األعمال؛  فرص التواصل
خدمة عبر اإلنترنت لتوصيل مستخدمي الشبكات 
االجتماعية باألعمال؛ خدمات مراقبة األعمال 

واالستشارات، تحديًدا، توفير اإلستراتيجية، 
والرؤية، والتسويق والتنبؤ بسلوك المستهلك؛ 
خدمات اإلعالن وتوزيع المعلومات لآلخرين، 

ات إعالنية مصنفة عبر شبكة تحديًدا، توفير مساح
الكمبيوتر العالمية؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين 
عبر اإلنترنت؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر على 
اإلنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث على اإلنترنت 

في مجال اإلعالنات المبوبة ومقاطع الفيديو 
 والصور؛ خدمات المتاجر عبر اإلنترنت. 

 
مكتوبة بأحرف  ANA.RME مة :وصف العال

 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 
 على خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
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فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30خالل المسجل ، وذلك 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a ANA.RMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347729 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887بيانات األولوية :  
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60وعنوانة : 
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ة المعامالت المالية، على : خدمات معالج36الفئة 
وجه الخصوص، مقاصة وتسوية المعامالت المالية 
عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت؛ خدمات تحويل 
األموال اإللكتروني؛ خدمات التبادل المالي، على 
وجه الخصوص، توفير عملة افتراضية ليستخدمها 

أعضاء المجتمع عبر اإلنترنت عبر شبكات 
ت؛ المعالجة اإللكترونية ونقل الكمبيوتر واالتصاال

بيانات دفع الفواتير لمستخدمي شبكات الكمبيوتر 
واالتصاالت؛ خدمات دفع الفواتير؛ توفير عملة 

رقمية ورموز رقمية ممّكنة بسلسلة الُكتل 
الستخدامها في تكنولوجيا برمجيات دفتر األستاذ 
الموزع؛ توفير بيانات السوق حول المعامالت 

اصة بالعمالت المشفرة؛ توفير عملة والتبادالت الخ
رقمية ورموز رقمية ممّكنة بسلسلة الُكتل 

الستخدامها في األنشطة أو السلع داخل المجتمع 
 عبر اإلنترنت عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 

 
مكتوبة بأحرف  ANA.RME وصف العالمة :

 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 
 سية بشكل مميز.على خلفية هند

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية تعلن إدارة العالمات 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a ANA.RMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347730 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887بيانات األولوية :  
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60نة : وعنوا
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات االتصاالت، تحديًدا، توفير 38الفئة 
تسهيالت اإلنترنت واالتصاالت السلكية 

الالسلكية للتفاعل في  والالسلكية، تحديًدا، الشبكات
الوقت الفعلي بين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر 
وأجهزة الكمبيوتر النقالة والمحمولة وأجهزة 
االتصال السلكية والالسلكية، تحديًدا، الهواتف 

المحمولة، والهواتف المحمولة والقابلة لالرتداء، 
وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية؛ تمكين األفراد 

استقبال الرسائل عبر البريد من إرسال و
اإللكتروني والرسائل الفورية والموقع اإللكتروني 

على اإلنترنت في مجال االهتمام العام؛ توفير 
غرف محادثة عبر اإلنترنت ولوحات إعالنات 

إلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال 
االهتمام العام؛ توفير منتدى مجتمع عبر اإلنترنت 

مين لمشاركة المعلومات، والصور، للمستخد

ومحتوى الصوت والفيديو عن أنفسهم وما يعجبهم 
وما يكرهون واألنشطة اليومية، للحصول على 

تعليقات من أقرانهم، وتشكيل مجتمعات افتراضية 
والمشاركة في الشبكات االجتماعية؛ نقل الرسائل 

والصوت والفيديو والنصوص والبيانات بين 
عبر اإلنترنت وشبكات مستخدمي الشبكة 

االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى، تحديًدا، 
(؛ خدمات GCGشبكات خدمة الرسائل القصيرة )

إرسال الرسائل النصية اإللكترونية والصوتية 
والفيديو واستالمها وإعادة توجيهها؛ إنشاء غرف 

دردشة افتراضية عبر الرسائل اإللكترونية 
نتديات على اإلنترنت والرسائل النصية؛ توفير م

لنقل الرسائل بين مستخدمي الكمبيوتر؛ اإلرسال 
اإللكتروني للرسائل والنصوص والصوت والفيديو، 
أي األفالم، واألفالم، والموسيقى والرسائل الصوتية 
بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة واألجهزة 
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المحمولة باليد واألجهزة القابلة لالرتداء وأجهزة 
صال الالسلكية، تحديًدا، الهواتف المحمولة، االت

وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية، عبر شبكات 
االتصاالت العالمية؛ توفير غرف محادثة عبر 

اإلنترنت ولوحات نشرات إلكترونية للمستخدمين 
المسجلين لنقل الرسائل المتعلقة بالحياة اليومية، 

عالنات والمعلومات التي يحددها المستخدم، واإل
المبوبة، والمجتمع االفتراضي، والشبكات 

االجتماعية، ومشاركة الصور ونقل الصور 
الفوتوغرافية؛ توفير قواعد بيانات كمبيوتر على 

اإلنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث على اإلنترنت 
في مجال اإلعالنات المبوبة ومقاطع الفيديو 
ريد والصور؛ نقل البيانات، أي إرسال رسائل الب

اإللكتروني والمعلومات التي يحددها المستخدم، 
وملفات التعريف الشخصية والمعلومات عبر 

 اإلنترنت وخدمات الرسائل الفورية عبر اإلنترنت. 

 
مكتوبة بأحرف  ANA.RME وصف العالمة :

 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 
 على خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a ANA.RMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347731 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887بيانات األولوية :  
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60وعنوانة : 
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات النشر اإللكتروني، تحديًدا، نشر 41الفئة 
المصنفات النصية والمسموعة والمرئية والرسوم 
على اإلنترنت؛ توفير المجالت والمدونات على 

نترنت التي تحتوي على معلومات محددة من قبل اإل
المستخدم وملفات تعريف شخصية ومعلومات؛ 

توفير المجالت على اإلنترنت، أي المدونات التي 
تعرض محتوى محدًدا بواسطة المستخدم في مجال 

الشبكات االجتماعية؛ توفير شبكة معلومات، 
تحديًدا، موقع إلكتروني، لعرض المدونات التي 

المستخدمون في مجاالت الشبكات  أنشأها
االجتماعية واألخبار والموسيقى والكوميديا 

والمشاهير والثقافة الشعبية والدين واألسر وتربية 
األبناء والطعام والطهي واألدب والفنون المسرحية 
والتلفزيون والحفالت الموسيقية، وألعاب الفيديو، 

يم، واألزياء، والفنون المرئية، والرياضة، والتعل
 ومعلومات األحداث الجارية والمدونات. 

 
مكتوبة بأحرف  ANA.RME وصف العالمة :

 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 
 على خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a ANA.RME:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

 25/03/2021 :بتاريخ 347733 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887بيانات األولوية :  
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60وعنوانة : 
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو

( في GAAG:  البرمجيات كمزود خدمة )42الفئة 
مجال البرمجيات الستخدام تقنية سلسلة الُكتل 

لالحتفاظ باألصول الرقمية والتحكم فيها وتداولها 
وشرائها وبيعها ونقلها وتبادلها واستخدامها، وهي 

العمالت المشفرة والعملة الرقمية والعملة 
ية؛ توفير واجهات برمجة التطبيقات االفتراض

(AORs تحديًدا، واجهات الكمبيوتر للسماح ،)
للمستخدمين بمشاهدة البيانات المسجلة باستخدام 
تقنية سلسلة الُكتل، أي التكنولوجيا المستخدمة 

لالحتفاظ باألصول الرقمية والتحكم فيها وتداولها 
ي وشرائها وبيعها ونقلها وتبادلها واستخدامها، وه

العملة المشفرة، العملة الرقمية والعملة االفتراضية 
وواجهات الكمبيوتر للسماح للمستخدمين بإجراء 

المعامالت باستخدام تقنية سلسلة الُكتل، أي 
التكنولوجيا المستخدمة لالحتفاظ باألصول الرقمية 

والتحكم فيها وتداولها وشرائها وبيعها ونقلها 
ملة المشفرة والعملة وتبادلها واستخدامها، وهي الع

الرقمية و العملة االفتراضية؛ توفير منصة وسائط 
اجتماعية عبر اإلنترنت تعرض معلومات في مجال 

الحياة اليومية، ومعلومات يحددها المستخدم، 
وإعالنات مبوبة، ومجتمع افتراضي، وشبكات 
اجتماعية، ومشاركة الصور، ونقل الصور 

أي استضافة  الفوتوغرافية؛ خدمات الكمبيوتر،
مرافق اإلنترنت عبر اإلنترنت لآلخرين لتنظيم 
وإجراء االجتماعات والتجمعات والمناقشات 
التفاعلية عبر اإلنترنت؛ خدمات الكمبيوتر في 

مجال صفحات اإلنترنت المخصصة التي تعرض 
معلومات محددة من قبل المستخدم وملفات تعريف 

شخصية ومعلومات؛ توفير استخدام تطبيقات 
البرمجيات من خالل موقع ويب؛ خدمات 

( ، تحديًدا، استضافة GAAGالبرمجيات كخدمة)
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البرمجيات الستخدامها من قبل اآلخرين 
الستخدامها في االتصاالت بين األشخاص 

والمؤسسات في مجاالت االهتمام العام، والشبكات 
االجتماعية، واألخبار، والترفيه، والرياضة، 

لثقافية، والمعلومات الحالية والتعليم، والمعلومات ا
( تتميز OAAGوالمدونات؛ منصة كخدمة )

بمنصات برمجيات الكمبيوتر لالستخدام في مجال 
االتصال بين األجهزة المحمولة، أي الهواتف 
المحمولة أو المحمولة باليد أو القابلة لالرتداء 

وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية، للمستخدمين 
ومشاركة المعلومات  لالتصال والتواصل

والنصوص والصوت والفيديو في مجاالت 
التواصل االجتماعي، واألخبار، واألفالم، 

والموسيقى، والكوميديا، والمشاهير، وثقافة البوب، 
والدين، واألسر واألبوة، والطعام والطبخ، واألدب، 

والفنون المسرحية، والتلفزيون، والحفالت 
ألزياء، والفنون الموسيقية، وألعاب الفيديو، وا

البصرية، والرياضة، والتعليم ومعلومات األحداث 
الجارية والمدونات مع مستخدمين آخرين؛ توفير 
منصة وسائط اجتماعية عبر اإلنترنت مع ميزة 

مصادقة فريدة لشخص حقيقي في طبيعة المجتمع 
االفتراضي والشبكات االجتماعية؛ توفير منصة 

مع نظام إنشاء وسائط اجتماعية عبر اإلنترنت 
 وإدارة مجتمع مستقل ذاتي المركزي افتراضي. 

 
مكتوبة بأحرف  ANA.RME وصف العالمة :

 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 
 على خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 a ANA.RMEلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا

 25/03/2021 :بتاريخ 347734 المودعة بالرقم :

 MA  24/09/2020  2053887بيانات األولوية :  
 يو تي يو تكنولوجي إنك.  بإسم :

 60وعنوانة : 
سكارسديل روود، 

، 112سويت 
تورونتو، او ان، كندا 

, , , 7آر  2بي  3ام 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 

:  خدمات الشبكات االجتماعية عبر 45الفئة 
اإلنترنت؛ توفير موقع على اإلنترنت لغرض 

التواصل االجتماعي؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر 
عبر اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عبر 

قدمة اإلنترنت في مجال الشبكات االجتماعية؛ م
وخدمات التواصل االجتماعي؛ مقدمة عبر 
 اإلنترنت وخدمات الشبكات االجتماعية. 

 

مكتوبة بأحرف  ANA.RME وصف العالمة :
 aالتينية على خلفية هندسية وأعالها كتب الحرف 

 على خلفية هندسية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  فكريةبيانات آي بي للملكية ال 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VOEACERONG SABBUcG VROOURAGE 

 25/03/2021 :بتاريخ 347740 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دريم وركس انيميشن إل . إل . سي.  بإسم :

 1000وعنوانة : 
فالور ستريت , 

جالندال, كاليفورنيا 

, الواليات  91201
كية, , , المتحدة االمري

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

 الرياضية والثقافية. 

 
 VOEACERONGعبارة  وصف العالمة :

SABBUcG VROOURAGE بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347752 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بروميثين ليمتد  بإسم :

بروميثين وعنوانة : 
هاوس, لور فيليبس 
رود بالكبيرن , 

 15النكشاير بي بي 
تي اتش , المملكة 

, , ,   المتحدة,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
التعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو و

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

تي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت ال
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق, أجزاء 
كمبيوتر كشاشات لمس تفاعلية غير محمولة 

مصممة لالستخدام في األوساط التعليمية 
والتجارية؛ أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة 

نية لشبكات الكمبيوتر وبخاصة أجهزة بينية بي
كهربائية تمّكن التفاعل متعدد اللمس عبر شاشات 
الفيديو المصممة لالستخدام في األوساط التعليمية 
والتجارية؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لمعالجة 

البيانات؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل لمعالجة 
واعد البيانات؛ البيانات ولتكامل التطبيقات وق

برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل تضم تكنولوجيا 
تمكن المستخدمين من التفاعل مع شاشات لمس 

تفاعلية غير محمولة مصممة لالستخدام في 
األوساط التعليمية والتجارية؛ األجهزة واألدوات 
اإللكترونية المستخدمة في التدريس، والمعدات 

ها، وبخاصة، الحاسوبية الشخصية المستخدمة مع
أجهزة الكمبيوتر، لوحات مفاتيح، سبّورات بيضاء 
تفاعلية إلكترونية واألقالم اإللكترونية المتعلقة بها؛ 
شاشات عرض لوحية مسطحة؛ أجهزة كمبيوتر 

لوحية؛ شاشات عرض ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة 
إدخال إلكترونية تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر 

جهزة التعليمية وأجهزة إدخال تستخدم مع األ
 التفاعلية وبخاصة الماسحات.

 
 شكل لشعلة باللون االحمر  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنريخ يوما من تا 30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347753 المودعة بالرقم :
 وية : بيانات األول 

 بروميثين ليمتد  بإسم :

بروميثين وعنوانة : 
هاوس, لور فيليبس 
رود بالكبيرن , 

 15النكشاير بي بي 
تي اتش , المملكة 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 

صور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص ال
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية، آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 
برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق, أجزاء 
كمبيوتر كشاشات لمس تفاعلية غير محمولة 

مصممة لالستخدام في األوساط التعليمية 
والتجارية، أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر، أجهزة 

بينية لشبكات الكمبيوتر وبخاصة أجهزة بينية 
كهربائية تمّكن التفاعل متعدد اللمس عبر شاشات 
الفيديو المصممة لالستخدام في األوساط التعليمية 
والتجارية، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لمعالجة 

البيانات، برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل لمعالجة 
البيانات ولتكامل التطبيقات وقواعد البيانات، 

برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل تضم تكنولوجيا 
تمكن المستخدمين من التفاعل مع شاشات لمس 

م في تفاعلية غير محمولة مصممة لالستخدا
األوساط التعليمية والتجارية، األجهزة واألدوات 
اإللكترونية المستخدمة في التدريس، والمعدات 

الحاسوبية الشخصية المستخدمة معها، وبخاصة، 
أجهزة الكمبيوتر، لوحات مفاتيح، سبّورات بيضاء 
تفاعلية إلكترونية واألقالم اإللكترونية المتعلقة بها، 

أجهزة كمبيوتر  شاشات عرض لوحية مسطحة،
لوحية، شاشات عرض ألجهزة الكمبيوتر، أجهزة 

إدخال إلكترونية تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر 
وأجهزة إدخال تستخدم مع األجهزة التعليمية 

 التفاعلية وبخاصة الماسحات. 

 
شكل لشعلة باللونين االبيض و  وصف العالمة :

 االسود 

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

ي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض عل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 مالك :وكيل التسجيل / ال

  قرواني اند كو  
 ORNE MAOVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347755 المودعة بالرقم :

 OM  28/01/2021  018384130بيانات األولوية :  

 اليك غروب إل تي دي  بإسم :

، 9سويت وعنوانة : 
أنسويا ايستيت، 

ريفولوشن افينيو، 
فيكتوريا ماهي، 

ل, , , ,  السيش

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ البيع بالتجزئة لبطاقات 
الطرف الثالث المسبقة الدفع لشراء محتويات 

الطرف الوسائط المتعددة؛ البيع بالتجزئة لبطاقات 
الثالث المسبقة الدفع لشراء الخدمات الترفيهية؛ 
خدمات تسجيل لوائح الهدايا؛ تزويد مقارنات 

الخدمات المالية عبر اإلنترنت؛ توفير دليل إعالني 
عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه يعرض سلع 

وخدمات الباعة عبر اإلنترنت؛ توفير دليل إعالني 
سلع  عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه يعرض

وخدمات الباعة عبر اإلنترنت على االنترنت؛ 
خدمات متجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة 

باأللعاب؛ اكتساب المعلومات التجارية؛ تجميع 
وإدخال المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ 

 تجميع قواعد البيانات الحاسوبية.

 
 ORNEعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

MAOVباللغة اإلنجليزية باللون األزرق  ( كتبت
( بشكل مميز Mيعلوها رسم للحرف االنجليزي )

 باللونين األزرق والبرتقالي حسب الشكل المرفق 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة باالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 ORNE MAOVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :ريخبتا 347758 المودعة بالرقم :

 OM  28/01/2021  018384130بيانات األولوية :  

 اليك غروب إل تي دي  بإسم :

، 9سويت وعنوانة : 
أنسويا ايستيت، 

ريفولوشن افينيو، 
فيكتوريا ماهي، 
السيشل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
والنقدية والمصرفية؛ التأمين؛  الخدمات المالية

الشؤون العقارية؛ الدفع اآللي؛ معامالت بطاقات 
االئتمان اإللكترونية؛ خدمات الدفع عن بعد؛ 

خدمات الدفع للتجارة اإللكترونية؛ خدمات الدفع 
بواسطة بطاقات االئتمان؛ إجراء معامالت الدفع 
غير النقدية؛ خدمات دفع المحفظة اإللكترونية؛ 

عمليات الدفع اإللكترونية؛ إصدار بطاقات  معالجة
دفع في شكل هدايا؛ إصدار قسائم دفع في شكل 
هدايا؛ معالجة دفعات شراء البضائع و الخدمات 
عن طريق شبكات إتصاالت إلكترونية؛ إصدار 

بطاقات الدفع اإللكترونية مع نظام عالوة و مكافئة؛ 
المعالجة اإللكترونية للمدفوعات عبر شبكة 

سوب العالمية؛ خدمات الدفع مزودة من قبل الحا
أجهزة و أنظمة اإلتصال الالسلكية؛ معالجة 

المدفوعات المتعلقة ببطاقات الشحن؛ إصدار رموز 
ذات قيمة في طبيعة قسائم الهدايا؛ إصدار شهادات 
الهدايا التي يمكن استبدالها بعد ذلك مقابل سلع أو 

اعد البيانات خدمات؛ المعامالت المالية عبر تقنية قو
الوزعة على سلسلة كتل )بلوكتشاين(؛ اصدار 

 رموز ذات قيمة.

 
 ORNEعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

MAOV كتبت باللغة اإلنجليزية باللون األزرق )
( بشكل مميز Mيعلوها رسم للحرف االنجليزي )

 باللونين األزرق والبرتقالي حسب الشكل المرفق 
 

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GRG MELN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347764 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي تي إي. ال تي دي 88’ اس آي اس  بإسم :

 34وعنوانة : 
جورونج بورت روود 

, 619107سنغافورة 
  , , ,

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: كحول السكر؛ اريثريتول؛ استرات 01الفئة 
السكروز من األحماض؛ بدائل السكر الكيميائية؛ 
المحليات الصناعية؛ محليات منخفضة السعرات 

 الحرارية ]اصطناعية ، كيميائية[. 

 
مكتوبة  GRG MELNالعبارة  وصف العالمة :

رسم لخط  MELNبأحرف التينية وأسفل الكلمة 
متموج وفي األعلى ذات العالمة باللون األحمر 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ذلك خالل المسجل ، و
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GRG MELN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347765 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي تي إي. ال تي دي 88’ اس آي اس  بإسم :

 34وعنوانة : 
جورونج بورت روود 

, 619107سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: سكر الحمية لالستخدام الطبي؛ سكر 05الفئة 
ائل السكر لمرضى السكر؛ لألغراض الطبية؛ بد

محليات صناعية مهيأة لمرضى السكر؛ المحليات 
 لألغراض الطبية. 

 
مكتوبة  GRG MELNالعبارة  وصف العالمة :

رسم لخط  MELNبأحرف التينية وأسفل الكلمة 
متموج وفي األعلى ذات العالمة باللون األحمر 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

لك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ك :وكيل التسجيل / المال

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GRG MELN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347766 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي تي إي. ال تي دي 88’ اس آي اس  بإسم :

 34وعنوانة : 
جورونج بورت روود 

, 619107سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: سكر؛ بدائل السكر؛ المحليات الطبيعية؛ 30الفئة 
ستيفيا ]محلي طبيعي[؛ المحليات الطبيعية منخفضة 

السعرات الحرارية؛ شراب الصبار ]محلي 
طبيعي[؛ سكر الفاكهة للطعام؛ النشويات المعدلة 

 ام. للطعام؛ النشويات الطبيعية للطع

 
مكتوبة  GRG MELNالعبارة  وصف العالمة :

رسم لخط  MELNبأحرف التينية وأسفل الكلمة 

متموج وفي األعلى ذات العالمة باللون األحمر 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Eharuhas MBVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347771 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(  بإسم :
ص. ب. وعنوانة : 

، دبي، اإلمارات 777
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

لتأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون : خدمات ا36الفئة 
 النقدية؛ الشؤون العقارية. 

 
 Eharuhas MBVالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية ومسبوقة برسم ألشرطة 
مقوسة والعالمة باأللوان األزرق والبرتقالي 

 واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات با إلدارة العالمات التجارية مكتو

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 ليو Oaoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347774 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة بالل إبراهيم وشريكته )مترو التجارية(  بإسم :
عقار وعنوانة : 

، مقابل 37/310
المصرف التجاري 

/، 1السوري فرع /
الالذقية، سورية, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ مخلل 
الفلفل الحار ]فلفل محفوظ[؛ لوز مطحون؛ بقول 
محفوظة؛ مرق لحم؛ زبدة؛ لحوم مطبوخة؛ جبنة؛ 

رقائق بطاطا؛ كافيار؛ جوز هند مجفف؛ زيت ذرة؛ 
قشدة ]منتجات ألبان[؛ تمور؛ شرائح سمك طرية 

)فيليه(؛ فواكه مثلجة؛ فواكه مجمدة؛ رقائق فواكه؛ 
خلل؛ هالم )جلي( الفواكه؛ ثوم محفوظ؛ خيار م

مربى زنجبيل؛ حمص ]عجينة الحمص[؛ َمربيات؛ 
عدس محفوظ؛ لحوم؛ لحم محفوظ؛ فطر محفوظ؛ 
بندق محضر؛ سمن نباتي؛ زيت زيتون للطعام؛ 

بازالء محفوظة؛ مخلالت؛ زبيب؛ سردين؛ عصير 
خضروات للطبخ؛ سلطة خضروات؛ خضروات 

مطبوخة؛ خضروات مجففة؛ خضروات محفوظة؛ 

؛ شوربات؛ سمك تونا؛ خضروات معلبة؛ سلمون
طحينية ]عجينة بذور السمسم[؛ معجون بندورة؛ 

 لبن رائب )زبادي(. 

 
ليو( كتبت  Oaoعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

باللغتين العربية و اإلنجليزية بشكل خاص باللون 
األبيض داخل شكل مربع باللون األحمر يتقاطع من 

الخلف مع خطوط متوازية باللون األسود حسب 
 الشكل المرفق.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لتجارية تعلن إدارة العالمات ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Eharuhas MBVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347775 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(  بإسم :
ص. ب. وعنوانة : 

، دبي، اإلمارات 777
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون 36الفئة 
 النقدية؛ الشؤون العقارية. 

 
 Eharuhas MBVالعبارة  وصف العالمة :

رسم ألشرطة مكتوبة بأحرف التينية ومسبوقة ب
مقوسة والعالمة باأللوان األزرق والبرتقالي 

 واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Eharuhas MBVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347776 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(  بإسم :
ص. ب. وعنوانة : 

، دبي، اإلمارات 777
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون 36الفئة 
 النقدية؛ الشؤون العقارية. 

 
 Eharuhas MBVالعبارة  المة :وصف الع

مكتوبة بأحرف التينية ومسبوقة برسم ألشرطة 
مقوسة والعالمة باأللوان األزرق والبرتقالي 

 واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Dasu EROOVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GERCCRMS MUACORRMGURO )C0C( ABA 
VUABR CsCT 

 25/03/2021 :بتاريخ 347779 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 المنظمة الدولية للسباحة –فينا   بإسم :

شيمان دي وعنوانة : 

ب،  24أ /  24بالفي 

لوزان،  1005
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات

 : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 25الفئة 

 
 Dasu EROOVالعبارة  وصف العالمة :

GERCCRMS MUACORRMGURO 

(25C( ABA VUABR CsCT   مكتوبة
بأحرفي التينية في عدة أسطر حيث أن المقطع على 
اليسار رسم أعاله شخص في وضعية السباحة وفي 

باأللوان األزرق والرمادي  األسفل ذات العالمة
 واألبيض والبنفسجي واألسود بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Dasu EROOVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GERCCRMS MUACORRMGURO )C0C( ABA 
VUABR CsCT 

 25/03/2021 :بتاريخ 347780 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 المنظمة الدولية للسباحة –فينا   بإسم :

شيمان دي وعنوانة : 

ب،  24أ /  24بالفي 

لوزان،  1005
سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

شطة : التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األن41الفئة 
 الرياضية والثقافية. 

 
 Dasu EROOVالعبارة  وصف العالمة :

GERCCRMS MUACORRMGURO 

(25C( ABA VUABR CsCT   مكتوبة
بأحرفي التينية في عدة أسطر حيث أن المقطع على 
اليسار رسم أعاله شخص في وضعية السباحة وفي 

األسفل ذات العالمة باأللوان األزرق والرمادي 
 جي واألسود بشكل مميزواألبيض والبنفس

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية المات التجارية تعلن إدارة الع
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 ليو Oaoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347782 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة بالل إبراهيم وشريكته )مترو التجارية(  بإسم :
عقار وعنوانة : 

، مقابل 37/310
المصرف التجاري 

/، 1السوري فرع /
الالذقية، سورية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
والفطائر  المصنوعة من الحبوب؛ الخبز

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ 
البسكويت؛ كعك؛ خبز إفرنجي؛ مستحضرات 
الحبوب؛ كيك؛ كعك محلى؛ حلوى؛ كراميل 
بل؛ ]حلوى[؛ علكة؛ شوكوالتة؛ قرفة ]بهار[؛ توا

رقائق ذرة؛ دقيق ذرة؛ توابل سلطة؛ أغذية نشوية؛ 
زنجبيل ]بهار[؛ أقراص سكرية ]حلويات[؛ حالوة 
طحينية؛ عصيدة الذرة؛ عصيدة الذرة المطحونة؛ 

عسل نحل؛ جلي فواكه ]حلويات[؛ كتشاب 
]صلصة[؛ خميرة؛ معكرونة؛ بسكويت من الشعير 
المنبت )الملت(؛ مايونيز؛ خردل؛ دقيق محضر من 

النودلز )المعكرونة الرقيقة(؛ نودلز )معكرونة 
رقيقة(؛ جوزة الطيب؛ فطائر محالة )بانكيك(؛ 

فطائر باللحم؛ أقراص محالة ]حلويات[؛ بسكويت 
بالزبدة؛ فلفل ]توابل[؛ بيتزا؛ بوشار؛ شعيرية 

رقيقة؛ جلي ملكي؛ زعفران ]توابل[؛ سكر؛ صلصة 
يعة(؛ بندورة؛ توابل؛ سميد؛ سباغيتي )معكرونة رف

نشا للطعام؛ فانيال ]منكهة[؛ فانيلين ]بديل للفانيال[؛ 
 شعيرية ]نودلز[؛ طحين قمح.                   

 
ليو( كتبت  Oaoعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :

باللغتين العربية و اإلنجليزية كتبت بشكل خاص 
باللون األبيض داخل شكل مربع باللون األحمر 

ط متوازية باللون يتقاطع من الخلف مع خطو
 األسود. حسب الشكل المرفق.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 EAOOAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347783 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جارةمؤسسة وليد فهد الوعالن للت  بإسم :
ص . ب. وعنوانة : 

الرياض،  41915

المملكة  11531
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: آالت تصنيع الخشب، آالت تغليف باللف، 7الفئة 
عصارات غسيل، آالت وعدد آلية، محركات 

كبات البرية( قارنات ومكائن )عدا ما كان منها للمر
آلية وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها 

للمركبات البرية(، معدات زراعية عدا ما يدار 
باليد، أجهزة تفقيس البيض، ماكينات بيع آلية، 

مكابس ترشيح، آالت ترشيح، مرشحات )فالتر( 
لتنظيف هواء التبريد )للمكائن(، مرشحات )فالتر( 

  ] أجزاء آالت أو مكائن[.

 

مكتوبة  EAOOAMالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 EAOOAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347784 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وعالن للتجارةمؤسسة وليد فهد ال  بإسم :
ص . ب. وعنوانة : 

الرياض،  41915

المملكة  11531
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: ناقالت هوائية، )تلفريك(، أجهزة وآالت 12الفئة 
ومعدات للطيران، طائرات، أكياس هواء ]أجهزة 

سيارات[، مركبات حوامة، مضخات أمان في ال
هواء ] لوازم للمركبات [، مركبات جوية، مركبات 
جوية، طائرات، طائرات برمائية، مناطيد، سيارات 

إسعاف، طائرات برمائية، أجهزة مانعة للبهر 
للمركبات، سالسل مانعة لالنزالق، أجهزة إنذار 

ضد السرقة للمركبات، أجهزة ضد السرقة 
سيارات، سالسل للسيارات، للمركبات، هياكل 

شاسيهات سيارات، أسقف سيارات، إطارات 
سيارات، إطارات سيارات، سيارات، حاجبات 
شمسية للسيارات، مرتكزات محاور، محاور 
دواليب المركبات، مشابك القبضان الشعاعية 

للعجالت، عجالت المركبات، نوافذ للمركبات، 

مساحات زجاج المركبات األمامي، زجاج 
بات األمامي، يخوت، المركبات وأجهزة النقل المرك

 البري أو الجوي أو المائي. 

 
مكتوبة  EAOOAMالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

 1980عام  منذطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
 Goaha Gassa Td9sسويتز  

 25/03/2021 :بتاريخ 347785 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة سيد الخبازين السعودية المحدودة  بإسم :

ص. ب. وعنوانة : 

، الدمام   7091

، المملكة  31462
العربية السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أ
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، 
الخبز، المعجنات والحلويات، المثلجات القابلة 

لألكل؛ العسل، العسل األسود؛ الخميرة، مسحوق 
الخبيز، الملح، الخردل؛ الخل ،الصلصات 

)التوابل(؛ البهارات؛ بسكويت، خبز إفرنجي، كعك 
لكعك، عجينة الكعك، محلى، كعك، مسحوق ا

فطائر، سكاكر لألكل، كعك محلى، رقائق الذرة، 
رقائق حبوب الذرة ، رقائق  الشوفان، بسكويت 
رقيق هش، شوفان مقشر، أطعمة خفيفة أساسها 

الحبوب، رقائق ] منتجات حبوب [ ، دقيق للطعام، 
دقيق القمح، المعكرونة، فطائر محالة )بانكيك(، 

قة من الفاكهة أو اللحوم فطائر مخبوزة مغطاة بطب
والخضروات ) باي( ، بيتزا، قرشلة )بقسماط (، 
أرز، أطعمة خفيفة أساسها األرز، فطائر صينية ، 
تورتات ) كيك بالفواكه(، شعيرية ، سباغيتي ) 
معكرونة رفيعة( ، كعك الوفل، لبن مجمد، كعك 

 الذرة ) التورتيال(، منتجات المخبز .

 

كتبت بالحروف  Goahaالكلمة  وصف العالمة :
الالتينية  في الوسط وتحتها كتبت كلمة سويتز 

 Gassaباللغة العربية  وفي األعلى كتبت عبارة 

بالحروف الالتينية بحجم أصغر وفي  1980

باللغة  1980األسفل كتبت عبارة  منذ عام 
العربية  وجميعها على خلفية دائرية تحيط بها عدة 

نية وجميعها رسوم ألشكال زخرفية عريضة منح
باأللوان األحمر واالصفر والبرتقالي والوردي  

 واألبيض واألسود بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار  يوما 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 V-BROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347787 المودعة بالرقم :

 AG  20/11/2020   90333628ولوية : بيانات األ 
 جيه. ار. سيمبلوت كومباني  بإسم :

 1099وعنوانة : 
دبليو. فرونت ستريت، 

بويز، ايداهو 

، الواليات 83702
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ئية مستخدمة في : مستحضرات الكيميا01الفئة 
الزراعة، تحديدا، مستحضر كيميائي رغوي 

 لإلستخدام في الوسم الميداني. 

 
 مكتوبة بأحرف التينية. V-BRO وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  AGADAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347789 :المودعة بالرقم 
 بيانات األولوية :  

 شركة جراي التجارية ذ.م.م.  بإسم :

دولة وعنوانة : 
الكويت، الشرق، قطعه 

(، شارع احمد 1)

(، 3الجابر، مبنى )ب 

(, 8مكتب )إيه(، دور )
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: النظارات الشمسية، العدسات الالصقة، 09ة الفئ
 علب لحفظ العدسات الالصقة، النظارات. 

 
مكتوبة بأحرف  AGADAالكلمة  وصف العالمة :

 التينية بشكل مميز

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Oahhla Cassiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347792 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريتيل ورلد ليمتد  بإسم :
ويكهامز وعنوانة : 

، رود تاون، 1كاي 
تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 ولباس القدم وأغطية الرأس.  : المالبس25الفئة 

 
مكتوبة  Oahhla Cassiالعبارة  وصف العالمة :

في الكلمة الثانية رسم  aفي سطرين وفوق الحرف 
 لقلب وعلى اليمين رسم يشبه الزهرة بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
 والمصنفاتمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VABARتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ال

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 

 25/03/2021 :بتاريخ 347793 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

ت ، دبي، االمارا3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات دعاية وإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية 
واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ المساعدة في 
إدارة االعمال؛ تقييم األعمال؛ إدارة األعمال 

أعمال المشروعات واالستشارات التنظيمية؛ إدارة 
التجارية والصناعية والتقنية واإلعالمية والترفيهية 
والزراعية؛ إدارة األعمال )للغير(؛ إدارة وترويج 

خدمات الضيافة والترفيه؛ المساعدة في إدارة 
األعمال التجارية أو الصناعية؛ خدمات التسويق؛ 

خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ تجميع تشكيلة من 
لحساب الغير بما يمكن جمهور  المنتجات

المستهلكين من معاينة وشراء تلك المنتجات بيسر؛ 
التجارة في البضائع العامة؛ خدمات توفير أو تأمين 

لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم المعارض 
والمعارض التجارية للغايات التجارية واإلعالنية؛ 

تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير وقت لإلعالن 
وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث السوق فيما  في

يتعلق بوسائل اإلعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها 
مساعدة في إدارة األعمال(؛ إجراء المزادات 

العلنية؛ توفير المعلومات واالستشارات والمشورة 
 فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

 
 VABARكتبت كلمات "  وصف العالمة :
UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 
 " بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية لن إدارة العالمات التجارية تع

 وكيل التسجيل / المالك :

  بيرد آند بيرد )ام أي ايه( ال ال بي 
  D, V N O Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347794 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 روب ايه بيفاست فاين ريستورانت ج  بإسم :
بوكس وعنوانة : 

3650 ،10359 
ستوكهولم، السويد, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 
المؤقت، المقاهي، التزويد بالطعام و الشراب، 

تقديم المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم 
 الوجبات الخفيفة.

 
مكتوب   iالعالمة هي حرف  وصف العالمة :

باللغة الالتينية بطريقة مميزة منضدة و تحته خط 
 V Nأسود عريض و تحت الخط  كتبت األحرف 

O A  .باللغة الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRNAOانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي
OORNERMG  

 25/03/2021 :بتاريخ 347795 المودعة بالرقم :

 AG  07/10/2020  90240857بيانات األولوية :  

 فيتال بروتينز ال ال سي  بإسم :

 3400وعنوانة : 
وولف روود ، 

فرانكلين بارك، ايلينوي 

، ,الواليات 60131
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 ة العالمةصور

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنتجات الغذائية المعبأة، تحديدا: ، األلواح البديلة 

للوجبات وألواح الطاقة القائمة على الفاكهة، 
واأللواح البديلة للوجبات القائمة على الجوز وألواح 

الطاقة، التي تحتوي جميعها على الكوالجين؛ 
لكريمة ومبيضات القهوة؛ مبيضات القهوة ا

المصنوعة من غير الحليب؛ مبيضات القهوة 
للمشروبات؛ مشروبات الحليب؛ المشروبات التي 
اساسها الحليب؛ المشروبات المكونة من بدائل 

 .  29الحليب؛ مشروبات بديلة لأللبان، في الفئة 

 

 DRNAOالكلمات  وصف العالمة :
OORNERMG  ة باللون الرمادي باحرف التيني
 وبشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية دارة العالمات التجارية تعلن إ
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OORNERMG  

 25/03/2021 :بتاريخ 347796 المودعة بالرقم :

 AG  07/10/2020  90240857بيانات األولوية :  

 بروتينز ال ال سي فيتال  بإسم :

 3400وعنوانة : 
وولف روود ، 

فرانكلين بارك، ايلينوي 

، ,الواليات 60131
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة؛ القهوة المثلجة؛ مشروب القهوة الباردة؛ 

 .30ة،  في الفئةالمشروبات المحضرة من القهو

 
 DRNAOالكلمات  وصف العالمة :
OORNERMG   باحرف التينية باللون الرمادي
 وبشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30 المسجل ، وذلك خالل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OORNERMG  

 25/03/2021 :بتاريخ 347797 المودعة بالرقم :

 AG  07/10/2020  90240857بيانات األولوية :  

 فيتال بروتينز ال ال سي  بإسم :

 3400وعنوانة : 
وولف روود ، 

فرانكلين بارك، ايلينوي 

، ,الواليات 60131
المتحدة االميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخضراوات والفواكه ومشروبات الطاقة  عصائر

المدعمة غذائيا من الخضراوات والفواكه التي 
تحتوي جميعها على الكوالجين؛ المياه الغازية 

المعدنية المقوية )ليست مشروبات عالجية(؛ ماء 
الينابيع؛ المياه المعدنيه؛ مياه للشرب؛ مياه معدنية 

اه وغازية؛ مياه منكهه؛ مياه ]مشروبات[؛ المي
المعبأه في زجاجات؛ المياه المنّكهة؛ المعادن، 

الفيتامينات ومياه الشرب الغنية بالمغذيات، في الفئة 

32  . 

 

 DRNAOالكلمات  وصف العالمة :
OORNERMG   باحرف التينية باللون الرمادي
 وبشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VABARب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طل

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 

 25/03/2021 :بتاريخ 347799 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  – ديفيلوبمنت

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات 

العقارات التجارية والسكنية؛ خدمات إدارة وتسيير 
شؤون وتأجير العقارات التجارية والعقارات 

ة؛ الخدمات العقارية وتشمل شراء وبيع السكني
وتأجير واستئجار العقارات التجارية والسكنية؛ 
خدمات التأجير التي يتم تقديمها وإدارتها بالنسبة 

للشقق والفيالت والمكاتب ومنتجعات المياه المعدنية 
والمنتجعات والمدارس والجامعات ومالعب 
ت الجولف والمارينا والفنادق والنزل والممتلكا

الصناعية ومراكز التسوق وقرى التسوق والنوادي 
الرياضية والترفيهية؛ خدمات اإلدارة للمستأجرين؛ 

إدارة شقق وفيالت ومكاتب اإليجار؛ خدمات 
الوساطة العقارية؛ خدمات تحصيل اإليجارات؛ 
خدمات تثمين العقارات؛ استثمارات رؤوس 

األموال؛ الخدمات المالية؛ خدمات إدارة األصول؛ 
خدمات االستثمار؛ خدمات االستثمار الجماعي؛ 
خدمات الصناديق العقارية؛ خدمات التأمين؛ 

الخدمات البنكية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات 
التقييم العقاري؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات 

إدارة المحافظ العقارية؛ خدمات االستثمار العقاري؛ 
مين العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات التأ

خدمات تطوير األراضي وتحديدا خدمات استمالك 
األراضي؛ تقييم واختيار واستمالك العقارات 

ألغراض التطوير واالستثمار؛ شراء األراضي 
لتأجيرها؛ توفير المعلومات واالستشارات 

والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة 
 أعاله.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 VABARكتبت كلمات "  وصف العالمة :
UROVRMS AGGEN 

CAMASECEMN بأحرف التينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VABARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 

 25/03/2021 :بتاريخ 347800 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش إيه إم ش.ذ.م.مدي ات  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مات إدارة المنشآت؛ خدمات خدمات التشييد؛ خد

التطوير العقاري؛ إدارة مشاريع التشييد والتطوير 
العقاري؛ تقسيم األراضي للغايات السكنية 

والتجارية؛ تشييد المجمعات للغايات التجارية 
والسكنية؛ صيانة العقارات؛ إصالح العقارات؛ 

تحسين العقارات؛ خدمات التركيب؛ تنظيف وتجديد 
مباني؛ اإلشراف على تشييد وترميم وتزيين ال

المباني؛ توفير المعلومات واالستشارات والمشورة 
 فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

 

 VABARكتبت كلمات "  وصف العالمة :
UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 

 " بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VABARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 

 25/03/2021 :بتاريخ 347806 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –نت ديفيلوبم

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ 

خدمات االستجمام؛ األنشطة الرياضية والترفيهية؛ 
ألنشطة النوادي الرياضية؛ النوادي الترفيهية؛ ا

الرياضية والثقافية؛ البرامج وورش العمل 
التعليمية؛ البرامج وورش العمل التدريبية؛ نشر 

المطبوعات والصحف والكتب والمجالت والمالحق 
والمتممات؛ توفير المعلومات بشأن الترفيه؛ نشر 
المنشورات اإللكترونية المباشرة بما في ذلك  

خدمات الصحف والمجالت ومالحقها ومتمماتها؛ 
النشر اإللكتروني بما في ذلك نشر النصوص 
والصور من الصحف والمجالت وغيرها من 
المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة وإجراء 

المزادات والندوات والمعارض التجارية 
والمعارض والمؤتمرات والحفالت وحفالت 

اإلطالق والمؤتمرات الصحفية والفعاليات الخاصة 
إدارة وإجراء األنشطة والمسابقات؛ تنظيم و

الرياضية والثقافية؛ تخطيط الحفالت؛ إدارة 
الفعاليات؛ خدمات النشر؛ الخدمات الترفيهية 

والرياضية والثقافية؛ توفير المعلومات 
واالستشارات والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات 

 المذكورة أعاله.

 
 VABARكتبت كلمات "  وصف العالمة :

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 
 " بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VABARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 

 25/03/2021 :بتاريخ 347807 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب انة : وعنو

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ي(؛ خدمات توفير الطعام والشراب )غير الكحول

اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات الضيافة؛ 
خدمات المنتجعات الفندقية؛ خدمات اإلقامة الفندقية؛ 

خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ 
خدمات المطاعم الفندقية؛ توفير القاعات الفندقية 

لمعارض األعمال والمعارض التجارية 
والمؤتمرات واللقاءات والمحاضرات 

االجتماعات؛ توفير تسهيالت ]اإلقامة[ إلجراء و
المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والمعارض 
التجارية والعطالت؛ تأجير قاعات االجتماعات؛ 
خدمات الضيافة ]اإلقامة[؛ أجنحة الضيافة ]توفير 
اإلقامة واألطعمة والمشروبات )غير الكحولية([؛ 

امة؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق باإلق
المطاعم؛ المقاهي؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله 

خارجا؛ المقاهي؛ التموين بالطعام والشراب؛ 
محالت العصير؛ توفير منافذ بيع األطعمة 

والمشروبات المتنقلة؛ خدمات المطاعم المتنقلة؛ 
خدمات التموين المتنقل؛ توفير المعلومات 

 واالستشارات والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات
 المذكورة أعاله.

 
 VABARكتبت كلمات "  وصف العالمة :

UROVRMS AGGEN CAMASECEMN 
 " بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
دبي القابضة إلدارة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 األصول

 25/03/2021 :بتاريخ 347808 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ا
خدمات دعاية وإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية 
واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ المساعدة في 
إدارة االعمال؛ تقييم األعمال؛ إدارة األعمال 

واالستشارات التنظيمية؛ إدارة أعمال المشروعات 
التجارية والصناعية والتقنية واإلعالمية والترفيهية 

عية؛ إدارة األعمال )للغير(؛ إدارة وترويج والزرا
خدمات الضيافة والترفيه؛ المساعدة في إدارة 

األعمال التجارية أو الصناعية؛ خدمات التسويق؛ 
خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ تجميع تشكيلة من 

المنتجات لحساب الغير بما يمكن جمهور 
؛ المستهلكين من معاينة وشراء تلك المنتجات بيسر

التجارة في البضائع العامة؛ خدمات توفير أو تأمين 
لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم المعارض 

والمعارض التجارية للغايات التجارية واإلعالنية؛ 

تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير وقت لإلعالن 
في وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث السوق فيما 

يد )باعتبارها يتعلق بوسائل اإلعالم؛ خدمات التعه
مساعدة في إدارة األعمال(؛ إجراء المزادات 

العلنية؛ توفير المعلومات واالستشارات والمشورة 
 فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

 
كتبت كلمات " دبي القابضة  وصف العالمة :

 إلدارة األصول " باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  كاليد اند كو ال ال بي 
دبي القابضة إلدارة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 األصول

 25/03/2021 :بتاريخ 347809 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ك جميرا هيلز مل –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات 

العقارات التجارية والسكنية؛ خدمات إدارة وتسيير 
تجارية والعقارات شؤون وتأجير العقارات ال

السكنية؛ الخدمات العقارية وتشمل شراء وبيع 
وتأجير واستئجار العقارات التجارية والسكنية؛ 
خدمات التأجير التي يتم تقديمها وإدارتها بالنسبة 

للشقق والفيالت والمكاتب ومنتجعات المياه المعدنية 
والمنتجعات والمدارس والجامعات ومالعب 

لفنادق والنزل والممتلكات الجولف والمارينا وا
الصناعية ومراكز التسوق وقرى التسوق والنوادي 
الرياضية والترفيهية؛ خدمات اإلدارة للمستأجرين؛ 

إدارة شقق وفيالت ومكاتب اإليجار؛ خدمات 
الوساطة العقارية؛ خدمات تحصيل اإليجارات؛ 
خدمات تثمين العقارات؛ استثمارات رؤوس 

ة؛ خدمات إدارة األصول؛ األموال؛ الخدمات المالي
خدمات االستثمار؛ خدمات االستثمار الجماعي؛ 
خدمات الصناديق العقارية؛ خدمات التأمين؛ 

الخدمات البنكية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات 
التقييم العقاري؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات 

إدارة المحافظ العقارية؛ خدمات االستثمار العقاري؛ 
طة العقارية؛ خدمات التأمين العقاري؛ خدمات الوسا

خدمات تطوير األراضي وتحديدا خدمات استمالك 
األراضي؛ تقييم واختيار واستمالك العقارات 

ألغراض التطوير واالستثمار؛ شراء األراضي 
لتأجيرها؛ توفير المعلومات واالستشارات 

والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة 
 أعاله.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

كتبت كلمات " دبي القابضة  مة :وصف العال
 إلدارة األصول " باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
دبي القابضة إلدارة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 األصول

 25/03/2021 :بتاريخ 347810 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ات التشييد؛ خدمات إدارة المنشآت؛ خدمات خدم

التطوير العقاري؛ إدارة مشاريع التشييد والتطوير 
العقاري؛ تقسيم األراضي للغايات السكنية 

والتجارية؛ تشييد المجمعات للغايات التجارية 
والسكنية؛ صيانة العقارات؛ إصالح العقارات؛ 

تحسين العقارات؛ خدمات التركيب؛ تنظيف وتجديد 
رميم وتزيين المباني؛ اإلشراف على تشييد وت

المباني؛ توفير المعلومات واالستشارات والمشورة 
 فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

 

كتبت كلمات " دبي القابضة  وصف العالمة :
 إلدارة األصول " باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ال ال بيكاليد اند كو  
دبي القابضة إلدارة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 األصول

 25/03/2021 :بتاريخ 347811 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –يلوبمنت ديف

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التعليم؛ توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ 

خدمات االستجمام؛ األنشطة الرياضية والترفيهية؛ 
ية؛ األنشطة النوادي الرياضية؛ النوادي الترفيه

الرياضية والثقافية؛ البرامج وورش العمل 
التعليمية؛ البرامج وورش العمل التدريبية؛ نشر 

المطبوعات والصحف والكتب والمجالت والمالحق 
والمتممات؛ توفير المعلومات بشأن الترفيه؛ نشر 
المنشورات اإللكترونية المباشرة بما في ذلك  

تها؛ خدمات الصحف والمجالت ومالحقها ومتمما
النشر اإللكتروني بما في ذلك نشر النصوص 
والصور من الصحف والمجالت وغيرها من 
المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة وإجراء 

المزادات والندوات والمعارض التجارية 
والمعارض والمؤتمرات والحفالت وحفالت 

اإلطالق والمؤتمرات الصحفية والفعاليات الخاصة 
ظيم وإدارة وإجراء األنشطة والمسابقات؛ تن

الرياضية والثقافية؛ تخطيط الحفالت؛ إدارة 
الفعاليات؛ خدمات النشر؛ الخدمات الترفيهية 

والرياضية والثقافية؛ توفير المعلومات 
واالستشارات والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات 

 المذكورة أعاله.

 
كتبت كلمات " دبي القابضة  وصف العالمة :

 ألصول " باللغة العربيةإلدارة ا

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
دبي القابضة إلدارة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 األصول

 25/03/2021 :بتاريخ 347812 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب : وعنوانة 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير الطعام والشراب )غير الكحولي(؛ 
اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات الضيافة؛ 

خدمات المنتجعات الفندقية؛ خدمات اإلقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ 
خدمات المطاعم الفندقية؛ توفير القاعات الفندقية 

لمعارض األعمال والمعارض التجارية 
والمؤتمرات واللقاءات والمحاضرات 

تماعات؛ توفير تسهيالت ]اإلقامة[ إلجراء واالج
المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والمعارض 
التجارية والعطالت؛ تأجير قاعات االجتماعات؛ 
خدمات الضيافة ]اإلقامة[؛ أجنحة الضيافة ]توفير 
اإلقامة واألطعمة والمشروبات )غير الكحولية([؛ 
 معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق باإلقامة؛
المطاعم؛ المقاهي؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله 

خارجا؛ المقاهي؛ التموين بالطعام والشراب؛ 
محالت العصير؛ توفير منافذ بيع األطعمة 

والمشروبات المتنقلة؛ خدمات المطاعم المتنقلة؛ 
خدمات التموين المتنقل؛ توفير المعلومات 

واالستشارات والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات 
 ذكورة أعالهالم

 
كتبت كلمات " دبي القابضة  وصف العالمة :

 إلدارة األصول " باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

اريخ يوما من ت 30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VUACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347813 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ات دعاية وإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية خدم

واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ المساعدة في 
إدارة االعمال؛ تقييم األعمال؛ إدارة األعمال 

واالستشارات التنظيمية؛ إدارة أعمال المشروعات 
التجارية والصناعية والتقنية واإلعالمية والترفيهية 

ارة وترويج والزراعية؛ إدارة األعمال )للغير(؛ إد
خدمات الضيافة والترفيه؛ المساعدة في إدارة 

األعمال التجارية أو الصناعية؛ خدمات التسويق؛ 
خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ تجميع تشكيلة من 

المنتجات لحساب الغير بما يمكن جمهور 
المستهلكين من معاينة وشراء تلك المنتجات بيسر؛ 

دمات توفير أو تأمين التجارة في البضائع العامة؛ خ
لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم المعارض 

والمعارض التجارية للغايات التجارية واإلعالنية؛ 

تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير وقت لإلعالن 
في وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث السوق فيما 

يتعلق بوسائل اإلعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها 
األعمال(؛ إجراء المزادات مساعدة في إدارة 

العلنية؛ توفير المعلومات واالستشارات والمشورة 
 فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

 
" بأحرف  VUACكتبت كلمة "  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ت والمصنفامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VUACلتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ا

 25/03/2021 :بتاريخ 347814 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
 العربية المتحدة, , , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات العقارات؛ إدارة العقارات؛ خدمات 

العقارات التجارية والسكنية؛ خدمات إدارة وتسيير 
شؤون وتأجير العقارات التجارية والعقارات 
السكنية؛ الخدمات العقارية وتشمل شراء وبيع 

العقارات التجارية والسكنية؛  وتأجير واستئجار
خدمات التأجير التي يتم تقديمها وإدارتها بالنسبة 

للشقق والفيالت والمكاتب ومنتجعات المياه المعدنية 
والمنتجعات والمدارس والجامعات ومالعب 

الجولف والمارينا والفنادق والنزل والممتلكات 
الصناعية ومراكز التسوق وقرى التسوق والنوادي 

ضية والترفيهية؛ خدمات اإلدارة للمستأجرين؛ الريا
إدارة شقق وفيالت ومكاتب اإليجار؛ خدمات 

الوساطة العقارية؛ خدمات تحصيل اإليجارات؛ 
خدمات تثمين العقارات؛ استثمارات رؤوس 

األموال؛ الخدمات المالية؛ خدمات إدارة األصول؛ 
خدمات االستثمار؛ خدمات االستثمار الجماعي؛ 

ناديق العقارية؛ خدمات التأمين؛ خدمات الص
الخدمات البنكية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات 
التقييم العقاري؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات 

إدارة المحافظ العقارية؛ خدمات االستثمار العقاري؛ 
خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات التأمين العقاري؛ 

الك خدمات تطوير األراضي وتحديدا خدمات استم
األراضي؛ تقييم واختيار واستمالك العقارات 

ألغراض التطوير واالستثمار؛ شراء األراضي 
لتأجيرها؛ توفير المعلومات واالستشارات 

والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة 
 أعاله.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

"  VUACكتبت كلمة "  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VUACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347815 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التشييد؛ خدمات إدارة المنشآت؛ خدمات 
التطوير العقاري؛ إدارة مشاريع التشييد والتطوير 

لسكنية العقاري؛ تقسيم األراضي للغايات ا
والتجارية؛ تشييد المجمعات للغايات التجارية 
والسكنية؛ صيانة العقارات؛ إصالح العقارات؛ 

تحسين العقارات؛ خدمات التركيب؛ تنظيف وتجديد 
وترميم وتزيين المباني؛ اإلشراف على تشييد 

المباني؛ توفير المعلومات واالستشارات والمشورة 
 أعاله. فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة

 

" بأحرف  VUACكتبت كلمة "  وصف العالمة :
 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VUACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347816 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 م.مدي اتش إيه إم ش.ذ.  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الترفيه؛ خدمات التعليم؛ توفير التدريب؛ 

خدمات االستجمام؛ األنشطة الرياضية والترفيهية؛ 
النوادي الرياضية؛ النوادي الترفيهية؛ األنشطة 

الرياضية والثقافية؛ البرامج وورش العمل 
التعليمية؛ البرامج وورش العمل التدريبية؛ نشر 

المطبوعات والصحف والكتب والمجالت والمالحق 
ات بشأن الترفيه؛ نشر والمتممات؛ توفير المعلوم

المنشورات اإللكترونية المباشرة بما في ذلك  
الصحف والمجالت ومالحقها ومتمماتها؛ خدمات 

النشر اإللكتروني بما في ذلك نشر النصوص 
والصور من الصحف والمجالت وغيرها من 
المنشورات المطبوعة؛ تنظيم وإدارة وإجراء 

المزادات والندوات والمعارض التجارية 
المعارض والمؤتمرات والحفالت وحفالت و

اإلطالق والمؤتمرات الصحفية والفعاليات الخاصة 
والمسابقات؛ تنظيم وإدارة وإجراء األنشطة 
الرياضية والثقافية؛ تخطيط الحفالت؛ إدارة 
الفعاليات؛ خدمات النشر؛ الخدمات الترفيهية 

والرياضية والثقافية؛ توفير المعلومات 
شورة فيما يتعلق بجميع الخدمات واالستشارات والم
 المذكورة أعاله.

 
" بأحرف  VUACكتبت كلمة "  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
 VUACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/03/2021 :بتاريخ 347817 المودعة بالرقم :
 األولوية : بيانات  

 دي اتش إيه إم ش.ذ.م.م  بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، رقم القطعة 66000

، المقر  366-3195
الرئيسي لدبي القابضة 

ملك جميرا هيلز  –
ام سقيم  –ديفيلوبمنت 

، دبي، االمارات 3
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43ئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالف
خدمات توفير الطعام والشراب )غير الكحولي(؛ 
اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات الضيافة؛ 

خدمات المنتجعات الفندقية؛ خدمات اإلقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ 
خدمات المطاعم الفندقية؛ توفير القاعات الفندقية 

ارض التجارية لمعارض األعمال والمع
والمؤتمرات واللقاءات والمحاضرات 

واالجتماعات؛ توفير تسهيالت ]اإلقامة[ إلجراء 
المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والمعارض 
التجارية والعطالت؛ تأجير قاعات االجتماعات؛ 
خدمات الضيافة ]اإلقامة[؛ أجنحة الضيافة ]توفير 

لية([؛ اإلقامة واألطعمة والمشروبات )غير الكحو
معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق باإلقامة؛ 
المطاعم؛ المقاهي؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله 

خارجا؛ المقاهي؛ التموين بالطعام والشراب؛ 
محالت العصير؛ توفير منافذ بيع األطعمة 

والمشروبات المتنقلة؛ خدمات المطاعم المتنقلة؛ 
 خدمات التموين المتنقل؛ توفير المعلومات

واالستشارات والمشورة فيما يتعلق بجميع الخدمات 
 المذكورة أعاله.

 
" بأحرف  VUACكتبت كلمة "  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30سجل ، وذلك خالل الم
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 MUAMMEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MUACBEOG OESAOOU URAOG 

 27/03/2021 :بتاريخ 347825 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 ذ.م.م -شركة شانسري شامبرس ليغال كونسلتنس ش.م.ح   بإسم :

مركز وعنوانة : 

المنطقة  5االعمال /

منطقة  1االكاديمية 
منطقة  -راكز لألعمال 

حرة رأس الخيمة 
,اإلمارات العربية 

 OAGالمتحدة, , , 
AO- NUARCAU  ,

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

"MUAMMEOU MUACBEOG كتبا فى "
ورسم اعال منهم رسم رمز ميزان رمز  سطرين

العدل باللون االصفر داخل مربع ياللون االخضر 
 OESAOOUوكتب اسفل منه الكلمات الالتينة "

URAOG باللون االخضر على خلفية باللون "
 االبيض . كما هو موضح بالشكل المرفق . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للملكية الفكريةماركس ان براندز  
 OuiarCulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347828 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منصات برامج الكمبيوتر ، المسجلة أو القابلة 
للتنزيل ؛ برامج الكمبيوتر ، المسجلة ؛ برامج 

الكمبيوتر، المسجلة ؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر ، 
قابلة للتنزيل ؛ جهاز معالجة البيانات ، أجهزة 

طرفية ؛ عدادات. بطاقات ممغنطة الكمبيوتر ال
مشفرة ، منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ؛ 
شاشات الفيديو ، واجهات ألجهزة الكمبيوتر ، 

محافظ إلكترونية قابلة للتنزيل ؛ برنامج تطبيقات 
 الهاتف المحمول القابل للتنزيل

 

كتبت  OuiarCulعبارة  وصف العالمة :
 بحروف التينية باللون االسود

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 OuiarCulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347829 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دعاية؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن. اإلعالن 
عبر اإلنترنت على شبكات الكمبيوتر ؛ استشارات 

مشتري إدارة األعمال ، توفير سوق عبر اإلنترنت ل
وبائعي السلع والخدمات ؛ خدمات الوساطة 

التجارية؛ خدمات وكالة االستيراد والتصدير ؛ 
تسويق؛ استشارات إدارة شؤون الموظفين ؛ إدارة 
الملفات المحوسبة ؛ محاسبة؛ البحث عن الرعاية ، 

 استشارات األعمال وخدمات المعلومات.

 

كتبت  OuiarCulعبارة  وصف العالمة :
 ينية باللون االسودبحروف الت

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 OuiarCulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347830 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8 وعنوانة :

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معالجة مدفوعات بطاقات االئتمان ؛ معالجة 

مدفوعات بطاقات الخصم ؛ صرف النقود ، إصدار 
موال اإللكتروني ، بطاقات االئتمان ، تحويل األ

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ خدمات دفع 
المحفظة اإللكترونية؛ خدمات دفع الفواتير المقدمة 

من خالل موقع على شبكة اإلنترنت ؛ اإلدارة 
المالية لمدفوعات السداد لآلخرين ؛ خدمات تصفية 
األعمال ، المالية ؛ ادارة مالية؛ قروض ]تمويل[؛ 

لمالية للجمارك ؛ خدمات الضمان خدمات الوساطة ا
الوصاية. مستشار توزيع أصول؛ استشارات 

 التأمين

 
كتبت  OuiarCulعبارة  وصف العالمة :

 بحروف التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 OuiarCulطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347831 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
البحث التكنولوجي؛ البحث وتطوير منتجات جديدة 
لآلخرين ؛ رقابة جودة؛ المراقبة اإللكترونية لنشاط 
بطاقة االئتمان الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت ؛ 
المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف الشخصية 
للكشف عن سرقة الهوية عبر اإلنترنت ؛ مراقبة 

لكشف عن الوصول غير أنظمة الكمبيوتر ل
المصرح به أو خرق البيانات ؛ خدمات مصادقة 
المستخدم باستخدام التكنولوجيا لمعامالت التجارة 
اإللكترونية ؛ التصميم الصناعي ، خدمات تشفير 
البيانات ؛ تصميم برامج الكمبيوتر ؛ تحليل نظام 
الكمبيوتر استشارات أمن الكمبيوتر. البرمجيات 

 [GuuGكخدمة ]

 
كتبت  OuiarCulعبارة  صف العالمة :و

 بحروف التينية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 .طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347832 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4فينتش سمارت   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
منصات برامج الكمبيوتر ، المسجلة أو القابلة 

جلة ؛ برامج للتنزيل ؛ برامج الكمبيوتر ، المس
الكمبيوتر، المسجلة ؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر ، 

قابلة للتنزيل ؛ جهاز معالجة البيانات ، أجهزة 
الكمبيوتر الطرفية ؛ عدادات. بطاقات ممغنطة 
مشفرة ، منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل ؛ 
شاشات الفيديو ، واجهات ألجهزة الكمبيوتر ، 

زيل ؛ برنامج تطبيقات محافظ إلكترونية قابلة للتن
 الهاتف المحمول القابل للتنزيل

 

مستطيل باللون االبيض وفي  وصف العالمة :
الالتيني باللون االسود بشكل مميز  Oداخله حرف 

 مقابله شكل هندسي باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 .بيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 27/03/2021 :بتاريخ 347833 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع
دعاية؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ اإلعالن 
عبر اإلنترنت على شبكات الكمبيوتر ؛ استشارات 
إدارة األعمال ، توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري 

وبائعي السلع والخدمات ؛ خدمات الوساطة 
التجارية؛ خدمات وكالة االستيراد والتصدير ؛ 

استشارات إدارة شؤون الموظفين ؛ إدارة تسويق؛ 
الملفات المحوسبة ؛ محاسبة؛ البحث عن الرعاية ، 

 استشارات األعمال وخدمات المعلومات

 

مستطيل باللون االبيض وفي  وصف العالمة :
الالتيني باللون االسود بشكل مميز  Oداخله حرف 

 مقابله شكل هندسي باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 .طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347834 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
 كاكي بوكيت،

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
معالجة مدفوعات بطاقات االئتمان ؛ معالجة 

مدفوعات بطاقات الخصم ؛ صرف النقود ، إصدار 
بطاقات االئتمان ، تحويل األموال اإللكتروني ، 

خدمات دفع الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ 
المحفظة اإللكترونية؛ خدمات دفع الفواتير المقدمة 

من خالل موقع على شبكة اإلنترنت ؛ اإلدارة 
المالية لمدفوعات السداد لآلخرين ؛ خدمات تصفية 
األعمال ، المالية ؛ ادارة مالية؛ قروض ]تمويل[؛ 

خدمات الوساطة المالية للجمارك ؛ خدمات الضمان 
يع أصول؛ استشارات الوصاية. مستشار توز

 التأمين

 

مستطيل باللون االبيض وفي  وصف العالمة :
الالتيني باللون االسود بشكل مميز  Oداخله حرف 

 مقابله شكل هندسي باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ماركس ان براندز للملكية الفكرية 
 .: طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 

 27/03/2021 :بتاريخ 347835 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يو بي تي إي. ليمتد4سمارت فينتش   بإسم :

كاكي  8وعنوانة : 

-03#4بوكيت أفنيو

، بريميير @ 21
كاكي بوكيت، 

, 415875سنغافورة 
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42ة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئ
البحث التكنولوجي؛ البحث وتطوير منتجات جديدة 
لآلخرين ؛ رقابة جودة؛ المراقبة اإللكترونية لنشاط 
بطاقة االئتمان الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت ؛ 
المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف الشخصية 
للكشف عن سرقة الهوية عبر اإلنترنت ؛ مراقبة 

ف عن الوصول غير أنظمة الكمبيوتر للكش
المصرح به أو خرق البيانات ؛ خدمات مصادقة 
المستخدم باستخدام التكنولوجيا لمعامالت التجارة 
اإللكترونية ؛ التصميم الصناعي ، خدمات تشفير 
البيانات ؛ تصميم برامج الكمبيوتر ؛ تحليل نظام 
الكمبيوتر استشارات أمن الكمبيوتر. البرمجيات 

 [GuuGكخدمة ]

 
مستطيل باللون االبيض وفي  العالمة :وصف 

الالتيني باللون االسود بشكل مميز  Oداخله حرف 
 مقابله شكل هندسي باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30سجل ، وذلك خالل الم
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
   DRDROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347836 مودعة بالرقم :ال
 بيانات األولوية :  

 فيفير درينكس ليميتد  بإسم :

ذي  75وعنوانة : 
كوتاجيز ، بيكون هيل 
، بين ، هاي ويكومب 
، المملكة المتحدة ، 

إن  8  10إتش بي
إتش, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32ئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالف
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات 

غير الكحولية؛ مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه 
؛ مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر 
الفواكه ؛ شراب ومستحضرات أخرى لعمل 

 المشروبات. 

 
كتبت بالحروف   DRDROالكلمة  وصف العالمة :
 الالتينية الكبيرة  .

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ايه ايه بي االوروبية للعطور ذ م م   
 Ci rosaماي روز طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/03/2021 :بتاريخ 347837 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايه ايه بي االوروبية للعطور ذ م م   بإسم :

دبي ، وعنوانة : 
عربية االمارات ال

المتحدة, هاتف: 

0553399750 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 92538
hhFalasT@nhual.
soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 

صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات 
 منظفات أسنان.تجميل، غسول ]لوشن[ للشعر، 

 
 Ci rosaكلمات ماي روز  وصف العالمة :

بخط مميز باللغة العربية واإلنجليزية.في األعلى ، 
 تصميم زهرة داخل زجاجة عطر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 ADRM EANMUة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

CE MRE 

 28/03/2021 :بتاريخ 347855 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أفون برودكتس ، إنك.    بإسم :

 601وعنوانة : 
ميدالند افينيو ، ري ، 

 10580نيويورك ، 
، الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات
خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع منتجات التجميل 
والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور 
ومستحضرات الزينة ومستحضرات العناية بالبشرة 
ومستحضرات العناية بالشعر وسلع الموضة والسلع 
الصحية واألواني المنزلية وأواني المطبخ والسلع 

خدمات البيع بالتجزئة التي توفر عبر للمنزل ؛ 
اإلنترنت المرتبطة ببيع منتجات الجمال والعناية 

الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور 
ومستحضرات الزينة ومستحضرات العناية بالبشرة 
ومستحضرات العناية بالشعر وسلع الموضة والسلع 
الصحية واألواني المنزلية وأواني المطبخ والسلع 

خدمات التسوق من المنزل الهاتفية  للمنزل ؛
وحفالت التسوق من المنزل التي تتضمن منتجات 
التجميل والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل 

والعطور ومستحضرات الزينة ومستحضرات 
العناية بالبشرة ومستحضرات العناية بالشعر وسلع 
الموضة والسلع الصحية واألواني المنزلية وأواني 

لع للمنزل ؛ خدمات الطلب على الخط المطبخ والس
المباشر التي تتضمن منتجات التجميل والعناية 
الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور 

ومستحضرات الزينة ومستحضرات العناية بالبشرة 
ومستحضرات العناية بالشعر وسلع الموضة والسلع 
الصحية واألواني المنزلية وأواني المطبخ والسلع 

ت البيع بالتجزئة بالطلب بالبريد للمنزل ؛ خدما
لمنتجات التجميل والعناية الشخصية ومستحضرات 

التجميل والعطور ومستحضرات الزينة 
ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات العناية 

بالشعر وسلع الموضة والسلع الصحية واألواني 
المنزلية وأواني المطبخ والسلع للمنزل ؛ خدمات 

مرتبطة ببيع صناديق االشتراك البيع بالتجزئة ال
التي تحتوي على منتجات التجميل والعناية 
الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور 

ومستحضرات الزينة ومستحضرات العناية بالبشرة 
ومستحضرات العناية بالشعر وسلع الموضة والسلع 
الصحية واألواني المنزلية وأواني المطبخ والسلع 

يدا منتجات التجميل للمنزل ؛ عرض السلع تحد
والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور 
ومستحضرات الزينة ومستحضرات العناية بالبشرة 
ومستحضرات العناية بالشعر وسلع الموضة والسلع 
الصحية واألواني المنزلية وأواني المطبخ والسلع 
للمنزل ، على وسائط االتصال ألغراض البيع 

ع بالتجزئة عبر الكتالوجات بالتجزئة ؛ خدمات البي
المتعلقة بمنتجات التجميل والعناية الشخصية 

ومستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات 
الزينة ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات 

العناية بالشعر وسلع الموضة والسلع الصحية 
 واألواني المنزلية وأواني المطبخ والسلع للمنزل.



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 
 ADRM EANMUة  العبار وصف العالمة :
CE MRE .كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  MRCOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347856 المودعة بالرقم :
  بيانات األولوية : 

 انتركنتيننتل توباكو كومبني م.م.ح  بإسم :
المنطقة وعنوانة : 

  -عجمان  -الحرة 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة, , , 
A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تبغ ؛ أدوات المدخنين ؛ ثقاب ؛ سجائر ؛ سيجاريلو 

سيجار ؛ والعات للمدخنين ؛ )سيجار رفيع( ؛ 
سعوط ؛ غاليين التبغ ؛ أكياس التبغ ؛ تبغ للمضغ؛ 

 ورق السجائر ؛ مرشحات السجائر .

 
كتبت  MRCOAالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 البوري للتجارة العامه ش.ذ.م.م  
 GNAOEADEنات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيا

 28/03/2021 :بتاريخ 347859 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 البوري للتجارة العامه ش.ذ.م.م  بإسم :

ديرة دبي  105بناية الكوثر مكتب رقم وعنوانة : 
اإلمارات العربية المتحدة, هاتف: 

+

97142259001 ,
فاكس: 

+

97142263324 ,
: صندوق البريد

, ايميل: 39325

ul oara@aah.ua
 , , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

شارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والقياس واإل
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
سائط التسجيل الرقمية؛ آليات وغيرها من و

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 

آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 
 الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق

 
باالحرف  GNAOEADEكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 BEURMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEMUMRORSU 

 28/03/2021 :بتاريخ 347860 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ خورخي إراستو ماندوخانو أورتيس  بإسم :
ميغيل وعنوانة : 

، بيسو  804لورانت 

ران فالي ، ، ليت 8
سيوداد  دي ميكسيكو 

، المكسيك,  03650
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تسويق معدات البنية التحتية في االتصاالت عن بعد 

بالنيابة عن أطراف ثالثة )خدمات الوساطة 
 التجارية(.

 
 BEURMVالعبارة  وصف العالمة :

NEMUMRORSU  كتبت بالحروف الالتينية
بحجم  BEURMVعلى سطرين حيث كتبت كلمة 

أكبر يعلوها عدة رسومات  على شكل خطوط 
عريضة مستقيمة  ومنحنية وقائمة الزاوية مع 

خطوط تنتهي بإشارة السهم وجميعها داخل شكل 
مستطيل غير مغلق مع رسم على شكل سهم في 

ألخضر الغامق إحدى نهاياته وجميعها باأللوان ا
 والفاتح واألخضر المصفر بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 سيتي فورتشون العالمية للتسويق   
 EROOVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAOAUAOEE MRAMMRO  

 28/03/2021 :بتاريخ 347861 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  
 سيتي فورتشون العالمية للتسويق   إسم :ب

 -دبي  وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

045475075 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 81344
.htattacah@n

hual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قدمها آخرون تلبية خدمات شخصية واجتماعية ي

لحاجات األفراد و خدمات قانونية وخدمات أمنية 

 45لحماية الممتلكات واألفراد وغيرها في الفئة 

 
هي عبارة عن الكلمات "  وصف العالمة :

EROOV CAOAUAOEE MRAMMRO  "
مكتوبة بالحروف االنجليزية الكبيرة باللون االحمر 

خط  على خلفية مستطيلة باللون االبيض وهنالك
اسود ممتد على طول الجانب العلوي للخلفية ، وفي 
الجانب االيسر هنالك شكل كروي النصف العلوي 
منه عبارة عن مظلة باللون البني والنصف السفلي 
عبارة عن شكل كوكب االرض باللونين االخضر 
واالزرق ، وهنالك خط باللون االسود في منتصف 

اه الجانب الشكل الكروي وممتد بشكل مائل على اتج
العلوي االيمن وهنالك عدد من النقاط السوداء 
الصغيرة المتراصة فوق الخط وعلى المحيط 

 الخارجي للشكل الكروي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30مسجل ، وذلك خالل ال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيدر وايت برادلي أي بي ذ.م.م 
 AROORVG CALطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GCAON MAGE 

 28/03/2021 :بتاريخ 347863 بالرقم :المودعة 

 OR  29/09/2020  2020-728بيانات األولوية :  

 أبل انك.  بإسم :
وان أبل وعنوانة : 

بارك واي، كوبرتينو، 

، 95014كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :
الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل 

للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب 
اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ 

الهواتف الذكية؛  أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل 
لمحتويات الصوتية الصوت والبيانات والصور وا

ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة 
اتصال الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية 

المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت 
ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات 

الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات 
لرقمية االلكترونية القابلة للبس الرقمية؛ األجهزة ا

التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال 
واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 

االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات 

الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ 
االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب 

لكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات اال
الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او 
التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة 
القابلة للبس والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 

بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون 
طوير ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات ت

التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات 
الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات 

الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ 
األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة 
الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

لكترونية القابلة االلكترونية النقالة واألجهزة اال
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  

وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول 
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ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة 
الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة 
الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب 

لكترونية النقالة والهواتف النقالة واألجهزة اإل
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة 
قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة 
تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس 
الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة 

شات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وشا
وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب 
والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 

واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ 

ات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات النظار
الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ 
المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ 

الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض 
للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة 

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة للبس 

التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ 
لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات 

الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص 
ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ 
الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

وت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الرقمية؛ مكبرات الص
الصوت؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة 
التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ 
سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ 
أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ 

أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ 
ة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األجهزة الخاص

األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب 
والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت 

ت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصو
وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة 
للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت 

وأجهزة التلفزيون  ومسجالت الصوت والفيديو
ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة 

العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه 
المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ 

بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ 
األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني 

ئتمان المشفرة ونقاط المعامالت؛ بطاقات اال
وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في 

الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ البطاريات؛ 
أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 
واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل 
األجهزة ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية 

امها مع كافة المنتجات السابقة؛ واإللكترونية الستخد
واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 
الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 

والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 

صوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة ال
لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب 
والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق 

للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية 
الرقمية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس 

وسماعات  والساعات الذكية والنظارات الذكية
االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير 

الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 
اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب 

الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة 
ت لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليا
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ 
محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ 

الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار 
الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس 

الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ 
ونية[؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليك

الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات 
الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة 
لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت 

الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ 
مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ 

ألغراض طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية ل
الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 

اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص 
البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ 
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األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل 
المتحكم بها عن بعد؛ الجوارب التي تحّمى 

تحكم كهربائيًا؛ األجهزة اإللكترونية ذات ال
الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات 
تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم 

المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  
اجهزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات 

الحرارة(؛  شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم 
التهوية؛ ألجهزة  وانظمة تكييف الهواء والتدفئة و

اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء 
الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم في 
اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية 
وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار 
ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ 

سيد الكربون؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوك
االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ 

الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية 

والكترونية ألبواب المرآب؛ انظمة امن ومراقبة 
 المباني السكنية.

 
 AROORVG CALالعبارة " وصف العالمة :

GCAON MAGE مكتوبة بأحرف التينية "
 مميزة.

 

 االشتراطات : 
 
ي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

  عن تقدموالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مطبخ بنتويا ش ذ م م  
 Bashoiuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

El.rass 

 28/03/2021 :بتاريخ 347869 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطبخ بنتويا ش ذ م م  بإسم :

،  4محل وعنوانة : 
 دي بلوك بناية الكواكب

, هاتف: 

043430222 ,
البريد:  صندوق

, ايميل: 26821
 ashoiu@ asho

iu.asFo, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات توفير األطعمة والمشروبات

 
 Bashoiu El.rassالعبارة )  وصف العالمة :

( باالحرف الالتينية ويعلوها رسم ستارة بها 
  BEMNR UAكلمة  حروف يابانية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

 أدنوك -شركة بترول أبوظبي الوطنية   
 CAnAUAمزايا طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347870 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أدنوك -شركة بترول أبوظبي الوطنية   بإسم :
جزيرة أبوظبي , شارع الكورنيش , مبنى انة : وعنو

أدنوك, هاتف:  -شركة بترول أبوظبي الوطنية 

027070000 ,

, 898صندوق البريد: 
ايميل: 

nrs@ucsos.ua, 
 , ,ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وظفي عروض مزايا هو تطبيق يوفر لجميع م

أدنوك والمتقاعدين والكيانات وعائالتهم عروض 
وخصومات حصرية الفنادق والمنتجعات ، 

المأكوالت والمشروبات ، وسائل الترفيه ، التسوق 
، خدمات السيارات ، خدمات السفر ، خدمات 

منزلية ، الجمال ولسبا ، األثاث المنزلي ، خدمات 
طبية ، زهور وشوكوال ، تعليم الصحة وخصائص 

 اللياقة البدنية 

 

(  huauiuكلمة ) مزايا  وصف العالمة :
 باالحرف العربية والالتينية مكررة مرتين

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GassGolahaosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347872 المودعة بالرقم :

 OM  28/09/2020  018314582بيانات األولوية :  

 سيمنز إينيرجي جلوبال جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
 -هان-أوتووعنوانة : 

 81739، 6رينج 
ميونيخ،  ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لعلمية والمالحية والمساحية األجهزة واألدوات ا

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

ة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو أجهز
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، الكمبيوتر؛ برامج 

 . 9في الفئة 

 
باحرف  GassGolahaosكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ما من تاريخ إصدار يو 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GassGolahaosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347873 المودعة بالرقم :

 OM  28/09/2020  018314582بيانات األولوية :  

 سيمنز إينيرجي جلوبال جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
 -هان-أوتووعنوانة : 

 81739، 6رينج 
ميونيخ،  ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
واإلصالح وخدمات التركيب خدمات إنشاء المباني 

 . 37أو التجميع، في الفئة 

 
باحرف  GassGolahaosكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GassGolahaosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347874 المودعة بالرقم :

 OM  28/09/2020  018314582بيانات األولوية :  

 سيمنز إينيرجي جلوبال جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
 -هان-أوتووعنوانة : 

 81739، 6رينج 
ميونيخ،  ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ية والتقنية وخدمات البحث والتصميم الخدمات العلم

المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
باحرف  GassGolahaosكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  يتي ام ب -سابـا وشـركاهـم  
 Buastaaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347875 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 غوانغزو نوواليدا تكنولوجي كو.، ال تي دي.  بإسم :

أكس وعنوانة : 

  7339إي -1301

 -)سيلف  106، رقم 

( ، فنجز 1أيدتد بلدينغ 
أيست روود ،نانشا 

غوانغزو،  ديستريكت ،
قوانغدونغ بروفينس   

,الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المصابيح؛ المصابيح الضوئية؛ وأضواء للدراجات 

الهوائية؛ مصابيح األشعة فوق البنفسجية لغير 
األغراض الطبية؛ أضواء تجفيف األظافر؛ 

عة على األرضيات؛ اآلالت األضواء الموضو
الكهربائية لصنع القهوة ؛ الطباخات بالهواء 
الساخن؛ أجهزة الترطيب لالستخدام المنزلي؛ 

  11أجهزة الترطيب، في الفئة 

 
 باحرف اليتينة Buastaaكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  وبراءات االختراع الخدمات المتحدة للعالمات التجارية 
 BEURMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEMUMRORSU 

 28/03/2021 :بتاريخ 347876 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ خورخي إراستو ماندوخانو أورتيس  بإسم :
ميغيل وعنوانة : 

، بيسو  804لورانت 

، ليتران فالي ،  8
سيوداد  دي ميكسيكو 

، المكسيك,  03650
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات االتصاالت عن بعد

 
 BEURMVالعبارة  وصف العالمة :

NEMUMRORSU  كتبت بالحروف الالتينية
بحجم  BEURMVعلى سطرين حيث كتبت كلمة 

أكبر يعلوها عدة رسومات  على شكل خطوط 
يضة مستقيمة  ومنحنية وقائمة الزاوية مع عر

خطوط تنتهي بإشارة السهم وجميعها داخل شكل 
مستطيل غير مغلق مع رسم على شكل سهم في 

إحدى نهاياته وجميعها باأللوان األخضر الغامق 
 والفاتح واألخضر المصفر بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لمتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات ا 
 BEURMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEMUMRORSU 

 28/03/2021 :بتاريخ 347877 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ خورخي إراستو ماندوخانو أورتيس  بإسم :
ميغيل وعنوانة : 

، بيسو  804لورانت 

، ، ليتران فالي  8
سيوداد  دي ميكسيكو 

، المكسيك,  03650
  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات التكنولوجية وخدمات التصميم وتطوير 

 أجهزة وبرمجيات الحاسوب. 

 
 BEURMVالعبارة  وصف العالمة :

NEMUMRORSU  كتبت بالحروف الالتينية
بحجم  BEURMVين حيث كتبت كلمة على سطر

أكبر يعلوها عدة رسومات  على شكل خطوط 
عريضة مستقيمة  ومنحنية وقائمة الزاوية مع 

خطوط تنتهي بإشارة السهم وجميعها داخل شكل 
مستطيل غير مغلق مع رسم على شكل سهم في 

إحدى نهاياته وجميعها باأللوان األخضر الغامق 
 يقة مميزة . والفاتح واألخضر المصفر بطر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تجارية تعلن إدارة العالمات ال
 وكيل التسجيل / المالك :

 رويال فود لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م  
 أوليفيتا - Rlaiahuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347878 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ية ذ.م.مرويال فود لتجارة المواد الغذائ  بإسم :
 -المنطقة الصناعية القديمة  -أم القيوين وعنوانة : 

, 067663742شارع الملك فيصل, هاتف: 

صندوق البريد: 

, ايميل: 2136
roiulFoocaua@
nhual.soh, , , 

ACC AO- 
CAEARM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حوم الدواجن والصيد, اللحوم واألسماك ول

خالصات اللحم, فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة, هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر, البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب, الزيوت والدهون الصالحة لألكل

 
كلمتين فوق بعضهما البعض,  وصف العالمة :

والكلمة الموجودة في األعلى هي كلمة مكتوبة 
 حرف العربية )أوليفيتا(باأل

والكلمة المكتوبة في االسفل هي كلمة مكتوبة 
باألحرف االنكليزية وأول حرف مكتوب بشكله 

 الكبير وباقي االحرف صغيرة
(Rlaiahu) 

 والكلمتان مكتوبتان باللون االصفر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات تجارية مكتوبا إلدارة العالمات ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 وينر سكاي تريدينغ ش م ح  
  Eassar Gtiبيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

 28/03/2021 :بتاريخ 347879 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وينر سكاي تريدينغ ش م ح  بإسم :

محل جي بي  وعنوانة : 

–سوق التنين  16
الورسان االول  دبي, 

هاتف: 

97150851688

, ايميل: 8
 uhuhs@aah.ua, 

 , ,VABAR  ,

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي

 
هذه العالمة التجارية مكونة من  وصف العالمة :

جملة  باللغة االنجليزية باللون االسود  وهي 
Eassar Gti  

 

 االشتراطات : 

 
تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ويال فود لتجارة المواد الغذائية ذ.م.مر  
 - Es.usiolaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 سبانيولي

 28/03/2021 :بتاريخ 347880 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 رويال فود لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م  بإسم :
 -المنطقة الصناعية القديمة  -أم القيوين وعنوانة : 

, 067663742شارع الملك فيصل, هاتف: 

صندوق البريد: 

, ايميل: 2136
roiulFoocaua@
nhual.soh, , , 

ACC AO- 
CAEARM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد, 

خالصات اللحم, فواكه وخضروات محفوظة 
فة ومطهوة, هالم )جيلي( ومربيات وفواكه ومجف

مطبوخة بالسكر, البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب, الزيوت والدهون الصالحة لألكل

 
كلمة سبانيولي باللغة العربية حيث  وصف العالمة :

ان جزء الكلمة )سبانيو(  مكتوب باللون االصفر و 
 )لي( مكتوب باللون االخضر الغامق

 باالحرف االنكليزية لكلمة وفي اسفلها مكتوب  
Es.usiola 

 حيث ان جزء الكلمة  

(Es.u) 
 باللون االخضر الغامق و

(siola) 
 باللون االصفر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل  المسجل
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGNECRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347881 المودعة بالرقم :

 O   28/09/2020  119759-2020بيانات األولوية :  

 هيتاشي أستيمو، أل تي دي.   بإسم :

 2520وعنوانة : 
شي، -تاكايا، هيتاشيناكا

ايباراكي، ,اليابان, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عدنية؛ آالت وأجهزة آالت ومعدات المشغوالت الم

التعدين؛ آالت وأجهزة البناء؛ آالت وأجهزة التحميل 
والتفريغ؛ آالت صيد السمك الصناعية؛ آالت 

وأجهزة المعالجة الكيماوية؛ آالت وأجهزة النسيج؛ 
آالت وأجهزة معالجة الطعام والشراب؛ آالت لقطع 

األخشاب، واألعمال الخشبية، وآالت وأجهزة 
ب أو الخشب الرقائقي؛ آالت لصناعة قشور الخش

وأجهزة لصناعة المعجون وصناعة الورق 
ولألعمال الورقية؛ آالت وأجهزة الطباعة او تجليد 

الكتب؛ آالت الخياطة؛ آالت وأدوات الحرث، 
بخالف األدوات المحمولة باليد؛ آالت وأدوات 
الزراعة؛ آالت وأدوات الحصاد؛ آالت وأدوات 

ألغراض الزراعية؛ معالجة األلياف النباتية ل
مكابس العلف؛ آالت قطع العلف؛ آالت خلط العلف؛ 

آالت تكسير قشور العلف؛ آالت فلترة الحليب؛ 
حاضنات الفراخ؛ أجهزة تفقيس البيض؛ آالت 

وأدوات تربية دودة القز؛ آالت صنع األحذية؛ آالت 
دباغة الجلد؛ آالت معالجة التبغ؛ آالت وأجهزة 

وأجهزة الدهان؛ عجالت تصنيع الزجاجيات؛ آالت 
الخزافين التي تعمل بالطاقة؛ آالت معالجة 

البالستيك؛ اآلالت واألجهزة لصناعة البضائع 
الجلدية؛ آالت وأجهزة تصنيع الحجارة؛ المحركات 
المشغلة الرئيسية غير الكهربائية، لغير المركبات 
البرية، عدا عن طواحين المياه وطواحين الرياح؛ 

التشغيل الرئيسية غير األجزاء لمحركات 
الكهربائية، عدا عن طواحين المياه وطواحين 
الرياح؛ الموازن لمحركات االحتراق الداخلي؛ 

أعمدة الحدبات لمحركات المركبات؛ أجهزة رفع 
الصمامات المتغيرة؛ أجهزة التحكم في توقيت 

الصمامات؛ رافعات الصمامات؛ مكابس 
أسالك للمحركات؛ المولدات للمركبات البرية؛ 

التشغيل؛ محاقن المحركات؛ مضخات الوقود؛ 
مشغالت للمحركات؛ محركات خارجية؛ فالتر 
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الغاز لسيارات الغاز الطبيعي المضغوط؛ 
صمامات التحكم في الضغط عن طريق الحقن؛ 
مضخات هيدروليكية لعمليات النقل المتغيرة 
باستمرار؛ صمامات التحكم لخاليا الوقود؛ 

الية الضغط؛ محاقن الغاز منظمات الهيدروجين ع
لسيارات الغاز الطبيعي المضغوط؛ منظمات الغاز 
لسيارات الغاز الطبيعي المضغوط؛ أجسام صمام 

االختناق التي يتم التحكم بها بشكل إلكتروني؛ 
مضخات وقود للحقن المباشر عالي الضغط؛ أنابيب 

السحب للمحركات؛ صمامات إعادة تدوير غاز 
امات تحويل مسار تدفق مياه العادم للمحركات؛ صم

التبريد؛ منفث الزيت؛ مضخات وقود للخزانات؛ 
صمامات التحكم في سرعة التباطؤ؛ صمامات 
ألجهزة التحكم في توقيت الصمامات؛ صمامات 
تعديل مياه التبريد؛ صمامات التحكم في ناقل 
الحركة؛ الكاربوريترات؛ صمامات السحب 

ربينية للمحركات؛ محابس الوقود؛ شواحن تو
للمحركات؛ أجهزة التحكم في نسبة الضغط 

المتغيرة؛ وحدة المسرع؛ أنابيب السحب للمركبات 
ثنائية العجالت؛ صمامات منع التدفق العكسي 
للمكربنات؛ صمامات حقن الهواء؛ الطواحين 

المائية؛ طواحين الهواء؛ آالت واالدوات الهوائية او 
، ليست الهيدروليكية؛ ضاغطات الهواء؛ المضخات 

ألغراض محددة؛ مضخات التوجيه؛ مضخات 
الزيت؛ مضخات الماء للمركبات؛ الشواحن الفائقة؛ 

الضاغطات التربينية؛ آالت توزيع الشرائط 
الالصقة؛ آالت الختم األوتوماتيكية؛ وآالت البيع 

األوتوماتيكية؛ آالت ضخ الوقود لمحطات الخدمة؛ 
ة؛ آالت الغسل الكهربائية للغايات الصناعي

الغساالت الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ إصالح 
أو تصليح اآلالت واألجهزة؛ أنظمة ميكانيكية لركن 

السيارات؛ آالت غسيل المركبات؛ آالت مزج 
األطعمة لالستخدام التجاري؛ آالت تقشير األطعمة 

لالستخدام التجاري؛ آالت تقطيع الطعام، آالت 
ستخدام التجاري؛ التقطيع والتقطيع إلى شرائح لال

غساالت الصحون ألغراض صناعية؛ غساالت 
الصحون لألغراض المنزلية؛ آالت التلميع بالشمع 

الكهربائية لالستخدامات الصناعية؛ المكانس 
الكهربائية للغايات الصناعية؛ ماكينات التلميع 

الكهربائية لألغراض المنزلية؛ المكانس الكهربائية 
الكهربائية للتطهير،  لألغراض المنزلية؛ المرشات

وللمبيدات الحشرية ولمزيالت الروائح الكريهة 
)ليست لالستخدامات الزراعية(؛ أعمدة التدوير، 

محاور العجالت أو المحاور، العناصر اآللية 
بخالف المركبات البرية؛ المحامل، عناصر اآلالت 
ليست للمركبات البرية؛ أعمدة التدوير، المقرنات 

اآلالت ليست للمركبات  والموصالت، عناصر
البرية؛ ناقالت الطاقة حركة التروس، عناصر 

اآلالت ليست للمركبات البرية؛ التروس التفاضلية؛ 
المقرن اللزج؛ صمامات التحكم في أجهزة نقل 
الحركة؛ كابالت التروس التفاضلية؛ ممتص 
الصدمات كعناصر اآلالت ليست للمركبات 

ة بما في ذلك األرضية؛ مثبطات لألطراف الصناعي
األطراف الصناعية؛ مثبطات التخميد الداخلية؛ 
الزنبركات كعناصر ميكانيكية وليست للمركبات 
البرية؛ الزنبركات الغازية؛ الفرامل وعناصر 
الماكينة ليست للمركبات البرية؛ الصمامات 

وعناصر الماكينة ليست للمركبات البرية؛ جزازات 
الكهرباء؛ العشب؛ أجهزة سحب الستائر تعمل ب

فتاحات األبواب الكهربائية؛ آالت وأجهزة ضغط 
النفايات لألغراض الصناعية؛ آالت تكسير النفايات 

لألغراض الصناعية؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ 
مشغالت المحركات؛ محركات التيار المتردد 
ومحركات التيار المستمر )ال تشمل المركبات 
تيار  األرضية ولكن تتضمن أجزاء ألي محركات

متردد ومحركات التيار المستمر[؛ مولدات التيار 
المتردد؛ مولدات التيار المستمر؛ مولدات كهربائية 
محمولة؛ خالطات الطعام الكهربائية لألغراض 
المنزلية؛ فرشات الدينامو؛ مخمدات المباني؛ 
المكابس الهيدروليكية للزيت؛ رفوف التثبيت 

مة الميكانيكية للماكينات للمهمات أو الفرق؛ األنظ

 .07الايقاف السيارات ، في الفئة 

 
باحرف  AGNECRكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGNECRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347882 المودعة بالرقم :

 O   28/09/2020  119759-2020ت األولوية : بيانا 

 هيتاشي أستيمو، أل تي دي.   بإسم :

 2520وعنوانة : 
شي، -تاكايا، هيتاشيناكا

ايباراكي، ,اليابان, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وأدوات القياس أو االختبار؛ حساسات 

؛ الحساسات، عدا ما كان لالستخدام الطبي؛ الضغط
حساسات االستشعار؛ حساسات سرعة المركبات؛ 

حساسات الضغط التفاضلي؛ حساسات درجة 
حرارة الوقود؛ حساسات موضع الخانق؛ حساسات 

صمامات الرفع المتغيرة؛ حساسات الضربات؛ 
حساسات الدوران؛ أجهزة المحاكاة لتوجيه والتحكم 

ت تعمل بقطع النقود المعدنية بالمركبات؛ آليا
لتشغيل بوابات مواقف السيارات؛ أجهزة ومعدات 

إنقاذ؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ حنفيات إطفاء 
الحرائق؛ خراطيم إطفاء الحرائق؛ فوهات خراطيم 
إطفاء الحريق؛ أنظمة الرش للوقاية من الحرائق ؛ 
أجهزة اإلنذار ضد الحرائق؛ أنظمة اإلنذار ضد 

أجهزة اإلنذار ضد السرقات؛ الخوذ  تسرب الغاز؛
الواقية؛ إشارات السكك الحديدية؛ مثلثات التحذير 
عند تعطل المركبات؛ إشارات الطرقية الميكانيكية 

أو الضوئية؛ معدات للغواصين، ليست للرياضات؛ 
برامج األلعاب آلالت ألعاب الفيديو للرواق؛ أجهزة 

وأدوات مخبرية؛ أجهزة وأدوات التصوير 
وتوغرافي؛ أجهزة التصوير السينمائي؛ اآلالت الف

واألجهزة البصرية؛ كاميرات لوحات العدادات؛ 
آالت وأجهزة توزيع أو مراقبة الطاقة الكهربائية؛  
وعاكسات التيار؛ محوالت السيارات الكهربائية 

الهجينة/ السيارات الكهربائية؛ شواحن البطاريات؛ 
ة؛ راسمات معّدِالت األطوار؛ البطاريات الشمسي

الذبذبات؛ أسالك وكوابل كهربائية؛ آالت وأجهزة 
االتصاالت الكهربائية؛ البوابات المركزية؛ وحدات 
االتصاالت عن بعد؛ أنظمة تحديد المواقع العالمية؛ 
وحدات تحديد المواقع على الخريطة؛ المساعدات 
الشخصية الرقمية؛ أجهزة إلكترونية، األجهزة 

؛ أجهزة الحاسوب؛ وقطعها؛ برامج الحاسوب
برمجيات الحاسوب؛ رادارات تعمل بموجة 

الملليمتر؛ رادار السيارات؛ أجهزة الرادار؛ كاشف 
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رادار السيارات؛ القطع الرئيسية الداخلية 
المغناطيسية؛ أسالك المقاومة؛ األقطاب 

الكهربائية؛ قوارب الحرائق؛ أقمار صناعية 
الواقية لألغراض العلمية؛ أقنعة اللحام؛ المالبس 

من النار؛ أغطية الوقاية من الكوارث؛ القفازات 
للوقاية في الحوادث؛ النظارات؛ برامج األلعاب 

آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ الدارات االلكترونية 
واألقراص المضغوطة المسجلة ببرامج ألعاب 
محمولة باليد ومزودة بشاشات عرض بلورية 

ياضية؛ الصفارات سائلة؛ الخوذ الواقية لأللعاب الر
الرياضية؛ أحزمة الوزن للغوص؛ أسطوانات 

الهواء للغوص؛ أنابيب التنفس تحت الماء؛ منظمات 
من أجل الغوص؛ بندوالت إيقاع؛ الدارات 

االلكترونية واألقراص المضغوطة المسجلة ببرامج 
العروض التلقائية لألدوات الموسيقية االلكترونية؛ 

سيقية الكهربائية أو وحدات المؤثرات لآلالت المو
اإللكترونية؛ تسجيالت الفونوغراف؛ الملفات 

الموسيقية القابلة للتحميل؛ ملفات الصور القابلة 
للتحميل؛ أقراص فيديو وأشرطة فيديو مسجلة؛ 

المنشورات اإللكترونية؛ األفالم السينمائية 
المكشوفة؛ شرائح األفالم المكشوفة؛ مناصب 

ألنظمة مساعدة  شرائح األفالم؛ وحدات تحكم
السائق المتقدمة؛ وحدات تحكم للقيادة الذاتية؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل لتوفير 
المعلومات الجغرافية؛ حساسات موضع عمود 
الحدبات لمحرك االحتراق الداخلي؛ حساسات 
القرقعة لمحركات السيارات؛ حساسات تدفق 

ت الهواء؛ وحدات التحكم بتوقيت الصمامات؛ وحدا
التحكم برافعات الصمامات المتغيرة؛ وحدات 

التحكم لنظام التعليق؛ أعمدة الربط لنظام التوجيه 
المعزز؛ وحدات تحكم بنظام التوجيه المعزز؛ 

بطاريات سائلة؛ أجهزة شحن البطاريات للسيارات؛ 
أجهزة تشخيص السيارات؛ جهاز فحص أداء 
السيارات التلقائي؛ فاحصات ملف اإلشعال؛ 

ت البطاريات؛ وحدات التحكم باالستقرار فاحصا
اإللكترونية؛ بيانات الخريطة للمالحة؛ المخفتات 

األوتوماتيكية للضوء األمامي؛ أجهزة ضبط 
المحور البصري للضوء األمامي؛ أجهزة ضبط 

نطاق شعاع الضوء األمامي؛ محوالت تيار مستمر 
إلى تيار مستمر؛ أجهزة التحكم بخاليا الوقود؛ 

تحكم بمقاومة حزم خاليا الوقود؛ منظمات أجهزة ال
من أجل الغوص؛ تروس عدادات السرعة في الفئة 

9  

 
باحرف  AGNECRكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AGNECRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347883 م :المودعة بالرق

 O   28/09/2020  119759-2020بيانات األولوية :  

 هيتاشي أستيمو، أل تي دي.   بإسم :

 2520وعنوانة : 
شي، -تاكايا، هيتاشيناكا

ايباراكي، ,اليابان, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ت وقطعها ولوازمها؛ أجهزة رفع الصمامات السيارا

المتغيرة؛ أجهزة التحكم بالمحركات؛ أجهزة التحكم 
في توقيت الصمامات؛ تروس التوجيه المعزز؛ 

وحدات التوجيه المعزز؛ وحدات التوجيه المعزز 
للسيارات وقطعها؛ أجهزة التحكم بناقالت الحركة؛ 

 وحدات التحكم بالدفع الرباعي؛ أنظمة المكابح
المانعة لالنغالق للسيارات؛ صمامات لنظام التحكم 

في الثبات؛ صمامات ألنظمة المكابح المانعة 
لالنغالق؛ اسطوانات هيدروليكية للتعليق؛ أجهزة 

التحكم في التعليق؛ أجهزة التحكم في ارتفاع 
المركبات؛ مفتاح الصمام الخلفي؛ أجهزة تنظيف 

أجهزة كاميرا لوحة القيادة؛ واقيات الصدمات؛ 
الدخول غير النشط النشط/ التشغيل غير النشط؛ 
أجهزة التوجيه الرباعي؛ جهاز توجيه العجالت 

الخلفية؛ روابط التوجيه؛ العجالت للمركبات البرية؛ 
األجهزة التفاضلية؛ المحركات البخارية؛ الطرق 

الحبلية لشحن البضاعة أو الحمولة؛ المحركات 
ات البرية، وال الرئيسية غير الكهربائية للمركب

تتضمن قطعها؛ محركات كهربائية لقيادة المركبات 
ذات العجلتين؛ عناصر اآلالت للمركبات البرية؛ 
أعمدة التدوير، محاور العجالت أو المحاور، 

عناصر اآلالت للمركبات البرية؛ عمود القيادة؛ 
أعمدة المروحة؛ أعمدة نقل الحركة للمركبات 

الت للمركبات البرية؛ البرية؛ المحامل، عناصر اآل
وصالت أو موصالت أعمدة التدوير، عناصر 
اآلالت للمركبات البرية؛ ناقالت الطاقة وحركة 

التروس، عناصر اآلالت للمركبات البرية؛ التروس 
التفاضلية؛ المقرن اللزج؛ مخففات الصدمات؛ 

واقيات الصدمات للمركبات؛ ممتّصات الصدمات 
كبات؛ شوكات للمركبات؛ دعامات تعليق للمر

أمامية للمركبات؛ مخمدات خلفية للمركبات ذات 
العجلتين؛ نوابض للمركبات البرية؛ نوابض 

للمركبات ذاتية القيادة؛ نوابض هوائية للتعليق 
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الهوائي؛ المكابح، عناصر اآلالت للمركبات 
البرية؛ مماسك المكابح للمركبات؛ بطانات 
المكابح للمركبات؛ أقراص المكابح دوارة 

للمركبات؛ بطانات مكابح المركبات؛ اسطوانات 
الكوابح للمركبات؛ أسطوانات المكابح الرئيسية؛ 
معززات المكابح؛ االسطوانات الرئيسية لقابض 
التعشيق؛ خزان لمكابح المركبات ذات العجلتين؛ 
نظام تعزيز الكبح في المركبات؛ مكابح التوقف 

الكهربائية؛ محاكيات الضغط على دواسات 
كابح؛ أجهزة التشغيل الكهربائي للمكابح؛ مراكم الم

للدارة الهيدروليكية للمكابح؛ صمامات التناسب؛ 
صمامات التوقف؛ أجهزة تشغيل تروس التعشيق 

للسيارات؛ أسطوانات تشغيل تروس التعشيق 
للسيارات؛ آليات القابض للمركبات البرية؛ قوابض 

ابح؛ التعشيق للمركبات البرية؛ وصالت أنابيب المك
صمامات معززات الضغط السلبي؛ خراطيم 
المكابح؛ حشوات المكابح للمركبات البرية؛ 
ومظالت الهبوط؛ أجهزة اإلنذار ضد السرقة 
للمركبات؛ الكراسي المدولبة؛ محركات التيار 
المتناوب أو محركات التيار المباشر للمركبات 
البرية، وال تتضمن قطعها؛ محركات المركبات 

أو المركبات الكهربائية الهجينة؛ السفن الكهربائية 
وقطعها ومستلزماتها؛ وحدات اإلمالة الكهربائية؛ 
ضبط زاوية المحرك الخارجي؛ فواصل الغازات 

والسوائل للمحركات الخارجية؛ األجهزة 
الهيدروليكية لرفع وخفض المحركات الخارجية؛ 
الطائرات وقطعها ولوازمها؛ طائرات مدنية بدون 

ئها ولوازمها؛ طائرات صناعية بدون طيار وأجزا
طيار وأجزائها ولوازمها؛ عربات السكك الحديدية 
وقطعها ومستلزماتها؛ مخمدات لعربات السكك 

الحديدية؛ وحدات التحكم بمخمدات عربات السكك 
الحديدية؛ وحدات التحكم بارتفاع عربات السكك 

الحديدية؛ المركبات اآللية التي تسير على عجلتين، 

اجات الهوائية وقطعها ولوازمها؛ أنظمة رفع الدر
الصمامات المتغيرة للسيارات ذات العجلتين؛ أجهزة 

التحكم في محركات السيارات ذات العجلتين؛ 
أجهزة التحكم في توقيت الصمامات للسيارات ذات 

العجلتين؛ صمامات لنظام التحكم في الثبات 
 للسيارات ذات العجلتين؛ صمامات ألنظمة المكابح

المانعة لالنغالق للسيارات ذات العجلتين؛ 
أسطوانات هيدروليكية لتعليق المركبات ذات 

العجلتين؛ أجهزة التحكم في التعليق للمركبات ذات 
العجلتين؛ أجهزة التحكم في ارتفاع المركبات ذات 

العجلتين؛ مخمدات التوجيه؛ شوكات أمامية 
ة للمركبات؛ أجزاء تركيب الشوكة األمامية؛ أعمد

القيادة للمركبات ذات العجلتين؛ عربات نقل الركاب 
الثالثية العجالت؛ الزالجات والمزلجات 

)مركبات(؛ العربات؛ عربات الدفع أو الجر؛ 
العربات التي تجرها الخيول؛ مقطورات الدراجات 
الهوائية؛ رقع المطاط الالصق إلصالح اإلطارات 

فئة الداخلية أو اإلطارات؛ عربات األطفال في ال

12  

 
باحرف  AGNECRكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 تينجهودا للتجارة ش م ح  
 U NEMSURVA طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347885 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش م ح تينجهودا للتجارة  بإسم :

سوق 10وعنوانة : 
التنين  الورسان االول   

دبي, هاتف: 

97150686576

, ايميل: 9

67526199@BB
.soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

 في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان.

 
هذه العالمة التجارية مكونة من  وصف العالمة :

لون بني فاتح من مجموعة من الحروف الالتينية 

ويعلوها رسم على   NEMSURVAلتشكل كلمة  
 بذات اللون. Uشكن عين ويتخللها حرف 

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية والمصنفات تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MASMANAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347886 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ناجناتا بيه تي واي أل تي دي  بإسم :

 1/67وعنوانة : 
سنتنيل سركيت،بايرون 

يو ساوث ويلز باي ، ن

,استراليا, , ,  2481
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس؛ األحذية؛ أغطية الرأس؛ المالبس بما في 

ذلك الباليز والقمصان والسراويل القصيرة 
والسراويل والسترات والفساتين والبدالت ؛ ثياب 

؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية؛ مالبس النوم

 25السباحة في الفئة 

 
باحرف  MASMANAكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار  يوما 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Butlsasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347887 المودعة بالرقم :

 VE  30/12/2020  302020252490.0ت األولوية : بيانا 

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

بودبيلسكيشتراسيه 

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الساغو؛  الدقيق؛  الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛

مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات 
الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ األغذية الخفيفة 
التي تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوال 
للحلويات والخبز؛ الحلوى غير الطبية على شكل 

هالم؛ الشوكوالته السكاكر؛ حلوى الطحين؛ الحلوى 
(؛ الحلويات المغطاة بالشوكوال؛ الجاهزة )حلويات

الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 
والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر؛ 

الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
صلصات ]توابل[؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات 

المنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر 
ويت(؛ الكعك؛ الشوكوال؛ منتجات الملفوف )بسك

اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ 
حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات 
سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام 

المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام 

ن الذرة؛ البوشار؛ كعكة المشكلة المصنوعة م

 30الوفل, قهوة؛ شاي؛ قهوة صناعية في الفئة 

 
باحرف  Butlsasكتبت كلمة  وصف العالمة :

التينية و بطريقة مميزة و باللون االزرق الغامق و 
يتوسطها رسم مميز لبسكويت مغلفة بالشوكوالته و 
الجميع موجو على قاعدة مستطيلة باللون االزرق 

 الفاتح

 

 طات : االشترا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
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يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Butlsasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347888 المودعة بالرقم :

 VE  30/12/2020  302020252497.8بيانات األولوية :  

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
: وعنوانة 

بودبيلسكيشتراسيه 

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛  الدقيق؛ 
مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات 

ية الخفيفة الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ األغذ
التي تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوال 
للحلويات والخبز؛ الحلوى غير الطبية على شكل 

هالم؛ الشوكوالته السكاكر؛ حلوى الطحين؛ الحلوى 
الجاهزة )حلويات(؛ الحلويات المغطاة بالشوكوال؛ 

الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 
لعسل؛ قطر السكر؛ والمثلجات القابلة لألكل؛ ا

الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
صلصات ]توابل[؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات 

المنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر 
الملفوف )بسكويت(؛ الكعك؛ الشوكوال؛ منتجات 

اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ 
عة من السكر؛ حلويات حلوى البنبون المصنو

سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام 

المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة 

 30الوفل, قهوة؛ شاي؛ قهوة صناعية في الفئة 

 
باحرف  Butlsasكتبت كلمة  وصف العالمة :

التينية و بطريقة مميزة و باللون االزرق الغامق و 
يتوسطها رسم مميز لبسكويت مغلفة بالشوكوالته 
بوضعية عالمودية  و الجميع موجو على قاعدة 

 مستطيلة باللون االزرق الفاتح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Butlsasانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

 28/03/2021 :بتاريخ 347889 المودعة بالرقم :

 VE  30/12/2020  302020252504.4بيانات األولوية :  

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

بودبيلسكيشتراسيه 

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و
الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛  الدقيق؛ 
مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات 

الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ األغذية الخفيفة 
التي تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوال 

غير الطبية على شكل  للحلويات والخبز؛ الحلوى
هالم؛ الشوكوالته السكاكر؛ حلوى الطحين؛ الحلوى 
الجاهزة )حلويات(؛ الحلويات المغطاة بالشوكوال؛ 

الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 
والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر؛ 

الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
هارات؛ الثلج للمرطبات صلصات ]توابل[؛ الب

المنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر 
الملفوف )بسكويت(؛ الكعك؛ الشوكوال؛ منتجات 

اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ 
حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات 
سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام 

القمح؛ منتجات الطعام  المشكلة المصنوعة من
المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة 

 30الوفل, قهوة؛ شاي؛ قهوة صناعية في الفئة 

 
باحرف  Butlsasكتبت كلمة  وصف العالمة :

التينية و بطريقة مميزة و باللون االزرق الغامق و 
ت مغلفة بالشوكوالته و يتوسطها رسم مميز لبسكوي

الجميع موجو على قاعدة مستطيلة باللون االزرق 
 الفاتح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن إصدار



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Butlsasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347890 المودعة بالرقم :

 VE  30/12/2020  302020252506.0بيانات األولوية :  

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

بودبيلسكيشتراسيه 

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ق؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛  الدقي

مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات 
الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ األغذية الخفيفة 
التي تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوال 
للحلويات والخبز؛ الحلوى غير الطبية على شكل 

هالم؛ الشوكوالته السكاكر؛ حلوى الطحين؛ الحلوى 
غطاة بالشوكوال؛ الجاهزة )حلويات(؛ الحلويات الم

الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 
والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر؛ 

الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
صلصات ]توابل[؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات 

المنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر 
شوكوال؛ منتجات الملفوف )بسكويت(؛ الكعك؛ ال

اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ 
حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات 
سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام 

المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام 

ر؛ كعكة المشكلة المصنوعة من الذرة؛ البوشا

 30الوفل, قهوة؛ شاي؛ قهوة صناعية في الفئة 

 
باحرف  Butlsasكتبت كلمة  وصف العالمة :

التينية و بطريقة مميزة و باللون االزرق الغامق و 
يتوسطها رسم مميز لبسكويت مغلفة بالشوكوالته و 
الجميع موجو على قاعدة مستطيلة باللون االزرق 

 الفاتح

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Butlsasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347891 المودعة بالرقم :

 VE  30/12/2020  302020252507.9بيانات األولوية :  

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

سيه بودبيلسكيشترا

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛  الدقيق؛ 
مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات 

الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ األغذية الخفيفة 
تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوال  التي

للحلويات والخبز؛ الحلوى غير الطبية على شكل 
هالم؛ الشوكوالته السكاكر؛ حلوى الطحين؛ الحلوى 
الجاهزة )حلويات(؛ الحلويات المغطاة بالشوكوال؛ 

الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 
؛ والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر

الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
صلصات ]توابل[؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات 

المنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر 
الملفوف )بسكويت(؛ الكعك؛ الشوكوال؛ منتجات 

اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ 
ويات حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حل

سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام 

المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام 
المشكلة المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة 

 30الوفل, قهوة؛ شاي؛ قهوة صناعية في الفئة 

 
باحرف  Butlsasكتبت كلمة  وصف العالمة :

و بطريقة مميزة و باللون االزرق الغامق و  التينية
يتوسطها رسم مميز لبسكويت  ذات شكل دائري و 
نصفها مغلفة بالشوكوالته و جزء منها مكسور و 
الجميع موجو على قاعدة مستطيلة باللون االزرق 

 الفاتح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 UARMGتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب ل

 28/03/2021 :بتاريخ 347892 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هونس غلوبال كو.، ال تي دي.  بإسم :

 -سي وعنوانة : 

-، بانجيو253، 901
غو، -رو، بوندانغ
سي، -سيونغنام
دو، ,كوريا -جيونجي

الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

طب األسنان، مطهرات، األسنان وشمع 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 . 5مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، في الفئة 

 
 باحرف التينية  UARMGكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في والفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Butlsas طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 28/03/2021 :بتاريخ 347893 المودعة بالرقم :

 VE  30/12/2020  302020252472.2بيانات األولوية :  

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

بودبيلسكيشتراسيه 

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخ
الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛  الدقيق؛ 
مستحضرات الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات 

الشوكوال التي تتضمن حلوى اللوز؛ األغذية الخفيفة 
التي تحتوي بشكل أساسي على الحلويات؛ الشوكوال 
للحلويات والخبز؛ الحلوى غير الطبية على شكل 

م؛ الشوكوالته السكاكر؛ حلوى الطحين؛ الحلوى هال
الجاهزة )حلويات(؛ الحلويات المغطاة بالشوكوال؛ 

الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 
والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر؛ 

الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
صلصات ]توابل[؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات 

لمنعشة؛ البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر ا
الملفوف )بسكويت(؛ الكعك؛ الشوكوال؛ منتجات 

اساسها الشوكالته؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ 
حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات 
سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ منتجات الطعام 

المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات الطعام 
لمشكلة المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام ا

المشكلة المصنوعة من الذرة؛ البوشار؛ كعكة 

 30الوفل, قهوة؛ شاي؛ قهوة صناعية في الفئة 

 
باحرف  Butlsasكتبت كلمة  وصف العالمة :

التينية و بطريقة مميزة و باللون االزرق الغامق و 
رسم لمربع صغير أحمر  Bعلى الحرف الالتيني 

 و الجميع موجود على قاعدة بيضاء اللون اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 UARMGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347894 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هونس غلوبال كو.، ال تي دي.  بإسم :

 -سي وانة : وعن

-، بانجيو253، 901
غو، -رو، بوندانغ
سي، -سيونغنام
دو، ,كوريا -جيونجي

الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان 

وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، 
د خياطة أو درز أدوات تجبير، موا

الجروح،األجهزة العالجية والمساعدات المالئمة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ جهاز التدليك، أجهزة و 

أغراض وأدوات إلرضاع األطفال ؛ أجهزة 

 .10وأغراض وأدوات النشاط الجنسي  في الفئة 

 
 باحرف التينية  UARMGكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 UARMGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347895 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هونس غلوبال كو.، ال تي دي.  بإسم :

 -سي وعنوانة : 

-، بانجيو253، 901
غو، -رو، بوندانغ
سي، -سيونغنام
يا دو، ,كور-جيونجي

الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 . 35وتفعيل النشاط المكتبي في الفئة 

 
 باحرف التينية  UARMGكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
لك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذ

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ك :وكيل التسجيل / المال

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 C. Asuhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347896 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي اتش آي بيوتي أند هلث انفستمنت غروب مانجمنت جي ام بي اتش  بإسم :
وعنوانة : 

 12فيرينغاشتراس 

 85774ايه، 
نغ ,المانيا, يونتيرفوهري

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض ا ألقمشة ومواد أخرى 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 
وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول 

 . 3ن، في الفئة )لوشن( للشعر، منظفات أسنا

 
كتبت باحرف  C. Asuhكلمة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 C. Asuhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347897 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اتش آي بيوتي أند هلث انفستمنت غروب مانجمنت جي ام بي اتش بي  بإسم :
وعنوانة : 

 12فيرينغاشتراس 

 85774ايه، 
يونتيرفوهرينغ ,المانيا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 

وأغذية حمية معدة صحية لغايات طبية، مواد 
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 . 5مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، في الفئة 

 

كتبت باحرف  C. Asuhكلمة  صف العالمة :و
 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 utataطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347898 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ث انفستمنت غروب مانجمنت جي ام بي اتشبي اتش آي بيوتي أند هل  بإسم :
وعنوانة : 

 12فيرينغاشتراس 

 85774ايه، 
يونتيرفوهرينغ ,المانيا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض ا ألقمشة ومواد أخرى 

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات 
قل وجلي وكشط، صابون، عطور تنظيف وص

وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول 

 . 3)لوشن( للشعر، منظفات أسنان، في الفئة 

 
 باحرف التينية  utataكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 utataطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347899 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي اتش آي بيوتي أند هلث انفستمنت غروب مانجمنت جي ام بي اتش  بإسم :
وعنوانة : 

 12فيرينغاشتراس 

 85774ايه، 
يونتيرفوهرينغ ,المانيا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 

 . 11واألغراض الصحية، في الفئة 

 
 باحرف التينية  utataكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات تجارية مكتوبا إلدارة العالمات ال
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 utataجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

 28/03/2021 :بتاريخ 347900 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي اتش آي بيوتي أند هلث انفستمنت غروب مانجمنت جي ام بي اتش  بإسم :
وعنوانة : 

 12فيرينغاشتراس 

 85774ايه، 
يونتيرفوهرينغ ,المانيا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 
تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 . 21غير واردة في فئات أخرى، في الفئة 

 
 باحرف التينية  utataكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MURMROANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AMAVECU ية الشوكوالتةأكاديم 

 28/03/2021 :بتاريخ 347901 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 باري كالبوت ايه جي.  بإسم :
ويست وعنوانة : 

بارك، 
بفينغستويدشتراسيه 

زوريخ،  8005، 60
,سويسرا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وفير التدريب ؛خدمات تقديم عروض خدمات ت

إيضاحية وتدريب على فن الطبخ القائم على الكاكاو 
/ الشوكوالتة لمتخصصي تقديم الطعام ، بما في 

ذلك على سبيل المثال ال يقتصر على طهاة 
المعجنات والحلوانيون والخبازون ومتعهدو الطعام 
؛ خدمات ترفيه؛ خدمات األنشطة الثقافية في الفئة 

41 

 
 Aرسم مميز للحرف الالتيني  وصف العالمة :

يحيطه قوسين معاكسين و أدناه كتبت العبارة 
أكاديمية الشوكوالتة بأحرف عربية و تحتها العبارة 

 MURMROANE AMAVECUالالتينية 
 والجميع باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -شـركاهـم سابـا و 
 MURMROANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AMAVECU أكاديمية الشوكوالتة 

 28/03/2021 :بتاريخ 347902 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 باري كالبوت ايه جي.  بإسم :
ويست وعنوانة : 

بارك، 
بفينغستويدشتراسيه 

زوريخ،  8005، 60
  ,سويسرا, , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 43خدمات المطاعم في مجال فن الطهو في الفئة 

 
 Aرسم مميز للحرف الالتيني  وصف العالمة :

يحيطه قوسين معاكسين و أدناه كتبت العبارة 
أكاديمية الشوكوالتة بأحرف عربية و تحتها العبارة 

 MURMROANE AMAVECUة الالتيني
 والجميع باللون االسود و على قاعدة بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OEOOENACطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347904 المودعة بالرقم :

 VE  09/10/2020  3020200220726بيانات األولوية :  

 باهلسين جي أم بي أتش أند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

بودبيلسكيشتراسيه 

، هانوفر 11

، ,المانيا, , , 30163
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ 

؛ قهوةاصطناعية؛ الدقيق؛ المستحضرات الساغو
المعدة من الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ الحلويات؛ 
المثلجات؛ العسل؛ دبس السكر؛ مسحوق الخميرة ؛ 

مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ 
الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ المثلجات المنعشة؛ 

الكعك المحلى؛ البسكوت فاتح الشهية؛ رقائق 
لى اسطواني الشكل ؛ الكعك؛ البسكوت المح

الشوكوال؛ منتجات اساسها الشوكالته؛ ألواح 
الشوكوالته؛ قطع من الحلوى؛ الشوكوالتة؛ بونبون 
مصنوع من السكر؛ حلويات؛ مرزبانية؛ منتجات 

غذائية مبثوقة مصنوعة من القمح ؛ منتجات غذائية 
مبثوقة مصنوعة من األرز ؛ منتجات غذائية مبثوقة 

الذرة ؛ الفشار؛ كعكة الوفل، في الفئة مصنوعة من 

30 

 
باحرف  OEOOENACكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

اريخ إصدار يوما من ت 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MRNEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VcEGOOEGGR RNAORAMR 

 28/03/2021 :بتاريخ 347905 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 نيرونوبيل أس.أر.أل.  بإسم :

فيا ديال وعنوانة : 

 36030 18تكنيكا، 
سارسيدو     ,ايطاليا, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة، الشاي، الكاكاو، القهوة االصطناعية؛ 

اغو؛ والدقيق والمستحضرات األرز، التابيوكا والس
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز، المعجنات و 
الحلويات؛ المثلجات؛ السكر؛ العسل، الدبس؛ 

الخميرة، مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، 
الصلصات )توابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ القهوة، 

الشاي، الكاكاو وبدائلها ؛ المشروبات التي أساسها 
هوة )منكهات(؛  المشروبات القهوة؛ منكهات للق

التي أساسها القهوة التي تحتوي على الحليب؛ 
المشروبات المثلجة أساسها القهوة؛ القهوة؛ قهوة 
الشوكوالتة؛ قهوة الشعير؛ القهوة المنكهة؛ القهوة 
االصطناعية؛ قهوة منزوعة الكافيين؛ مشروبات 

القهوة مع الحليب؛ القهوة المثلجة؛ قهوة على شكل 
املة؛ قهوة مخمرة؛ البن المطحون؛ القهوة حبوب ك

المحضرة والمشروبات التي أساسها القهوة؛ القهوة 
السريعة التحضير؛ قهوة )محمصة، مسحوقة، 

محببة أو سائلة(؛ قهوة )غير محمصة(؛ قهوة على 
شكل حبوب كاملة؛ حبوب القهوة المغلفة بالسكر؛ 
 القهوة المجففة المجمدة؛ حبوب القهوة المطحونة؛
حبات القهوة المحمصة؛ خالصات البن؛ مركزات 

القهوة؛ مستخلصات القهوة لالستخدام كبدائل 
للقهوة؛ مستخلصات القهوة؛ مستخلصات قهوة 
الشعير؛ مستخلصات القهوة لالستخدام كبدائل 
للقهوة؛ مستخلصات القهوة لالستخدام كمنكهات 

للمشروبات؛ مستخلصات القهوة لالستخدام 
واد الغذائية؛ مرشحات على شكل كمنكهات في الم

أكياس ورقية معبأة بالقهوة؛ خلطات القهوة؛ خلطات 
من قهوة الشعير والكاكاو؛ خلطات من قهوة الشعير 

والقهوة؛ خلطات من قهوة الشعير والهندباء؛ 
خلطات من القهوة والشعير؛ خلطات من 

مستخلصات القهوة ومستخرجات القهوة؛ خلطات 
شعير والقهوة؛ زيوت من مستخلصات قهوة ال

القهوة؛ الشعير المحمص والشعير الستخدامه كبديل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

للقهوة؛ مستحضرات لتحضير المشروبات 
)أساسها القهوة(؛ مستحضرات عصائر 

الشوكوالتة المنكهة بالموكا؛ مستحضرات نباتية 
تستخدم كبدائل للقهوة؛ الحشوات التي أساسها 

تي القهوة؛ القهوة االصطناعية؛ المشروبات ال
أساسها الكاكاو؛ المنكهات للشاي؛ مشروبات 

أساسها الشاي؛ مشروبات أساسها الشاي بنكهة 
الفواكه؛ أكياس الشاي؛ مركزات الشاي؛ 

مستخلصات الشاي؛ أوراق الشاي؛ خلطات الشاي؛ 
بودة فورية لتحضير الشاي )عدا عن تلك التي 

لألغراض الطبية(؛ مستحضرات لتحضير 
شاي(؛ القهوة االصطناعية؛ المشروبات )أساسها ال

الشاي؛ الشاي المعبأ )عدا عن الذي لألغراض 
الطبية(؛ الشاي المثلج؛ الشاي سريع التحضير؛ 

شاي النقع؛ شاي )غير طبي( يباع بالفرط؛ 
المنقوعات غير العالجية؛ المنقوعات غير العالجية 

  30في الفئة 

 
 MRNEكتبت عبارة  وصف العالمة :

VcEGOOEGGR RNAORAMR  باحرف التينية
و على ثالث أسطر و بين شطرين و الجميع باللون 

 االبيض و موجود على قاعدة سوداء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 V El.rass طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347906 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوميرس ال تي دي-دو إي 360بايجينغ جينغدوغ   بإسم :

، 222روم وعنوانة : 

، بيلدينغ سي، 2فلور 

 11،كيشوانغ 18رقم 
 ستريت،

بايجينغ ايكونوميك اند 
تكنولوجيكال ديفلوبمنت 

 زون، بايجينغ
,الصين, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أ
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
كتبت  V El.rass عبارة  وصف العالمة :

باحرف التينية و باللون االسود و على قاعدة 
 بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ام بي تي -سابـا وشـركاهـم  
 V Oonashass طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347907 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوميرس ال تي دي-دو إي 360بايجينغ جينغدوغ   بإسم :

، 222روم وعنوانة : 

، بيلدينغ سي، 2فلور 

 11،كيشوانغ 18رقم 
 ستريت،

 بايجينغ ايكونوميك اند
تكنولوجيكال ديفلوبمنت 

 زون، بايجينغ
,الصين, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم 

 . 39الرحالت والسفر، في الفئة 

 
كتبت  V Oonashass عبارة  وصف العالمة :

االسود و على قاعدة باحرف التينية و باللون 
 بيضاء اللون

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية  تعلن
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GERGG OEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347908 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويس ري ال تي دي  بإسم :
اي ميثينكووعنوانة : 

50/60 ،8002 
زيوريخ ,سويسرا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والقياس واإلشارة 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
لتسجيل الرقمية؛ آليات وغيرها من وسائط ا

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 . 9في الفئة 

 
باحرف  GERGG OEعبارة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لك :وكيل التسجيل / الما

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GERGG OEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347909 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويس ري ال تي دي  بإسم :
ميثينكواي وعنوانة : 

50/60 ،8002 
زيوريخ ,سويسرا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 . 35وتفعيل النشاط المكتبي في الفئة 

 
باحرف  GERGG OEعبارة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 GERGG OEت العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانا

 28/03/2021 :بتاريخ 347910 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سويس ري ال تي دي  بإسم :
ميثينكواي وعنوانة : 

50/60 ،8002 
زيوريخ ,سويسرا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية خدمات التأ

 . 36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
باحرف  GERGG OEعبارة  وصف العالمة :

 التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
 في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريدالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MAERNRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347911 المودعة بالرقم :

 OM  17/11/2020  018339216بيانات األولوية :  

 سيمنس هيلثكير جي أم بي أتش  بإسم :

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
والكهربائية ، وال سيما األجهزة والمعدات الطبية 

أجهزة التصوير المقطعي المحوسب ؛ قطع غيار 
وتركيبات لألجهزة والمعدات الطبية والكهربائية 
الطبية وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب في 

 10الفئة 

 
باحرف  MAERNRCكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -ركاهـم سابـا وشـ 
 DOELAMARNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347912 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جي اي بريسيشون هيلثكير ال ال سي  بإسم :

ان 3000وعنوانة : 
غراندفيو بولفارد، 
ووكيشا،ويسكونسن 

,الواليات   53188
, ,  المتحدة االميركية,

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وبرامج الكمبيوتر التي تباع كجزء ال يتجزأ 
من أجهزة مراقبة المريض بجانب السرير في الفئة 

10 

 
باحرف  DOELAMARNUكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

 الشام للصناعات الغذائية ذ م م  
 / الشام AOGUAC طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/03/2021 :بتاريخ 347915 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الشام للصناعات الغذائية ذ م م  بإسم :
ملك عبدهللا راشد احمد هالل آل على, وعنوانة : 

ة, شارع الملك فيصل, أم القيوين, الصناعية القديم

, فاكس: 067663742هاتف: 

067663743 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 2136
RsFo@ulstuuhF

ooc.soh, , , 
ACC AO- 
CAEARM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بذور عباد الشمس المعالجة, اللحوم واألسماك 

الدواجن والصيد, خالصات اللحم, فواكه  ولحوم
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة, 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر, 

البيض والحليب ومنتجات الحليب, الزيوت 
 والدهون المعدة لألكل

 
كلمة الشام باللون األسود وباللغة  وصف العالمة :

على شكل العربية, عند حرف الميم يظهر من األ
اربع أوراق شجر باللون االخضر الفاتح والبرتقالي 

 واالخضر الغامق واالخضر الفاتح
 وفي اسفلها مكتوب كلمة 

AOGUAC  

باللغة االنكليزية وباللون االسود وشبه متصلة 
 بالكلمة العليا بحرف الميم وحرف ال 

O 
 وفي أسفلهما يوجد خط باللون البرتقالي

 

 االشتراطات : 
 

ن لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي م
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 كيل التسجيل / المالك :و

  قمصية للملكية الفكرية 
 AONEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

nAANAORAU 

 28/03/2021 :بتاريخ 347925 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

  ش. يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي .  بإسم :
كيسيكلى وعنوانة : 

ماهاليسى شيشمى 
شيكمازي سوكاك 

أوسكودار /  6/1نو:
اسطنبول، تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعجنات أو الفطائر والحلويات؛ كيك؛ البسكويت 

الهش؛ بسكويت؛ بسكويت مكون من رقائق 
)بسكويت ويفر(؛ الشوكوالته؛ بوظة )أيسكريم(؛ 

 اخرى صالحة لالكل شراب ]مثلجات[ و مثلجات

 
  AONEOعبارة عن كلمة  وصف العالمة :

بحروف التينية باللون االحمر اسفلها كلمة 
nAANAORAU  بحروف التينية النقطة فوق

 على شكل ورقة نبات باللون االخضر aحرف 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 فالوريس دا كانسيكا و فيريرا ايسوسيبيو دا سيل  
 OE OAOVEGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EAGEBRR GRMME TdOO 

 29/03/2021 :بتاريخ 347927 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 لوريس دا كانسيكا و فيريرا ايسوسيبيو دا سيلفا  بإسم :

المجرة رقم وعنوانة : 

 الشارقة 104

الشارقة,  121450
هاتف: 

00971526688

صندوق البريد: , 804

, ايميل: 121450
larcas@hFa .ua, 

 , ,GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات التبييض والمواد األخرى المستخدمة 

في الغسيل ؛ مستحضرات التنظيف والتلميع 
والجلي والكشط ؛ الصابون. العطور والزيوت 

سية ومستحضرات التجميل ومستحضرات األسا
الشعر. معاجين األسنان والمستحضرات والزيوت 

 والعطور المنزلية 

 
 OE OAOVEGكلمة )   وصف العالمة :

EAGEBRR GRMME TdOO  باالحرف )
 الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 RMRNRRلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا

OAODACG OORDEG  

 29/03/2021 :بتاريخ 347928 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ارتي سينس ش م ح  بإسم :

مبنى مكاتب وعنوانة : 
التأجير إي مكتب رقم 

 –جي  127 – 2إي 

، المنطقة الحرة 14
بالحمرية، الشارقة، 
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مواد عطرية، مزيالت روائح كريهة 03الفئة 
للبشر، ماء الكولونيا، ماء الزينة، ماء التواليت 

)الزينة(، كهرمان ]عطر[، زيوت للعطور 
والروائح، بخور، زيوت عطرية، مستحضرات 

ام لغير األغراض معطر الجو، أمالح اإلستحم
الطبية، محاليل اإلستحمام لغير األغراض الطبية، 
مستحضرات التجميل، كريمات التجميل للعناية 
بالبشرة، مستلزمات التجميل، كريمات العناية 

بالبشرة، جل تدليك لليد والجسم بخالف المخصص 
لألغراض الطبية، ولوشنات تجميل الجسم، عطر 

 الشعر. 

 
 RMRNRR OAODACGارة العب وصف العالمة :

OORDEG .مكتوبة في سطرين بطريقة مميزة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347929 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ارتي سينس ش م ح  بإسم :

مبنى مكاتب وعنوانة : 
التأجير إي مكتب رقم 

 –جي  127 – 2إي 

، المنطقة الحرة 14
بالحمرية، الشارقة، 
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مواد عطرية، مزيالت روائح كريهة 03الفئة 
ونيا، ماء الزينة، ماء التواليت للبشر، ماء الكول

)الزينة(، كهرمان ]عطر[، زيوت للعطور 
والروائح، بخور، زيوت عطرية، مستحضرات 
معطر الجو، أمالح اإلستحمام لغير األغراض 

الطبية، محاليل اإلستحمام لغير األغراض الطبية، 
مستحضرات التجميل، كريمات التجميل للعناية 

، كريمات العناية بالبشرة، مستلزمات التجميل
بالبشرة، جل تدليك لليد والجسم بخالف المخصص 
لألغراض الطبية، ولوشنات تجميل الجسم، عطر 

 الشعر. 

 
 رسم هندسي زخرفي بشكل مميز. وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Gة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 29/03/2021 :بتاريخ 347930 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميلر )ايرالند( ليمتد –ستافورد   بإسم :
كلوتشيران، وعنوانة : 

يوجهال روود، 
دونجارفان، كو. 

ووترفورد، جمهورية 
ايرالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3فئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بال

: مستحضرات زينة غير طبية، 03الفئة 
مستحضرات تنظيف األسنان، غسول الفم 

ومنعشات النفس؛ مستحضرات العناية بالفم، جل 
األسنان، مستحضرات تبييض، مستحضرات تلميع 
األسنان، مستحضرات ومسرعات تبييض األسنان، 

 مستحضرات تجميلية إلزالة البقع. 

 
مكتوبة  Gتيني الحرف الال وصف العالمة :

 بطريقة مميزة باللون الفضي.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

شرنموذج إعالن الن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Gطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347934 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميلر )ايرالند( ليمتد –ستافورد   بإسم :
كلوتشيران، نوانة : وع

يوجهال روود، 
دونجارفان، كو. 

ووترفورد، جمهورية 
ايرالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة العناية باألسنان، صواني أسنان 10الفئة 
 مرنة ويمكن التخلص منها بعد األستعمال. 

 
مكتوبة  Gلحرف الالتيني ا وصف العالمة :

 بطريقة مميزة باللون الفضي.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Gطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347935 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليمتد ميلر )ايرالند( –ستافورد   بإسم :
كلوتشيران، وعنوانة : 

يوجهال روود، 
دونجارفان، كو. 

ووترفورد، جمهورية 
ايرالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: فرش أسنان، أعواد تنظيف األسنان، 21الفئة 
 خيط تنظيف األسنان، فرش وإسفنج. 

 
مكتوبة  Gرف الالتيني الح وصف العالمة :

 بطريقة مميزة باللون الفضي.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

الن النشرنموذج إع   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CRMEOAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BRRGN  

 29/03/2021 :بتاريخ 347936 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ر )ايرالند( ليمتدميل –ستافورد   بإسم :
كلوتشيران، وعنوانة : 

يوجهال روود، 
دونجارفان، كو. 

ووترفورد، جمهورية 
ايرالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات زينة غير طبية، 03الفئة 
مستحضرات تنظيف األسنان، غسول الفم 

مستحضرات العناية بالفم، جل  ومنعشات النفس؛
األسنان، مستحضرات تبييض، مستحضرات تلميع 
األسنان، مستحضرات ومسرعات تبييض األسنان، 

 مستحضرات تجميلية إلزالة البقع. 

 
 CRMEOAO BRRGNالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لملكية الفكريةأبوغزالة ل 
 CRMEOAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BRRGN  

 29/03/2021 :بتاريخ 347937 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميلر )ايرالند( ليمتد –ستافورد   بإسم :
كلوتشيران، وعنوانة : 

يوجهال روود، 
دونجارفان، كو. 

ووترفورد، جمهورية 
ايرالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات طبية للعناية بالفم، 05الفئة 
مستحضرات طبية لتلميع األسنان، مستحضرات 

طبية لتبييض األسنان، غسول فم طبي، 
مستحضرات تبييض طبية، علكة ومطهرات طبية 

 لصحة األسنان. 

 
 CRMEOAO BRRGNرة العبا وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 CRMEOAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BRRGN  

 29/03/2021 :بتاريخ 347939 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 د( ليمتدميلر )ايرالن –ستافورد   بإسم :
كلوتشيران، وعنوانة : 

يوجهال روود، 
دونجارفان، كو. 

ووترفورد، جمهورية 
ايرالندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: فرش أسنان، أعواد تنظيف األسنان، 21الفئة 
 خيط تنظيف األسنان، فرش وإسفنج. 

 
 CRMEOAO BRRGNلعبارة ا وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  BROM VRSRNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347942 المودعة بالرقم :

 AG  18/02/2021   90533834بيانات األولوية :  
 اينوديس كوربوريشن  سم :بإ

 2227وعنوانة : 
ويلبيلت بوليفارد، نيو 

بورت ريتشي، 

، 34655فلوريدا، 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: معدات الخدمات الغذائية، وهي 11الفئة 
والمقالي، وأوعية الطعام الشوايات، والشوايات، 

بالبخار، والغاليات، وأفران المعكرونة، وألواح 
التسخين، والمقالي، والفروج، والمشاوي، 

واألفران، وأفران الميكروويف، وأفران الطهي، 
واألفران المحمولة، وسخانات الطعام، وعلب 

عرض البضائع المبردة، وعلب األطعمة الجاهزة، 
جات، والمجمدات، وآالت صنع الثلج، والثال

والمجمدات التجارية الكبيرة، والمجمدات التجارية، 
والمبردات التجارية، والمستودعات المبردة 

التجارية، ومبردات اللفح، وخزانات تخزين الطعام، 
وآالت القهوة، وآالت مشروب اإلسبريسو، 

وموزعات المشروبات؛ معدات خدمة الطعام 
طهي بالبخار، للشوايات، الشوايات، المقالي، ال

الغاليات، طباخات المعكرونة، ألواح التسخين، 

المقالي، الفراريج، المشواة، األفران، النطاقات، 
أفران الميكروويف، أسطح الطهي، المواقد 

المحمولة، سخانات الطعام، علب عرض البضائع 
المبردة، علب األطعمة الجاهزة، آالت صنع الثلج، 

جات التجارية، والثالجات، والمجمدات، والثال
والمجمدات التجارية، والمبردات التجارية، 

والمستودعات المبردة التجارية، ومبردات اللفح، 
وخزائن تخزين الطعام، وآالت القهوة، وآالت 

اإلسبريسو، وموزعات المشروبات، تحديًدا، وحدة 
تحكم إلكترونية وواجهة مستخدم إلدارة المعدات 

 يها. ومراقبتها وتشغيلها والتحكم ف

 
 BROM VRSRNAOالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية وأعالها رسم يشبه الغيمة 
بداخه رسم لشريط متعرج على خلفية مثلثة والكل 

 على خلفية هندسية بشكل مميز.



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
 والمصنفاتمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  BROM VRSRNAOالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

 29/03/2021 :بتاريخ 347943 المودعة بالرقم :

 AG  18/02/2021   90533831بيانات األولوية :  
 اينوديس كوربوريشن  بإسم :

 2227وعنوانة : 
ويلبيلت بوليفارد، نيو 

بورت ريتشي، 

، 34655فلوريدا، 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: معدات الخدمات الغذائية، وهي 11الفئة 
الشوايات، والشوايات، والمقالي، وأوعية الطعام 
بالبخار، والغاليات، وأفران المعكرونة، وألواح 

التسخين، والمقالي، والفروج، والمشاوي، 
ان الطهي، واألفران، وأفران الميكروويف، وأفر

واألفران المحمولة، وسخانات الطعام، وعلب 
عرض البضائع المبردة، وعلب األطعمة الجاهزة، 

وآالت صنع الثلج، والثالجات، والمجمدات، 
والمجمدات التجارية الكبيرة، والمجمدات التجارية، 

والمبردات التجارية، والمستودعات المبردة 
ين الطعام، التجارية، ومبردات اللفح، وخزانات تخز

وآالت القهوة، وآالت مشروب اإلسبريسو، 
وموزعات المشروبات؛ معدات خدمة الطعام 
للشوايات، الشوايات، المقالي، الطهي بالبخار، 
الغاليات، طباخات المعكرونة، ألواح التسخين، 

المقالي، الفراريج، المشواة، األفران، النطاقات، 
 أفران الميكروويف، أسطح الطهي، المواقد

المحمولة، سخانات الطعام، علب عرض البضائع 
المبردة، علب األطعمة الجاهزة، آالت صنع الثلج، 

والثالجات، والمجمدات، والثالجات التجارية، 
والمجمدات التجارية، والمبردات التجارية، 

والمستودعات المبردة التجارية، ومبردات اللفح، 
وخزائن تخزين الطعام، وآالت القهوة، وآالت 

اإلسبريسو، وموزعات المشروبات، تحديًدا، وحدة 
تحكم إلكترونية وواجهة مستخدم إلدارة المعدات 

 ومراقبتها وتشغيلها والتحكم فيها. 

 
 BROM VRSRNAOالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Moouiلتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب 

Mraa.Saurc  

 29/03/2021 :بتاريخ 347944 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كواي كو.، ال تي دي.  بإسم :

 – 23وعنوانة : 

، يوجوماجوكسا 136
يوب،  –رو، يوجو  –

سي،  –جونججو 
دو،  –تشونجتشيونجنام 

جمهورية كوريا, , , ,  

 

 لعالمةصورة ا

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة كهربائية إلزالة عسر المياه 11الفئة 
لألغراض المنزلية؛ منقيات المياه لألغراض 
المنزلية؛ أجهزة تنقية المياه غير الكهربائية 

لألغراض المنزلية؛ مرشحات أجهزة تنقية المياه 
اض المنزلية؛ أجهزة تعقيم؛ غير الكهربائية لألغر

منظفات الهواء المنزلية؛ أجهزة تأيين الماء 
لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنقية المياه الكهربائية 
لألغراض المنلزلية؛ مرشحات ألجهزة تنقية المياه 

الكهربائية لألغراض المنزلية؛ أجهزة ازالة 
الرطوبة لإلستخدام المنزلي؛ أجهزة كهربائية إلزالة 

وبة لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنظيف الهواء؛ الرط
شطافات؛ أجهزة ترطيب كهربائية؛ أجهزة تنقية 
المياه؛ مرشحات ألجهزة تنقية الهواء لألغراض 

المنزلية؛ مرشحات للشطافات؛ أجهزة كهربائية 
 إلدارة المالبس لألغراض المنزلية. 

 
 Moouiالعبارة  وصف العالمة :
Mraa.Saurc  التينية.مكتوبة بأحرف 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Moouiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GhurhGalash  

 29/03/2021 :بتاريخ 347946 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كواي كو.، ال تي دي.  بإسم :

 – 23وعنوانة : 

كسا ، يوجوماجو136
يوب،  –رو، يوجو  –

سي،  –جونججو 
دو،  –تشونجتشيونجنام 

جمهورية كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: أجهزة كهربائية إلزالة عسر المياه 11الفئة 
لألغراض المنزلية؛ منقيات المياه لألغراض 

المياه غير الكهربائية المنزلية؛ أجهزة تنقية 
لألغراض المنزلية؛ مرشحات أجهزة تنقية المياه 
غير الكهربائية لألغراض المنزلية؛ أجهزة تعقيم؛ 

منظفات الهواء المنزلية؛ أجهزة تأيين الماء 
لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنقية المياه الكهربائية 
لألغراض المنلزلية؛ مرشحات ألجهزة تنقية المياه 

ية لألغراض المنزلية؛ أجهزة ازالة الكهربائ
الرطوبة لإلستخدام المنزلي؛ أجهزة كهربائية إلزالة 
الرطوبة لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنظيف الهواء؛ 

شطافات؛ أجهزة ترطيب كهربائية؛ أجهزة تنقية 
المياه؛ مرشحات ألجهزة تنقية الهواء لألغراض 

المنزلية؛ مرشحات للشطافات؛ أجهزة كهربائية 
 دارة المالبس لألغراض المنزلية. إل

 
 Moouiالعبارة  وصف العالمة :
GhurhGalash .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30 المسجل ، وذلك خالل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  MROMUCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347947 المودعة بالرقم :
 ANssss20O9C02   TC/sT/CsCT  ANبيانات األولوية :  

 فينتيسي سيتيمبري اس. آر. ال.  بإسم :
فيا وعنوانة : 

كونزيرفاتوريو ان. 

، ميالن، إيطاليا, , 17
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

جهزة : األجهزة واألدوات الطبية؛ األ10الفئة 
واألدوات الجراحية؛ األجهزة الطبية إلصالح أو 

استبدال صمام القلب؛ األجهزة الطبية، وهي 
األطراف االصطناعية للقلب واألوعية الدموية؛ 

صمامات القلب، والدعامات، وحلقات تقويم الحلقة، 
والترقيع الوعائي، وأجهزة توصيل القلب واألوعية 

ألسالك التوجيهية، الدموية، واألغلفة، والقسطرة، وا
واألكمام، والقنوات، وأجهزة التحميل، والملحقات؛ 
األجهزة الطبية المشاركة في مجال حلول جراحة 
القلب، تحديًدا، أجهزة األبهر، أي الصمام األبهري 

الذي ال يخترق الستبدال الصمام األبهري، 
واألطراف االصطناعية الميكانيكية لصمام القلب، 

عية الميكانيكية الستبدال جذر واألطراف االصطنا
األبهر، والصمام األبهري فوق الحلقي؛ األجهزة 
التاجية، تحديًدا، حلقات تقويم الحلقة الصلبة؛ قنية 

لجراحة القلب طفيفة التوغل؛ صمام أبهر يتكون من 

مواد اصطناعية للزرع؛ مشابك األبهر؛ صمامات 
القلب الميكانيكية المكونة من مواد اصطناعية 

زرع؛ الصمامات التاجية المكونة من مواد لل
اصطناعية للزرع؛ الحلقات واألربطة التاجية 

المكونة من مواد اصطناعية لقلس الصمام التاجي 
التنكسي والتنكس المخاطي؛ النطاقات الصغيرة 

المكونة من مواد اصطناعية للقلس التاجي التنكسي 
والوظيفي وقلس الصمام ثالثي الشرفات؛ النطاقات 
ثالثية الشرف المكونة من مواد اصطناعية لقلس 
الصمام ثالثي الشرفات؛ مباعدات أمصال األذيني 
التاجي وثالثي الشرفات؛ األطراف االصطناعية 
الوعائية؛ أجزاء ترميم األوعية الدموية، تحديًدا، 
صمامات القلب التعويضية الحيوية األبهرية، 

 صمامات القلب التأمور األبهر. 

 
مكتوبة  MROMUCالكلمة  المة :وصف الع

 بأحرف التينية.



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  NAEEMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347948 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي اتشاتش آند ام جوتبرلت جي ام   بإسم :
 –ماكس وعنوانة : 

، 11شتراسي  –برود 

نورنبيرج،  90471
ألمانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : أدوات الكتابة. 16الفئة 

 
مكتوبة  NAEEMRالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 

 
راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 MAGNORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ERRV DORROG 

 29/03/2021 :بتاريخ 347950 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سي دبليو فلورز، ال دي ايه.  بإسم :
روا راؤول وعنوانة : 

 4، 78برانداو، ان. 

 – 282ار / سي، 

ماريس، جوي 4810
البرتغال, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مواد بناء غير معدنية؛ منصات خشبية؛ 19الفئة 
أرضيات خشبية، غير معدنية؛ كتل الرصف من 
مواد غير معدنية؛ صفائح خشبية؛ ألواح زخرفية 

اركيه؛ وأرضيات من الخشب الصلب؛ أرضيات ب
أرضيات باركيه؛ ألواح أرضيات الباركيه؛ 
أرضيات باركيه؛ أرضيات الباركيه وألواح 
 الباركيه؛ باركيه لألرضيات من الخشب. 

 
 MAGNOR ERRVالعبارة  وصف العالمة :
DORROG  مكتوبة بأحرف التينية في سطرين

وأعالها رسم لستة قطوع هندسية موضوعة بشكل 

أللوان البني واألسود عمودي وأفقي والعالمة با
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية ن إدارة العالمات التجارية تعل

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ArhuMohForhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347951 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اند كو. كيه جيارماسيل إنتربرايس جي ام بي اتش   بإسم :
وعنوانة : 

، 1زيبلينشتراسي 

شونيفيلد او  12529
تي والترسدورف، 

ألمانيا 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مواد عازلة للتخميد الحراري والصوتي 17الفئة 
 واالهتزازي. 

 
مكتوبة  ArhuMohForhالكلمة  وصف العالمة :

 حرف التينية.بأ

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تجارية تعلن إدارة العالمات ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  DOEEnCRLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347952 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة قساطلي غروب هولدنغ ش.م.ل.  بإسم :
األشرفية، وعنوانة : 

سيوفي، بناية أكاسيا، ال
الطابق األول، بيروت، 

لبنان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

:  البيرة غير الكحولية ) شراب الشعير( 32الفئة 
والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات 

فواكه غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من ال
وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى 

لعمل المشروبات، مشروبات الصودا والمشروبات 
 المكربنة. 

 
مكتوبة  DOEEnCRLالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  فيالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 BAOOREجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

 29/03/2021 :بتاريخ 347953 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مانيفاتشير دادداتو اس.بى.اية  بإسم :
فيا وعنوانة : 

-11ستراسبرجو، 

13-15 ،76121 
بارليتا بى تى، أيطاليا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
حقائب جلدية وجلدية مقلدة ؛ أكياس؛ حقائب اليد ؛  

المحافظ وحقائب اليد ؛ حقائب السفر ؛ حقائب 
الظهر ؛ جذوع وحقائب السفر ؛ حقائب من القماش 
الخشن؛ حقائب من القماش الخشن عربة ؛ حاالت 
رئيسية من الجلد أو الجلد المقلد ؛ حقائب عمالت 

ليست من معادن ثمينة ؛ محافظ جيب؛  معدنية ،
محفظة بطاقة االئتمان ؛ حقائب قابلة للطي ؛ 

القضايا المرفقة ؛ أكياس للرياضة ؛ حقائب الكتف ؛ 
أكياس المالبس للسفر ؛ أكياس الشاطئ ؛ حاالت 

 الغرور، وليس تركيبها ؛ مظالت ؛ المظالت.

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :
"BAOORE.وشعار ملون ملون " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 BAOOREطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347954 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 و اس.بى.ايةمانيفاتشير داددات  بإسم :
فيا وعنوانة : 

-11ستراسبرجو، 

13-15 ،76121 
بارليتا بى تى، أيطاليا, 

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس؛ تي شيرت؛ قمصان البولو؛ اعلى الخزان؛ 
السراويل القصيرة؛ سترات؛ باألزرار؛ البلوفرات؛ 

ان رياضية ؛ بنطلون؛ التنانير؛ قمصان؛ قمص
جينز؛ معاطف؛ فساتين؛ سترات جلدية؛ المعاطف؛ 

معاطف لألمطار؛ بليرين؛ أحزمة للمالبس ؛ 
شاالت؛ وشاح؛ ربطات العنق؛ بدالت االستحمام ؛ 

 ثياب داخلية؛ أغطية الرأس؛ القبعات؛ األحذية.

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :
"BAOOREشعار ملون ملون." و 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 MADDERMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAB  كافيين البMRDDEE ORAGNEOG 

 29/03/2021 :بتاريخ 347957 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذاء التجاريةمؤسسة خبراء الغ  بإسم :
جدة وعنوانة : 

المنتزهات الطريق 
الدائري السريع 

ص.ب :  7185

الرمز البريدي  7185

22351  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 
و المؤقت و المطاعم والمقاهي و الكافتيريات 

التزويد بالطعام والشراب و مطاعم الخدمة الذاتية و 
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة او 

 المتنقلة )الكانتينات(

 
شكل لمزهرية بشكل مميز  وصف العالمة :

 MADDERMEيحيطها اغصان ورود كتب اسفلها 
OAB  بحروف التينية واسفلها كافيين الب بحروف

 MRDDEE ORAGNEOGعربية واسفلها 
 بحروف التينية بشكل مميزا 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 R G R M U  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347958 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشجيانغ جوسيني هولدينج كو  : بإسم

 2066رقم وعنوانة : 

طريق بينهاى  6، رقم 
، شارع يونغشينغ ، 
حي لومغوان ، مدينة 

ونتشو ، مقاطعة 
تشجيانغ ، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ية؛ نظارة طبية؛ نظارة شمسيه؛ بطاريات كهربائ

أحذية للحماية ضد الحوادث والتشعيع والنار؛ مواد 
ألنابيب الكهرباء ]األسالك والكابالت[ ؛ مقاييس 

محمول  hoso.ocsالحمامات؛ عصي سيلفي ]
باليد[ ؛ أغطية للهواتف الذكية؛ سماعات؛ شواحن 

البطارية؛ خزائن لمكبرات الصوت؛ حاالت 
 النظارات؛ نظارات رياضية؛ أقنعة واقية.

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  ف العالمة :وص
"  R G R M U.بأحرف منمنمة " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 R G R M U  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347959 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشجيانغ جوسيني هولدينج كو  بإسم :

 2066رقم وعنوانة : 

طريق بينهاى  6، رقم 
، شارع يونغشينغ ، 
حي لومغوان ، مدينة 

ونتشو ، مقاطعة 
تشجيانغ ، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
غير مشغولة أو شبه مشغولة ؛ حقائب اليد ؛ جلود 

أكياس؛ حقيبة؛ حقائب الظهر ؛ َحقيبة َوثاِئٍق ؛ حقيبة 
سفر ؛ حقائب السفر ؛ حامالت األطفال الحقيبة ؛ 

جذوع ]األمتعة[ ؛ محافظ الجيب ؛ الحاالت 
الرئيسية ؛ المظالت ؛ األشرطة من جلد ]السروج[ 

 .؛ عصي المشي ؛ مقاليد لتوجيه األطفال

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"  R G R M U.بأحرف منمنمة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 R G R M U  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347960 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشجيانغ جوسيني هولدينج كو  بإسم :

 2066رقم وعنوانة : 

طريق بينهاى  6، رقم 
، شارع يونغشينغ ، 
حي لومغوان ، مدينة 

ونتشو ، مقاطعة 
تشجيانغ ، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حذية؛ األحذية الرياضية؛ صنادل؛ النعال؛ ثياب أ

داخلية؛ المالبس؛ وشاح؛ المشدات؛ الجوارب؛ 
القبعات؛ أحذية؛ أقنعة النوم؛ ربطات العنق؛ قفازات 

 ]مالبس[ ؛ النعال الداخلية.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"  R G R M U.بأحرف منمنمة " 
 

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 R G R M U  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347961 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشجيانغ جوسيني هولدينج كو  بإسم :

 2066رقم وعنوانة : 

يق بينهاى طر 6، رقم 
، شارع يونغشينغ ، 
حي لومغوان ، مدينة 

ونتشو ، مقاطعة 
تشجيانغ ، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عرض البضائع على وسائل االتصال، ألغراض 
البيع بالتجزئة ؛ اإلدارة التجارية لترخيص سلع 

تسويق؛ ترويج المبيعات لآلخرين  وخدمات الغير ؛
؛ توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع 

والخدمات ؛ دعاية؛ متجر نافذة خلع المالبس ؛ 
خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات 
للشركات األخرى[ ؛ خدمات وكاالت االستيراد 
والتصدير ؛ االعالن على شبكة االنترنت على 

 ر ؛ خدمات الوساطة التجارية.شبكة الكمبيوت

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :
"  R G R M U.بأحرف منمنمة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ك خالل المسجل ، وذل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 NOROOAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347964 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ستدلر مارس جي أم بي إتش آند كو. كيه جي  بإسم :
وعنوانة : 

, 3موسايكرشتراسه 

نورنبرغ,  90427
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قرطاسية، أقالم رصاص، أقالم تلوين، أقالم 

وماتية )غير إلكترونية(، أقالم حبر رصاص أوت
مصنوعة من األلياف؛ أقالم تحديد، أقالم حبر 

سائل، أقالم هالمية، أقالم حبر برؤوس كروية، 
أقالم حبر ملونة؛ مواد بالستيكية لتغليف 

القرطاسية؛ أوعية بالستيكية للقرطاسية؛ أكمام 
)ُجلَب( وحقائب مصنوعة من البالستيك 

 ابة.للقرطاسية؛ أدوات كت

 

بحروف  NOROOAGكملة  وصف العالمة :
 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 VUMACRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MUMOE Nonahtar oa Rssoiuha For Fahara 
nasaruhaoss  

 29/03/2021 :بتاريخ 347972 المودعة بالرقم :

 OM  29/09/2020  018314933بيانات األولوية :  

 تغليف اندستريز، انك.  بإسم :

كريك  500وعنوانة : 
فيو روود، سويت 

، نيوارك 301

، 19711ديالوير 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

لورق والكرتون؛ المطبوعات؛ مواد : ا16الفئة 
تجليد الكتب؛ مواد الصقة للقرطاسية أو لألغراض 

المنزلية؛ صفائح بالستيكية، أغشية بالستيكية 
 للتغليف والتعبئة؛ أفالم بالستيكية الصقة. 

 
 VUMACRMالعبارة  وصف العالمة :

MUMOE Nonahtar oa Rssoiuha For 
Fahara nasaruhaoss تينية مكتوبة بأحرف ال

في سطرين ومسبوقة برسم دائري محاط بإطار 

حلقي متقطع وفي األعلى ذات الرسم والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 VUMACRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MUMOE Nonahtar oa Rssoiuha For Fahara 
nasaruhaoss  

 29/03/2021 :بتاريخ 347973 المودعة بالرقم :

 OM  29/09/2020  018314933بيانات األولوية :  

 تغليف اندستريز، انك.  بإسم :

كريك  500وعنوانة : 
فيو روود، سويت 

، نيوارك 301

، 19711ديالوير 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 

: مواد بالستيكية وراتنجات مبثوقة 17الفئة 
لإلستخدام في التصنيع؛ مواد الحزم والسد والعزل، 

أفالم بالستيكية، بخالف مواد التغليف، مواد 
بالستيكية على شكل صفائح، وأفالم، وكتل، 

وقضبان وأنابيب؛ مواد بالستيكية معاد تدويرها؛ 
البولي بروبلين، بخالف تلك الخاصة  أغشية

 بالتغليف أو التعبئة. 

 
 VUMACRMالعبارة  وصف العالمة :

MUMOE Nonahtar oa Rssoiuha For 
Fahara nasaruhaoss  مكتوبة بأحرف التينية

في سطرين ومسبوقة برسم دائري محاط بإطار 

حلقي متقطع وفي األعلى ذات الرسم والكل بشكل 
 مميز.

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 VUMACRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MUMOE Nonahtar oa Rssoiuha For Fahara 
nasaruhaoss  

 29/03/2021 :بتاريخ 347974 المودعة بالرقم :

 OM  29/09/2020  018314933بيانات األولوية :  

 ليف اندستريز، انك.تغ  بإسم :

كريك  500وعنوانة : 
فيو روود، سويت 

، نيوارك 301

، 19711ديالوير 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: خدمات اإلستشارات التجارية المتعلقة 35الفئة 
لبالستيكية، خدمات بتطوير منتجات األفالم ا

 اإلستشارات التجارية في مجال اإلستدامة البيئية. 

 
 VUMACRMالعبارة  وصف العالمة :

MUMOE Nonahtar oa Rssoiuha For 
Fahara nasaruhaoss  مكتوبة بأحرف التينية

في سطرين ومسبوقة برسم دائري محاط بإطار 

حلقي متقطع وفي األعلى ذات الرسم والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فات الفكرية والمصنتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 raORDEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEMUMOEV OROUOOROUOEME 
GROANRRMG  

 29/03/2021 :بتاريخ 347975 المودعة بالرقم :

 OM  29/09/2020  018314929بيانات األولوية :  

 تريز، انك.تغليف اندس  بإسم :

كريك  500وعنوانة : 
فيو روود، سويت 

، نيوارك 301

، 19711ديالوير 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

 : رقائق البولي بروبلين للحزم. 16الفئة 

 
 raORDEالعبارة  وصف العالمة :
OEMUMOEV OROUOOROUOEME 

GROANRRMG  مكتوبة بأحرف التينية في
 سطرين وكسبوقة برسم لشريط ملتف بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 raORDEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEMUMOEV OROUOOROUOEME 
GROANRRMG  

 29/03/2021 :بتاريخ 347976 :المودعة بالرقم 

 OM  29/09/2020  018314929بيانات األولوية :  

 تغليف اندستريز، انك.  بإسم :

كريك  500وعنوانة : 
فيو روود، سويت 

، نيوارك 301

، 19711ديالوير 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق

: صفائح البولي بروبلين القابلة للطباعة، 17الفئة 
أغشية البولي بروبيلين المعاد تدويرها، بخالف تلك 
الخاصة بالتغليف أو الحزم، رقائق البولي بروبيلين 

المعاد تدويرها، بخالف تلك الخاصة بالتغليف، 
رقائق البولي بروبيلين المعاد تدويرها بخالف تلك 

 بالتغليف. الخاصة 

 
 raORDEالعبارة  وصف العالمة :

OEMUMOEV OROUOOROUOEME 

GROANRRMG  مكتوبة بأحرف التينية في
 سطرين وكسبوقة برسم لشريط ملتف بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 GAGAMMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NAADCAMM  

 29/03/2021 :بتاريخ 347977 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوزاني كوفمان كوزمتيك جي ام بي اتش  بإسم :

، 35بروج وعنوانة : 

بيزاو،  6870 –ايه 
النمسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ت التجميل وأدوات الزينة غير : مستحضرا3الفئة 
الدوائية؛ العطور؛ الزيوت األساسية؛ مستحضرات 

التبييض والمواد األخرى الستخدامات الغسيل؛ 
مستحضرات التنظيف والتلميع والجلي والكشط؛ 
مواد تنظيف األسنان غير طبية؛ مستحضرات 

التجميل للحمام؛ مجموعات مستحضرات التجميل؛ 
ه؛ مرطبات الوجه؛ منظفات الوجه؛ جل الوج

أمصال الوجه؛ زيوت الوجه؛ ضباب الوجه؛ 
كريمات العين؛ أمصال العين؛ أقنعة الوجه 

التجميلية؛ أقنعة تنظيف للوجه والجسم؛ منظف 
الحالقة؛ زيت اللحية؛ مرطب الشفاه؛ مرهم الشفة؛ 

الصابون؛ مقشر الجسم؛ غسول الجسم؛ منظف 
الجسم؛ ملطف الجسم؛ مرطب الجسم؛ مصل 

جسم؛ أمالح االستحمام؛ زيت الجسم؛ حمام ال
الفقاعات؛ مزيل عرق؛ كريم واقي من الشمس؛ 

شامبو؛ مكيف؛ عالج الشعر؛ زيت الشعر؛ 
مستحضرات الشعر؛ كريم اليد؛ مرطب اليد؛ مقشر 
اليد؛ مصل اليد؛ منظف اليد؛ العطور؛ مستحضرات 

 تعطير الغرفة؛ ماء معطر. 

 
 GAGAMMEالعبارة  وصف العالمة :
NAADCAMM .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية ن إدارة العالمات التجارية تعل

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347978 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوزاني كوفمان كوزمتيك جي ام بي اتش  بإسم :

، 35بروج نة : وعنوا

بيزاو،  6870 –ايه 
النمسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مستحضرات التجميل وأدوات الزينة غير 3الفئة 
الدوائية؛ العطور؛ الزيوت األساسية؛ مستحضرات 

التبييض والمواد األخرى الستخدامات الغسيل؛ 
ت التنظيف والتلميع والجلي والكشط؛ مستحضرا

مواد تنظيف األسنان غير طبية؛ مستحضرات 
التجميل للحمام؛ مجموعات مستحضرات التجميل؛ 

منظفات الوجه؛ جل الوجه؛ مرطبات الوجه؛ 
أمصال الوجه؛ زيوت الوجه؛ ضباب الوجه؛ 
كريمات العين؛ أمصال العين؛ أقنعة الوجه 

والجسم؛ منظف  التجميلية؛ أقنعة تنظيف للوجه
الحالقة؛ زيت اللحية؛ مرطب الشفاه؛ مرهم الشفة؛ 

الصابون؛ مقشر الجسم؛ غسول الجسم؛ منظف 
الجسم؛ ملطف الجسم؛ مرطب الجسم؛ مصل 
الجسم؛ أمالح االستحمام؛ زيت الجسم؛ حمام 

الفقاعات؛ مزيل عرق؛ كريم واقي من الشمس؛ 

شامبو؛ مكيف؛ عالج الشعر؛ زيت الشعر؛ 
ت الشعر؛ كريم اليد؛ مرطب اليد؛ مقشر مستحضرا

اليد؛ مصل اليد؛ منظف اليد؛ العطور؛ مستحضرات 
 تعطير الغرفة؛ ماء معطر. 

 
 رسم لطائر بشكل مميز. وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 اكسيناطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347979 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اف بي دي انترناشيونال، اس. ايه. اس.  بإسم :

رو دي ال  5وعنوانة : 
هايي، ام لي دوم، 

رويسي بول ايربورت، 

، تريمبالي 93290
فرنسا، فرنسا,  -إين  –

  , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ا

: أثاث و خزائن المطبخ و أسطح العمل و 20الفئة 
الخزانات و خزانات األطباق و خزانات الطعام 

الجانبية و خزانات عرض ]أثاث[ و إطارات األثاث 
و خزائن األثاث و خزائن اللحوم و وحدات 
الرفوف و نضد العمل و طاوالت و نضد 

ثاث[ و كراسي  ذات ]طاوالت[ و مقاعد طويله ]أ
ذراعين و مقاعد و كراسي مرتفعة بدون ظهر أو 
مساند و حامالت منشفة ]أثاث[ و رفوف للتخزين، 
المرايا )الزجاج الفضي( و إطارات صور، أبواب 
لألثاث و أدراج ]قطع األثاث[ و ستائر ]أثاث[ و 
فواصل أرضية ]أثاث[ و فواصل أثاث، مثبتات 

معدنية و خطافات غير غير معدنية و مزاليج غير 
معدنية، صناديق من الخشب أو البالستيك و 

حاويات تغليف غير معدنية و مناصب للقوارير و 
سالل غير معدنية، مقابض غير معدنية و مقابض 

أثاث غير معدنية و مقابض أدراج غير معدنية، 
فواصل درجية، وسائد، موزعات منديل ثابتة غير 

البالستيك، أقواس معدنية، الفتات من الخشب او 
الرفوف )حامالت ومثبتات( غير المعدنية، درج 

للساللم غير معدني ]ساللم[ ، حواف من البالستيك 
لألثاث و لوازم أثاث غير المعدنية و قوالب األثاث 

و لوازم أبواب غير المعدنية و مواد البطانة 
البالستيكية لألدراج، أغطية طاوالت و أوراق 

اطس والمغاسل قابلة لإلزالة، الطاولة، مفارش للمغ
شماعات نبات )حامالت معلقة لقدور )أواني( 

 النباتات( غير معدنية، مفارش للمغاطس والمغاسل. 

 
الكلمة )اكسينا( مكتوبة بأحرف  وصف العالمة :

عربية على خلفية هندسية والعالمة األلوان األبيض 
 واألزرق بشكل مميز.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 Vr.Uoa  aLaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Dolsusas Euhar  

 29/03/2021 :بتاريخ 347980 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اوريون كوربوريشن  بإسم :

، 13وعنوانة : 

دي  90رو  -بيكبيوم 
 -جيل، يونجسان  -ايه 

ل، جمهورية جو، سيؤو
كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: البيرة غير الكحولية؛ المياه المعدنية 32الفئة 
والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ 

مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ 
المشروبات؛ شراب ومستحضرات أخرى لعمل 

شراب الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ روح الفاكهة 
)نكتار(؛ مركزات لعمل شراب الفاكهة؛ مياه 

معدنية؛ مشروبات رياضية معززة بالبروتين؛ بيرة 
غير كحولية؛ مشروبات منكهة بالبيرة غير 

الكحولية؛ مياه شرب مع الفيتامين؛ مياه 
)مشروبات(؛ مشروبات متعادلة التوتر؛ مشروبات 
مصل اللبن؛ مستخلصات الفاكهة للمشروبات )غير 
كحولية(؛ مستخلصات الخضروات للمشروبات؛ 

عصائر الجينسنج )مشروبات(؛ مشروبات مكمالت 
غذائية غير طبية تعتمد على مستخلصات 

الخضروات والفواكه؛ عصائر الخضروات 

)مشروبات(؛ المركزات والعصائر والمساحيق 
ات الغازية؛ كوال؛ المستخدمة في إعداد المشروب

مياه غازية؛ مشروبات معالجة من مياه البحر؛ 
 شربات )مشروبات(؛ شربت )مشروبات(.  

 
 Vr.Uoa  aLaالعبارة  وصف العالمة :

Dolsusas Euhar .مكتوبة بأحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  DBGالعالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

 29/03/2021 :بتاريخ 347981 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بالك ساندز بروبرتيز ليمتد  بإسم :

ارك. وعنوانة : 
مكاريوس الثالث اند 

فيرونوس، بي. 
لوردوس سنتر، بلوك 

ان دي فلور،  2بي، 

، 203فالت / اوفيس 

، ليماسول، 3105
قبرص, , , ,  

 

 ة العالمةصور

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ اكتتاب 36الفئة 
التأمين ضد الحوادث؛ خدمات مكتب اإلقامة 

]شقق[؛ خدمات إكتوارية؛ تثمين التحف؛ إدارة 
منزل سكني؛ ترتيب التمويل لمشاريع البناء؛ تثمين 

نية؛ سند/صك الكفالة؛ الخدمات األعمال الف
المصرفية؛ السمسرة؛ سمسرة أرصدة الكربون؛ 
خدمات تصفية األعمال، المالية؛ استثمار رأس 
المال؛ جمع األموال الخيرية؛ التحقق من الشيك؛ 
المقاصة، المالية؛ خدمات مكتب االئتمان؛ تمويل 

جماعي؛ خدمات استشارات الديون؛ خدمات وكالة 
ودائع األشياء الثمينة؛ تحويل  تحصيل الديون؛

األموال اإللكتروني؛ التحويل اإللكتروني للعمالت 
االفتراضية؛ خدمات دفع المحفظة اإللكترونية؛ 
صرف النقود؛ التخصيم/تحصيل وخصم الديون؛ 

التحليل المالي؛ التقييمات المالية في االستجابة 
لطلبات المناقصات؛ استشارات مالية؛ خدمات 

مالية للجمارك؛ التقييم المالي ]التأمين، الوساطة ال
البنوك، العقارات[؛ التقييم المالي لتكاليف التطوير 
المتعلقة بصناعات النفط والغاز والتعدين؛ التقييم 
المالي لألخشاب الدائمة؛ التقييم المالي للصوف؛ 
التبادل المالي للعملة االفتراضية؛ اإلدارة المالية؛ 

عات السداد لآلخرين؛ البحث اإلدارة المالية لمدفو
المالي؛ الرعاية المالية؛ التقييم المالي ألصول 

الملكية الفكرية؛ خدمات التمويل؛ اكتتاب التأمين 
ضد الحرائق؛ التقييم المالي/الضريبي؛ اكتتاب 

التأمين الصحي؛ قروض مقسطة؛ وساطة التأمين؛ 
استشارات التأمين؛ اكتتاب التأمين؛ استثمار 

صدار بطاقات االئتمان؛ إصدار الرموز األموال؛ إ
المميزة ذات القيمة؛ إصدار الشيكات السياحية؛ 



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

تثمين المجوهرات؛ تمويل اإليجار والشراء؛ 
اإلقراض بضمان؛ اكتتاب التأمين على الحياة؛ 

قروض ]تمويل[؛ اكتتاب التأمين البحري؛ الرهن 
العقاري؛ صناديق االستثمار؛ تقييم نقودي؛ 

رفية عبر اإلنترنت؛ تنظيم الخدمات المص
المجموعات النقدية؛ سمسرة الرهن؛ إعداد عروض 
األسعار ألغراض تقدير التكلفة؛ معالجة مدفوعات 

بطاقات االئتمان؛ معالجة مدفوعات بطاقات 
الخصم؛ خدمات صندوق االدخار؛ توفير 

المعلومات المالية؛ توفير المعلومات المالية عبر 
تقديم معلومات التأمين؛  موقع على شبكة اإلنترنت؛

تقديم حسومات في المؤسسات المشاركة لآلخرين 
من خالل استخدام بطاقة العضوية؛ شؤون 
العقارات؛ خدمات الوكالة العقارية؛ تثمين 

العقارات؛ السمسرة العقارية؛ إدارة العقارات؛ 
تأجير الشقق؛ تأجير المزارع؛ تأجير مكاتب للعمل 

ارات[؛ تأجير المشترك؛ تأجير مكاتب ]عق
العقارات؛ جمع اإليجارات؛ تقييم تكاليف اإلصالح 
]التقييم المالي[؛ خدمات مدفوعات التقاعد؛ خدمات 

اإليداع اآلمن؛ خدمات بنك االدخار؛ الوساطة 
المالية؛ تثمين الطوابع؛ خدمات الوساطة المالية؛ 
عروض أسعار البورصة؛ السمسرة في األسهم 

 الوصاية.  والسندات؛ خدمات الضمان؛

 
مكتوبة بأحرف التينية لها  DBG وصف العالمة :

ظل على خلفية هندسية والعالمة باأللوان األخضر 
 الفاتح والغامق واألبيض بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اماريتس دون لالستشارات االمنية  
 ECROANEGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VAEM DRO GEMAORNU MRMGAONAMMU 

 29/03/2021 :بتاريخ 347982 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اماريتس دون لالستشارات االمنية  بإسم :

ابوظبي وعنوانة : 
الخالدية, هاتف: 

026397070 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 27867
ABRAOCEEnCs

10@URNCARO.

MRC, , , ABA 
VUABR  ,

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 آخرون تلبية لحاجات األفراد

 
 تسجيل شعار للمؤسسة وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EUEEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347983 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويلي ليمتد  بإسم :

كوين  3وعنوانة : 
ستريت ، مايفاير ، 

 5جيه  1لندن ، دبليو 
بيه إيه ، المملكة 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج كمبيوتر لتنسيق خدمات النقل تحديًدا برامج 
 للجدولة اآللية وإرسال المركبات ذات المحركات.

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
EUEEOU .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 

 
قدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يت

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري (اإل 
  Oasoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347984 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جوانج دونج اوبو موبيل تيليكوميونيكاشنز كورب ال تى دى  بإسم :

 18رقم وعنوانة : 
هايبين رود ووشا 

ان دونجوان شانج
جوانجدونج الصين., , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دعاية؛ إدارة وتنظيم وإدارة األعمال ؛ وظائف 

 المكتب.

 
العالمة تحتوى على الكلمات  وصف العالمة :

Oaso  فى خط قياسى الكلمة 
 

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
  luilucs ornusasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347986 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة كويت اجرو المتحدة للتجارة العامة ذ م م  بإسم :
دولة الكويت وعنوانة : 

 -ش  - 3ق  -سلوى  -

, , , ,  34مبنى  1

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 وت والدهون الصالحة لألكل. الحليب، الزي

 
اسفلها كلمة  luilucsكلمة  وصف العالمة :

ornusas  بحروف التينية  رسم الحرفo  بشكل
 مييز 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EUEEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347987 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويلي ليمتد  بإسم :

كوين  3وعنوانة : 
ستريت ، مايفاير ، 

 5جيه  1لندن ، دبليو 
بيه إيه ، المملكة 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات االتصاالت تحديًدا توجيه المكالمات 

ال الرسائل النصية القصيرة واإلشعارات وإرس
المنبثقة إلى مرسلي المركبات ذات المحركات 
المحليين التابعين للغير في المناطق المجاورة 

 للمتصل باستخدام الهواتف المتحركة.

 
العالمة عبارة عن  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية. EUEEOUكلمة

 

 االشتراطات : 
 

ي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض عل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 مالك :وكيل التسجيل / ال

  التميمي ومشاركوه 
  EUEEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347991 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويلي ليمتد   بإسم :

كوين  3وعنوانة : 
ستريت ، مايفاير ، 

 5جيه  1لندن ، دبليو 
بيه إيه ، المملكة 
المتحدة., , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير مواقع الكترونية تشتمل على معلومات متعلقة 

 بخدمات النقل وحجز خدمات النقل.

 
العالمة عبارة عن  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية. EUEEOUكلمة

 

 االشتراطات : 

 
ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ومشاركوهالتميمي  
  EUEEOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 347994 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويلي ليمتد  بإسم :

كوين  3وعنوانة : 
ستريت ، مايفاير ، 

 5جيه  1لندن ، دبليو 
بيه إيه ، المملكة 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
توفير استخدام مؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل عبر 
االنترنت لتوفير خدمات النقل وحجز خدمات النقل 

 وإرسال المركبات ذات المحركات إلى الزبائن.

 
العالمة عبارة عن  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية. EUEEOUكلمة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  OEGNAAOAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

nRnRR  

 29/03/2021 :بتاريخ 348002 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ثيري ميشال ف جاكوبس  بإسم :

سي.بيه وعنوانة : 
كونجونتو ماليبو، 

، أبارتامنتو 9بورتال 

72، 
أوربانيزاسيون روديو 

بيتش اس/ان، 

ماربيال  ،  29660

 إسبانيا
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات الترفيه.

 
 nRnRRالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

بخط وطريقة مميزة داخل إطار مزخرف تحتها 
المة بأكملها باللغة الع  OEGNAAOAMNكلمة 

 اإلنجليزية باللون الذهبي.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  OEGNAAOAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

nRnRR  

 29/03/2021 :بتاريخ 348003 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ثيري ميشال ف جاكوبس  بإسم :

سي.بيه وعنوانة : 
كونجونتو ماليبو، 

، أبارتامنتو 9بورتال 

72، 
أوربانيزاسيون روديو 

بيتش اس/ان، 

ماربيال  ،  29660

 إسبانيا
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، خدمات 

 المطاعم.

 
 nRnRRالعالمة عبارة عن كلمة  مة :وصف العال

بخط وطريقة مميزة داخل إطار مزخرف تحتها 
العالمة بأكملها باللغة   OEGNAAOAMNكلمة 

 اإلنجليزية باللون الذهبي.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 UABRBR OROالعالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

ABAV حبيبي لألبد 

 29/03/2021 :بتاريخ 348004 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اصغر ادم على ابراهيم  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

شارقة  8548
االمارات العربية 

المتحدة, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما
ماء عطر، أو دو تواليت، رش العطور، عطر 

النفط، جل العطور، مزيل عرق، بخاخ جسم، بعد 
لحالقة ، صابون، مسحوق، بودرة بخور ، ملطف 

 جو، قشطة، غسول، عود ، المعمول والبخور

 
 UABRBR OROعبارة " وصف العالمة :

ABAVباللغتين االنجليزية والعربية " 

 

 طات : االشترا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 MRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMNEOMANRRMAO 

 29/03/2021 :بتاريخ 348005 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشالميرس هولدينغ ليميتد   بإسم :
فيرست وعنوانة : 

نيمس هاوس، فيكتوريا 
وغالس، روود، د

 2جزيرة مان ، أي أم 

دي أف, , , ,   4

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات إصالح السفن

 
 MRMRكلمات  وصف العالمة :

RMNEOMANRRMAO  مكتوبة بأحرف التينية
 باللون األسود 

 

 االشتراطات : 

 
يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 MRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMNEOMANRRMAO 

 29/03/2021 :بتاريخ 348006 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشالميرس هولدينغ ليميتد   بإسم :
فيرست وعنوانة : 

نيمس هاوس، فيكتوريا 
روود، دوغالس، 

 2جزيرة مان ، أي أم 

, ,  دي أف, ,  4

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الهندسة الميكانيكية وخدمات الهندسة 
 الكهربائية وخدمات االستشارة المتعلقة بها

 
 MRMRكلمات  وصف العالمة :

RMNEOMANRRMAO  مكتوبة بأحرف التينية
 باللون األسود 

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التضامن للعالمات والبراءات 
 NAONAO GEMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 348008 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تابتاب ساند، إنك  بإسم :

بارك  228وعنوانة : 
أفنيو إس، سويت 

، نيو يورك، 87488

 ،1003نيو يورك 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات قابلة للتنزيل لتمكين التحويل اإللكتروني 

لألموال وتسهيل خدمات الصرف األجنبي؛ 
برمجيات قابلة للتنزيل لتمكين معالجة تحويالت 

والمدفوعات التي تتم عبر األموال اإللكترونية 
غرفة المقاصة اآللية، بطاقات االئتمان، بطاقات 

الخصم، الشيكات اإللكترونية، الدفع اإللكتروني أو 
من خالل الهواتف المحمولة والمتنقلة أو عبر 

 اإلنترنت.

 
 ".NAONAO GEMVعبارة " وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  من للعالمات والبراءاتالتضا 
 NAONAO GEMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 348009 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تابتاب ساند، إنك  بإسم :

بارك  228وعنوانة : 
أفنيو إس، سويت 

، نيو يورك، 87488

، 1003نيو يورك 
الواليات المتحدة 

, ,  االمريكية, , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تحويل األموال؛ خدمات معالجة مدفوعات 

العمالت األجنبية اإللكترونية؛ خدمات دفع 
الحواالت عن بعد المقدمة عبر المواقع اإللكترونية 

 وتطبيقات الهواتف المحمولة والمتنقلة.

 
 ".NAONAO GEMVعبارة " ة :وصف العالم

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  التضامن للعالمات والبراءات 
 NAONAO GEMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/03/2021 :بتاريخ 348010 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تابتاب ساند، إنك  بإسم :

بارك  228وعنوانة : 
فنيو إس، سويت أ

، نيو يورك، 87488

، 1003نيو يورك 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرامج عبر 

اإلنترنت، خدمات البرمجيات الغير قابلة للتنزيل 
اإللكتروني لألموال وتسهيل لتمكين التحويل 

خدمات الصرف األجنبي؛ خدمات توفير االستخدام 
المؤقت للبرامج عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل 

لتمكين معالجة تحويالت األموال اإللكترونية 
والمدفوعات التي تتم عبر غرفة المقاصة اآللية، 

خدمات بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات الخصم، 
يكات اإللكترونية، خدمات الدفع خدمات الش

اإللكتروني أو من خالل الهواتف المحمولة 
 والمتنقلة أو عبر اإلنترنت.

 
 ".NAONAO GEMVعبارة " وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 عبدهللا عبدالعزيز محمد الخيال الحارثي  
 Nta so  larطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ialluna 

 30/03/2021 :بتاريخ 348012 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عبدهللا عبدالعزيز محمد الخيال الحارثي  بإسم :

 -الشارقه وعنوانة : 

 55شارع  -الجازات 
, هاتف: 

97155783255

, صندوق البريد: 5

, ايميل: 40575
Ntaso  laraua

@tohhual.soh, , 
 ,GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 إصالح األحذية 

 
عبارة عن شكل لرجل يحمل  وصف العالمة :

 Nta so  larادوات تصليح وفي االسفل عبارة 
ialluna داخل شكل بيضاوي 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ش. الالينس للتأمين  
الالينس للتأمين طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AOORAMME RMGAOAMME 

 30/03/2021 :بتاريخ 348015 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. الالينس للتأمين   بإسم :
 -دبي  -ديرة  -المرقبات  -مركز وربة وعنوانة : 

اإلمارت العربية المتحدة  , هاتف: 

046051111 ,
اكس: ف

046051112 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 5501
tr@ullaussa-
aua.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التأمين على الحياة ومن الحوادث والمسؤولية ومن 
الحريق ومن أخطار النقل البري والبحري والجوي 

ين األموال وانواع التأمين وعلى اإلدخار وتكو
 األخرى 

 
مثلث أسود اللون وبداخله دائرة  وصف العالمة :

حمراء اللون وبأسفله مستطيل أخضر اللون 
ومكتوب بجانبها " الالينس للتامين "  باألحرف 

 العربية و 

  "AOORAMME RMGAOAMME  بالحروف "
 الالتينية      

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك :وكيل التسجيل / 

 شركة فاليانت باسيفيك ذ  
  D DAORAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348024 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة فاليانت باسيفيك ذ  بإسم :

برج  305مكتب برج المصراف رقم. وعنوانة : 
المصراف طريق بني ياس ديرة دبي اإلمارات 

لعربية المتحدة, هاتف: ا

, فاكس: 2275122

2275572 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 48679
GANRGU@DAOR
AMNO.MRC, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 االطارات

 
باللون االحمر  DAORAMNكلمة  وصف العالمة :

 باللون الذهبي D ويعلوها شكل بيضاوي به حرف

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  سماس للملكية الفكرية  
 هاشم  Uustah  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348025 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة الفلك الدولية للمطاعم ذ. م . م   بإسم :

 -عمان وعنوانة : 
االردن, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
كلمة هاشم بحروف عربية بجانبه  وصف العالمة :

ه بشكل متداخل كتب   tحرف الالتيني و العربي 
تينية وكتب بحروف ال Uustahبجانبه كلمة 

باالسفل هاشم بحروف عربية باللون االصفر 
 والعالمة على خلفية باللون االخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار يوما من  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  نوره محمد المازمي للمحاماة واالستشارات القانونية  
  GA طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BRANRCAE   صاج بوتيك 

 30/03/2021 :بتاريخ 348027 قم :المودعة بالر
 بيانات األولوية :  

 مطعم صاج بوتيك   بإسم :

عقار رقم وعنوانة : 

 115شارع رقم  53
شارع احمد بن تيمية  -
 -فريج  -بلدية الريان  -

قطر, ايميل:  -الدوحة 
ohurmuhhatd2

@tohhual.soh , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت

 
العالمة عبارة عن شكل مميزة  وصف العالمة :

لكتابة كلمة صاج بوتيك باللغة العربية ومكتوب 
  GAباللغة الالتينة بطريقة مميزة 

BRANRCAE     مع رسمة مميزه اعلى 
 الكلمتين الالتينة والعربية  
 لعالمة بااللوان االبيض والبنى والروز  وا 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 MAERNRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Al.tu 

 30/03/2021 :بتاريخ 348037 المودعة بالرقم :

 OM  17/11/2020  018339233بيانات األولوية :  
 سيمنس هيلثكير جي أم بي أتش  : بإسم

 127وعنوانة : 
هنكيشتراسه إيرالنجن 

، ,المانيا, , , 91052
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة والمعدات الطبية والطبية الكهربائية وتحدياً 

أجهزة التصوير المقطعي المحوسب؛ قطع غيار 
كيبات األجهزة والمعدات الطبية والطبية وتر

الكهربائية وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، 

 10في الفئة 

 
 MAERNRC Al.tuعبارة  وصف العالمة :
 باحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CC MG Ousasnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Ma. 

 30/03/2021 :بتاريخ 348038 المودعة بالرقم :

 VE 2sCsCsTT0CTs.b/bT  Cd/Ts/CsCs  VEبيانات األولوية :  
 بايريش موتورين ويرك أكتينجزلشافت  بإسم :

بيتولرنج وعنوانة : 

130 ،80809 
ميونخ، ,المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41دمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخ
الخدمات التعليمية ؛ والترفيه؛ األنشطة الثقافية 
والخدمات الرياضية؛ تدريب السائقين؛ تنظيم 
وإجراء الفعاليات والمسابقات الثقافية، لغايات 

الترفيه والرياضة؛ خدمات لعبة الواقع االفتراضي 
المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر؛ تأجير 

ار األشياء فيما يتعلق بتوفير الخدمات واستئج
المذكورة أعاله، المتضمنة في هذه الفئة؛ خدمات 

تقديم االستشارات والمعلومات فيما يتعلق بالخدمات 

  41المذكورة، المتضمنة في هذه الفئة، في الفئة 

 

 CCالكلمات والحروف والرقم  وصف العالمة :
MG Ousasn Ma. .بالالتينية باللون االسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم نفات الفكرية والمصتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 NRMS OESEMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EMEOSU VORMN 

 30/03/2021 :بتاريخ 348039 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اعة والتجارة المحدودةشركة زهراء العالمية لالغذية واالستيراد والتصدير والصن  بإسم :
سمرجيالر وعنوانة : 

محلة سي، زقاق رقم 

 4/101رقم:  785
ادابازاري / ساقاريا، 

تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المياه؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات العصير 

المعدنية؛  والفواكه؛ المشروبات الغازية؛ المياه
المشروبات الغير كحولية؛  شراب الشعير؛ المياه 

 الغازية

 
 NRMS OESEMVكلمات  وصف العالمة :

بحروف التينية فوقها رسمة تاج واسفلها كلمات 
EMEOSU VORMN  بحروف التينية مع رسمة

درع يتخلله سيفين وفيه رسمة رأس اسد يلبس تاج 
 بااللوان الذهبي واالسود

 

  االشتراطات :
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 ن تقدم عوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 NRMS OESEMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EMEOSU VORMN 

 30/03/2021 :بتاريخ 348040 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 لمحدودةشركة زهراء العالمية لالغذية واالستيراد والتصدير والصناعة والتجارة ا  بإسم :
سمرجيالر وعنوانة : 

محلة سي، زقاق رقم 

 4/101رقم:  785
ادابازاري / ساقاريا، 

تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ وكاالت 

رق أو االستيراد والتصدير؛ جميع أنواع البيع بالمف
 الجملة

 
 NRMS OESEMVكلمات  وصف العالمة :

بحروف التينية فوقها رسمة تاج واسفلها كلمات 
EMEOSU VORMN  بحروف التينية مع رسمة

درع يتخلله سيفين وفيه رسمة رأس اسد يلبس تاج 
 بااللوان الذهبي واالسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ية الفكريةبيانات آي بي للملك 
 CEVRGMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348041 المودعة بالرقم :

 NO bs-2021-0010943   18/01/2021  NOبيانات األولوية :  
 إيفي كو.، إل تي دي.  بإسم :

فيرست وعنوانة : 

,  170بيزمنت ليفل , 
رو ,  -هاكدونغ
غو, سيول ,  -غانغنام

, جمهورية  06112
كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تجميل للتقشير؛ جل وزيوت لتسمير 

البشرة ) مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات 
تجميل وظيفية؛ مستحضرات تجميلية لمكافحة 

عالمات تقدم السن؛ مكياج للحواجب )مستحضرات 
جميل(؛ مستحضرات تجميل للحواجب؛ ت

مستحضرات تجميلية للشعر وفروة الرأس؛ 
مستحضرات تجميل لفروة الرأس؛ طالء للشفاه؛ 

أطقم للمساج؛ علب أقنعة ألغراض تجميلية؛ 
مرطبات )مستحضرات تجميل(؛ غسوالت )لوشن( 
مرطبة )مستحضرات تجميل(؛ غسوالت )لوشن( 

لسم كريمي مرطبة للبشرة )مستحضرات تجميل(؛ ب
إلخفاء العيوب؛ أمصال غير طبية للبشرة؛ 
مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة؛ 

مستحضرات تواليت غير طبية؛ مستحضرات 
تجميل تحتوي على فيتامينات؛ مستحضرات للوقاية 

من الشمس )مستحضرات تجميل(؛ غسوالت 
)لوشن(  للحماية من الشمس )مستحضرات 

جميل(؛ مواد تجميل(؛ أمصال )مستحضرات ت
منظفة  للبشرة ألغراض التنظيف؛ مستحضرات 
تجميلية للرموش؛ مستحضرات تجميلية للعناية 

بالبشرة وعالج البشرة؛ غسوالت )لوشن( للبشرة؛ 
منعمات للبشرة؛ غسوالت )لوشن( للعناية بالبشرة؛ 
مستحضرات منشطة للبشرة؛ مستحضرات تجميل 

ريمات للمنتجعات؛ مستحضرات تجميل نباتية؛  ك
مغذية )مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات تجميلية 
ألغراض التنحيف؛ مستحضرات لتبييض البشرة؛ 
كريمات لتبييض البشرة؛ مستحضرات تجميلية 
لتجديد البشرة؛ مستحضرات تجميلية للوقاية من 

 الشمس؛   مستحضرات تجميلية. 

 
بحروف التينية  CEVRGMR وصف العالمة :
 يز كلمةبشكل مم  Cوكتب حرف ال 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

 سيستمزآنداليكترونيك دفلوبمنت ش م ح  
 MRMGAONAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348043 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيستمزآنداليكترونيك دفلوبمنت ش م ح  بإسم :

 الدوار الثامن 06دع رقم اف بي مستووعنوانة : 
 

, هاتف: 

048836637 ,
فاكس: 

048837277 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 61129
starri@sacso.s

o, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
امالت بيانات مغناطيسية، أقراص الصور، ح

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 

آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 
 الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق

 
 MRMGAONA : وصف العالمة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية 
 AN AMRCENEUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348044 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محترفون اتصال التجارية  بإسم :

 – 7415وعنوانة : 
ق الملك عبد طري

العزيز، حي 
المرسالت، الرياض، 

12463-2262 
المملكة العربية 
السعودية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج تطبيقات الكمبيوتر لبث محتويات الوسائط 

الصوتي مرئية عبر االنترنت، برامج بث الوسائط، 
قابلة للتنزيل، ملفات الوسائط المتعددة الوسائط ال

القابلة للتنزيل، األفالم واألفالم السينمائية القابلة 
للتنزيل والمزودة عبر خدمة فيديو حسب الطلب، 
تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل، منصات 

 برامج الكمبيوتر المسجلة أو القابلة للتنزيل. 

 
بالالتينية  AMRCENEUالكلمة  وصف العالمة :

باللون األسود وفوقها مربع أسود مدبب الطرفين 

باللون األصفر المائل إلى  ANبداخله الحرفين 
 البني مكتوبين بشكل مميز. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية 
 CAVUAOOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348045 دعة بالرقم :المو
 بيانات األولوية :  

 مادهابي، إنك.  بإسم :

 900وعنوانة : 
ساوث في افنيو، لوس 
انجليس، كاليفورنيا 

، الواليات 90021
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
موعة متنوعة من البضائع، لصالح تجميع مج

اآلخرين )ما عدا نقلها( مثل المالبس، االحزمة، 
المالبس الداخلية، الجوارب، القفازات، القبعات، 

األوشحة، البسة القدم، الشموع، دفاتر المالحظات، 
التقويمات، النظارات، المجوهرات، الحقائب، 
قوارير الماء، المناشف، البطانيات، األغطية، 

اد، الحصير وذلك لتمكين الزبائن من معاينة السج
وشراء تلك المنتجات، وتقدم مثل هذه الخدمة من 
خالل محالت التجزئة، متاجر الجملة، عن طريق 
طلبات البريد أو عبر الوسائط االلكترونية، على 
سبيل المثال، عبر االنترنت أو برامج التسوق 

 التلفزيوني. 

 
مكتوبة  CAVUAOOUكلمة  وصف العالمة :

 بالالتينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / سكاي اكسبريس انترناشيونال ش.ذ.م.م  
 GEسكاي اكس  GEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GtiEl 

 30/03/2021 :بتاريخ 348050 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بريس انترناشيونال ش.ذ.م.مالسادة / سكاي اكس  بإسم :

 –دبي وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

055174089 ,
ايميل: 

asFo@stial.ras
s.ua, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنتجات مثل النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم 

 39لسفر و منتجات أخرى في الفئة. الرحالت وا

 
هي عبارة عن العبارة  "   وصف العالمة :

GNUEL   في الجانب العلوي للعالمة والعبارة "
" سكاي اكس  " في الجانب السفلي للعالمة مكتوبة 
بطريقة مبتكرة باللغتين العربية واالنجليزية باللون 

االسود على خلفية مستطيلة باللون االبيض ، 
" مكتوبين باسلوب مختلف  ELك الحرفين " وهنال

بلون رمادي على كل من الجانب االيسر للعبارة  " 

GNUEL  والجانب االيمن للعبارة " سكاي اكس "
" 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 .BAMASR stoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348053 عة بالرقم :المود
 بيانات األولوية :  

 كيو  اي سيرفيسز )ام( اس دي ان بي اتش دي  بإسم :

ايه  13ليفل وعنوانة : 
، كيو آي تاور ، بي 

،  23، رقم  8جاي 
جاالن بارات ، 

،  8سيكشين 

بيتالينج جايا  46050
، سيالنجور دارول 

اهسان، ماليزيا, , , ,  

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 35والتجارة اإللكترونية كلها مدرجة في الفئة 

 
بشكل مميز  Busunoكلمة  وصف العالمة :

بشكل يشبه الكيس و اسفله  Bحيث رسم الحرف 
 التينية باللون االسود. باحرف .Gtoتوجد الكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
  UU Uaul Uaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348054 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 علي حسين صالح  بإسم :
 -المريجة وعنوانة : 
بناية  -المير شارع ا
الطابق  -النرجس 
 -بيروت  -الثاني 

,لبنان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية 
الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية 

والبستنة والغابات، أو الحيوانات، خدمات الزراعة 

 . 44في الفئة 

 
باحرف   UU Uaul Uaعبارة  وصف العالمة :

 التينية و على سطرين

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Gu u Vrastطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 مشروب سبا

 30/03/2021 :بتاريخ 348055 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 علي الشيهانى لصناعه المشروبات الغازية ش.م.م  بإسم :
صندوق وعنوانة : 

رمز  1842بريد 

، منطقة 112بريدي 
الوادي الكبير ،  مسقط 

,عمان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حولية،المياه المعدنية والغازية ، المشروبات غير الك

مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه 
وغيرها من مستحضرات الغير الكحولية لعمل 

 . 32المشروبات جميعها في الفئة 

 
العبارة سبا مشروب على سطرين  وصف العالمة :

و على ايمنها شكل كرتوني لقرد و من الجهه 
قابله رسم مماثل و المقابله رسم كرتوني لبطه و ي

و الجميع على  Gu u Vrastبداخله العبارة 
 خلفية صفراء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالن هذا



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RMNARNRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EMSRMEEOEV 

 30/03/2021 :بتاريخ 348056 المودعة بالرقم :
 لوية : بيانات األو 

 كوجنيزات تكنولوجي سوليوشنز يو.اس. كوربوريشن   بإسم :

 500  وعنوانة : 
فرانك دبليو. بر 

بوليفارد تينيك، نيو 

، 07666جيرسي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ن وإدارة وتوجيه األعمال خدمات الدعاية واإلعال

وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع تشكيلة من 
البضائع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها وشرائها عند الحاجة، )وال ينطوي ذلك 
على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 
خالل متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 

تالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة ك
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 . 35برامج التسوق التلفزيونية، في الفئة 

 

 RMNARNRRMعبارة  وصف العالمة :
EMSRMEEOEV باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي تي ام -سابـا وشـركاهـم  
 RMNARNRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EMSRMEEOEV 

 30/03/2021 :بتاريخ 348057 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوجنيزات تكنولوجي سوليوشنز يو.اس. كوربوريشن   بإسم :

 500  وعنوانة : 
فرانك دبليو. بر 

بوليفارد تينيك، نيو 

، 07666جيرسي 
متحدة ,الواليات ال

االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، 

 . 42في الفئة 

 
 RMNARNRRMعبارة  المة :وصف الع

EMSRMEEOEV باحرف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

الن النشرنموذج إع   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 RCMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/03/2021 :بتاريخ 348058 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 آي ام سي بي. في.  بإسم :
نة : وعنوا

، 500امستالفينسويغ 

كيه ال  1081
امستردام، ,هولندا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 . 36والشؤون العقارية، في الفئة 

 
ة مجموعة من الدوائر المتالصق وصف العالمة :

على شكل مستطيل كتب الى جانبها ثالث أحرف 
و الجميع بااللون االبيض و و االزرق  ahsالتينية 

 و االخضر و الرمادي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل  المسجل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / مطعم العافية   
 GASAMNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEGNAAOAMN  

 30/03/2021 :بتاريخ 348059 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السادة / مطعم العافية   بإسم :

 –الشارقة وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

0504961234 ,
ايميل: 

sacastt@iutoo
.soh, , , 

GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء  خدمات

المؤقت, المطاعم, مطاعم الخدمة الذاتية , الفنادق  

 43في الفئة 

 
تتكلون العالمة من شكل في  وصف العالمة :

الجزء العلوي عبارة عن صورة كرتونية لطباخ 
باللون البني الفاتح  باالضافة للكلمات " 
GASAMNU OEGNAAOAMN  اسفل "

ية بيضاء ، الكلمات " الشكل على خلف
GASAMNU OEGNAAOAMN  مكتوبة "

بطريقة مبتكرة باللونين االزرق واالحمر ، الحرفين 
"G,O في بداية الكلمات مكتوبة باللون االحمر "

وبقية حروف الكلمات باللون االزرق ، على 
الصورة الكرتونية للطباخ توجد هنالك ايضا الكلمة 

 "GASAMNU زرق الكامل "  مكتوبة باللون اال
وتوجد ايضا هنالك ملعقتين احداهما شوكية 

 واالخرى عادية على جانبي الشكل 
 GASAMNU  ليست لها معنى في اللغة =

 العربية 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيزماستر لالستشارات القانونية 
 ORON MRNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRORCBR 

 30/03/2021 :بتاريخ 348060 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشيك بورت سيتي كولومبو )برايفت( ليمتد  بإسم :

 5آند  4وعنوانة : 
فلورس، سينترال 

بوينت بلدينغ، شاثام 

، 01ستريت، كولومبو 
سيريالنكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
إدارة العقارات،  خدمات وكاالت العقارات، 

سمسرة العقارات، تأجير العقارات، توفير معلومات 
التأمين، التقييم المالي ]التأمين     .واألعمال 

المصرفية والعقارات[، خدمات الضمان، جمع 
 التبرعات الخيرية، الوصاية

 
 هي عبارة عن كلمات مكتوبة  وصف العالمة :

باللون االسود بطريقة مميزة في شكل المستطيل. 
ومع ذالك يوجد شكل يشابه بالمبنى فوق إسم عالمة 

 التجارية  باللون 
 .البنفسجي واألزرق الفاتح  

ORON MRNU MRORCBR  وتشكل  كلمة 
 .جزء من إسم الشركة طالبة التسجيل 
 

 

 االشتراطات : 
 

ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لالستشارات القانونية بيزماستر 
 ORON MRNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRORCBR 

 30/03/2021 :بتاريخ 348061 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشيك بورت سيتي كولومبو )برايفت( ليمتد  بإسم :

 5آند  4وعنوانة : 
فلورس، سينترال 

بوينت بلدينغ، شاثام 

، 01ستريت، كولومبو 
سيريالنكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة العقارات،  خدمات وكاالت العقارات، 

سمسرة العقارات، تأجير العقارات، توفير معلومات 
التأمين، التقييم المالي ]التأمين     .واألعمال 

ضمان، جمع المصرفية والعقارات[، خدمات ال
 التبرعات الخيرية، الوصاية

 
هي عبارة عن كلمات مكتوبة     وصف العالمة :

باللون االسود بطريقة مميزة في شكل المستطيل. 
ومع ذالك يوجد شكل يشابه بالمبني فوق إسم عالمة 

 التجارية باللون 
 .االسود 

ORON MRNU MRORCBR  وتشكل  كلمة 
 جيل.جزء من إسم الشركة طالبة التس 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم المصنفات الفكرية وتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 SORBE Oooarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ioar laFa 

 31/03/2021 :بتاريخ 348063 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كونج لونج باتاريز اندستلاير كو.، ال تي دي.  بإسم :

، 244نو.  وعنوانة :

ار دي.،  3نان كانج 
نان تو سيتى، نان تو 

هسين، تايوان، 
جمهورية الصين 
الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مراكمات كهربائية؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات 
كهربائية للمركبات؛ مراكمات كهربائية للمركبات؛ 

وعية بطاريات؛ أوعية مراكمات؛ بطاريات أ
لإلضاءة؛ لوحات للبطاريات؛ شبكات للبطاريات؛ 
صناديق بطاريات؛ صناديق مراكمات؛ البطاريات 
الجلفانية؛ البطاريات الجلفانية؛ الخاليا الجلفانية؛ 

 بطاريات األنود؛ بطاريات ذات جهد عالي

 

 SORBEعبارة عن كلمات  وصف العالمة :
Oooar ioar laFa  مكتوبة بشكل مميز باللغة

 االنجليزية باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 Rrul-Bطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OaraAshai 

 31/03/2021 :بتاريخ 348065 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ني أل أل سيذا جيليت كومبا  بإسم :
ون جيليت وعنوانة : 

بارك، بوسطن، 
ماساشوستس 

، الواليات 02127
المتحدة األميركية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات العناية باألسنان؛ مستحضرات لنظافة 
الفم؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ معجون أسنان؛ 

والت تنظيف األسنان؛ مستحضرات لتنظيم غس
أطقم األسنان؛ غسوالت للفم؛ غسول غير طبية 

لتنظيف األسنان؛ بخاخات فم غير طبية؛ معطرات 
للنفس؛ شرائح إنعاش النفس؛ بخاخات حلق[ غير 

طبية ]؛ جل لتبيض األسنان؛ شرائط لتبييض 
األسنان مشربة بمستحضرات تبيض األسنان 

ملمعات أسنان؛ ملمعات [مستحضرات تجميل[؛ 
ألطقم األسنان؛ مسحوق لألسنان؛ مسحوق أسنان 

رطب؛ أقراص قابلة للمضغ تستخدم إلظهار 
 الترسبات السنية.

 

 Rrul-Bعبارة عن كلمة ) وصف العالمة :
OaraAshai كتبت باللغة اإلنجليزية حيث كتبت )

( باللون األبيض ضمن مربع Rrul-Bالكلمة )
( OaraAshaiا كلمة )باللون األزرق وأسفله

 باللون األخضر حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 BO GORONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348066 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريو اس/ايهكالكادوس بيرا   بإسم :

 -رود ار اسوعنوانة : 

كيه ام  4400، 239

، بيرو ساو  17.5
جوسي، زيب كود 

93.530-534 ،
نوفو هامبورغو / أر 
أس  ,البرازيل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البنطلونات النسائية الضيقة، القبعات بكونها أغطية 

رأس، الجزمات، ألبسة القدم، القمصان، القمصان ال
ذات األكمام القصيرة، المعاطف، السترات 

]مالبس[، القبعات، الشباشب، شباشب االستحمام، 
األحزمة ]مالبس[، الجوارب الطويلة، الجوارب، 
السراويل الضيقة ]مدفئات سيقان[ مدفئات السيقان، 

كعوب  مالبس السباحة / ألبسة السباحة، التنانير،
لألحذية، كعاب أللبسة القدم، الصنادل، صنادل 
االستحمام، االحذية، أحذية للشاطئ، األحذية 

الرياضية، أحذية ممارسة التمارين البدنية، المالبس 

  25في الفئة 

 
باحرف  BO GORONعبارة  وصف العالمة :

 التينية و يحيطها منحنيين من االعلى و االسفل

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CROENRMURطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348067 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كالكادوس بيرا ريو اس/ايه  بإسم :

 -رود ار اسوعنوانة : 

كيه ام  4400، 239

، بيرو ساو  17.5
ب كود جوسي، زي

93.530-534 ،
نوفو هامبورغو / أر 
أس  ,البرازيل, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البنطلونات النسائية الضيقة، القبعات بكونها أغطية 
الرأس، الجزمات، ألبسة القدم، القمصان، القمصان 

السترات  ذات األكمام القصيرة، المعاطف،
]مالبس[، القبعات، الشباشب، شباشب االستحمام، 
األحزمة ]مالبس[، الجوارب الطويلة، الجوارب، 
السراويل الضيقة ]مدفئات سيقان[ مدفئات السيقان، 
مالبس السباحة / ألبسة السباحة، التنانير، كعوب 
لألحذية، كعاب أللبسة القدم، الصنادل، صنادل 

ة للشاطئ، األحذية االستحمام، االحذية، أحذي
الرياضية، أحذية ممارسة التمارين البدنية، المالبس 

 25في الفئة 

 
باحرف  CROENRMURكلمة  وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 Vaolطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348069 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كاراخوجا ماكينا كيميا امباالج سانايي في تيجاريت ليمتد شيركتيي  بإسم :
كيليس وعنوانة : 

اورجانايز سانايي 

نولو  19بولجيسي 

كيليس  7سي جي. نو:
/ تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3الفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة ب
مستحضرات التنظيف والتبيض، المنظفات مختلفة 
عن ما هو ألجل استخدامها في عمليات التصنيع 

ولألغراض الطبية؛ مبيض الغسيل؛ منعمات 
القماش لالستخدام في الغسيل؛ مزيالت البقع؛ 

منظفات غسالة صحون؛ العطور؛ مواد التجميل 
غير الطبية؛ عبير العطور؛ مزيالت العرق 

خدام الشخصي والحيوانات؛ الصابون؛ لالست
مستحضرات العناية باألسنان؛ معاجين األسنان، 
ملمعات األسنان ، مستحضرات تبييض األسنان، 
غسول الفم ليست لألغراض الطبية؛ مستحضرات 
جلخ؛ قماش الصنفرة؛ ورق زجاج؛ حجر الخفاف؛ 
معاجين كاشطة؛ مستحضرات تلميع الجلود والفينيل 

شب؛ ملمعات وكريمات للجلود والمعادن والخ
 وللفينيل وللمعادن وللخشب؛ الشمع للتلميع

 
مكتوبة بشكل خاص  Vaolكلمة  وصف العالمة :

بحروف التينية حولها ومتداخل بها رسمة دائرتين 
عبارة عن شكل قطره بااللوان  aالنقطة فوق حرف 

الكحلي والبنفسجي والوردي واالزرق واالزرق 
 خضر الفاتح واالصفرالفاتح واالخضر واال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMDRMRNOREEO 

 31/03/2021 :بتاريخ 348072 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذي بروكتر أند غامبل كومبني   بإسم :
ون بروكتر وعنوانة : 

مبل بالزا، أند غا
سينسيناتي، أوهايو 

، الواليات 45202
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات ومنتجات غير طبية للعناية بالجسم 

والبشرة؛ مستحضرات ومنتجات غير طبية للعناية 
ومنتجات غير بالشعر وفروة الرأس؛ مستحضرات 

طبية للعناية باليدين والقدم؛ مستحضرات ومنتجات 
غير طبية للعناية بالفم واألسنان؛ مستحضرات 

ومنتجات غير طبية للعناية باألظافر؛ مستحضرات 
 ومنتجات غير طبية للعناية بالوجه. 

 
عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

(RMDRMRNOREEO كتبت باللغة اإلنجليزية )

 ود حسب الشكل المرفق باللون األس
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

  ناس اند اسوشيوتس  
 Cannطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348073 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ.م.م. جراداكاك 99مليجيكنا إندستريجا   بإسم :
كا ساراجيفسوعنوانة : 

 76250بي بي ، 
جراداكاك ، البوسنة 
والهرسك ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 الجبنه

 
  وصف العالمة :

مكتبو باحرف التينية داخل طار دائري باللون  
 hannاالحمر  وبجاننبها رسم لشكل مجدول  

 الكلمة  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم عن والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 RMDRMRNAAOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348074 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذي بروكتر أند غامبل كومبني   بإسم :

ون بروكتر وعنوانة : 
أند غامبل بالزا، 

سينسيناتي، أوهايو 

الواليات  ،45202
المتحدة األمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات ومنتجات التجميل والعناية بالجمال؛ 

مستحضرات ومنتجات العناية بالبشرة 
]مستحضرات تجميل غير طبية[؛ منتجات العناية 

رات العناية بالوجه ]مستحضرات تجميل[؛ مستحض
بالجسم ]غير طبية[ للوجه والبشرة؛ مكياج؛ 

مستحضرات التجميل؛ مقشرات للعناية وتطهير 
الجلد؛ مستحضرات غير طبية لترطيب وتغذية 
وتناغم والعناية بالبشرة؛ مستحضرات في شكل 

 مستحلبات للعناية بالبشرة ]غير طبية[.

 
عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

(RMDRMRNAAOAكتبت )  باللغة اإلنجليزية

 باللون األسود حسب الشكل المرفق 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 دراجون كينج جنرال تريدنج م م ح  
 MB MRROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BABU 

 31/03/2021 :بتاريخ 348075 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ن كينج جنرال تريدنج م م حدراجو  بإسم :

مركز وعنوانة : 
بنايه الشيوخ -االعمال 

منطقة التجارة الحره -
االمارات -بام القيوين 

العربيه المتحده , 
ايميل: 

susohruh@nhual
.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 ري أو الجوي أو المائي.المركبات وأجهزة النقل الب

 
عباره عن رسم  طفل  صغير   وصف العالمة :

 يمشي  باللون االحمر 
ويرتدي سروال باللون االبيض  ويوجد على  

 السروال 
 االحرف الالتنيه    MBمكتوبه باللون االحمر       

 ويوجد تحت هذا الرسم االحرف الالتينيه 
MRRO BABU 

ما ذكر على خلفيه مكتوبه باللون االحمر وجميع 
 بيضاء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية تعلن إدارة 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
 OosaBuaaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAORG 

 31/03/2021 :بتاريخ 348078 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ألكسندر جواسميا // و// نسيم بن حليمة  بإسم :

 16، 3بي وعنوانة : 
ترافيرس تشانت 

 13010بيردريكس، 
مرسيليا، فرنسا // و// 

لي  13لي الفاندين، 

 13127بينز، 
فيتروليس، فرنسا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: صابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ 03الفئة 
الشعر؛ كريمات مستحضرات تجميل؛ لوشنات 

إزالة الشعر؛ منتجات إزالة الماكياج؛ أحمر الشفاه؛ 
 أقنعة الجمال؛ منتجات الحالقة. 

 
 OosaBuaa OAORGالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية في سطرين وأعالها كتب 
داخل رسم هندسي دائري بشكل  OBالحرفين 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 الك :وكيل التسجيل / الم

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  oahsishahsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348079 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوفتوير إي ام ريدي اس. ايه. –آوتسيستيمز   بإسم :
روا سنترال وعنوانة : 

 2، 2بارك، ايديفيسيو 

 2795 – 242ايه، 
فيلها،  –ايه  –ا ليند

البرتغال, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تطبيقات الهواتف النقالة؛ تطبيقات 9الفئة 
سوفتوير كومبيوتر قابلة للتنزيل؛ تطبيقات هواتف 

نقالة قابلة للتنزيل إلرسال البيانات؛ منصات 
لة أو قابلة للتنزيل؛ سوفتوير كومبيوتر مس جَّ

برمجيات تفاعلية؛ برمجيات تشغيل؛ منصات 
برمجيات تشارك؛ برمجيات لالستخدام في توفير 
وصول متعدد لمستخدمين إلى شبكة معلومات 

كمبيوتر عالمية؛ برمجيات لالشتمال على الذكاء 
 الصناعي؛ برمجيات حوسبة سحابية. 

 
ة مكتوب oahsishahsالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية وعلى اليسار رسم هندسي حلقي 

دائري والعالمة باأللوان األسود والبرتقالي بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30 المسجل ، وذلك خالل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  oahsishahsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348080 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوفتوير إي ام ريدي اس. ايه. –آوتسيستيمز   بإسم :
روا سنترال وعنوانة : 

 2، 2بارك، ايديفيسيو 

 2795 – 242ايه، 
فيلها،  –ايه  –ليندا 

البرتغال, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ر االستخدام المؤقت لبرمجيات : توفي42الفئة 
كمبيوتر غير قابلة للتنزيل لمعالجة الشحنات عبر 
شبكات الكمبيوتر، والشبكات الداخلية واإلنترنت؛ 

تصميم وتطوير برمجيات تشغيل للوصول 
واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛ تخزين البيانات 

إلكترونياً؛ خدمات االستشارات التقنية والبحث في 
ات كمبيوتر، هاردوير الكمبيوتر مجاالت برمجي

وشبكات الكمبيوتر؛ خدمات برمجة الكمبيوتر؛ 
تصميم وتطوير ونشر وتنفيذ وتحليل ودمج وإدارة 
برمجيات كمبيوتر لصالح آخرين؛ تنزيل، وتعديل 
وصيانة وإصالح برمجيات الكمبيوتر؛ تخصيص 
وتهيئة برمجيات الكمبيوتر والهاردوير؛ خدمات 

بالبنية التحتية االفتراضية استشارية متعلقة 
والتخزين والشبكات؛ خدمات تكنولوجيا المعلومات 
وعمليات التشغيل المدارة لصالح آخرين أي إدراة 
بنية تحتية افتراضية، وخدمات الربط عبر الشبكات 

والتخزين؛ مقدم خدمة، أي استضافة، وإدارة 
واإلشراف على برمجيات كمبيوتر لصالح آخرين؛ 

ات كمبيوتر؛ خدمات دعم تقني فني تأجير برمجي
أي التوصل إلى مشكالت متعلقة ببرمجيات 

 الكمبيوتر وهاردوير الكمبيوتر. 

 
مكتوبة  oahsishahsالكلمة  وصف العالمة :

بأحرف التينية وعلى اليسار رسم هندسي حلقي 
دائري والعالمة باأللوان األسود والبرتقالي بشكل 

 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  oahsishahsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348081 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوفتوير إي ام ريدي اس. ايه. –آوتسيستيمز   بإسم :
روا سنترال وعنوانة : 

 2، 2بارك، ايديفيسيو 

 2795 – 242 ايه،
فيلها،  –ايه  –ليندا 

البرتغال, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: تطبيقات الهواتف النقالة؛ تطبيقات 9الفئة 
سوفتوير كومبيوتر قابلة للتنزيل؛ تطبيقات هواتف 

نقالة قابلة للتنزيل إلرسال البيانات؛ منصات 
لة أو قابلة للتنزيل؛ سوف توير كومبيوتر مسجَّ

برمجيات تفاعلية؛ برمجيات تشغيل؛ منصات 
برمجيات تشارك؛ برمجيات لالستخدام في توفير 
وصول متعدد لمستخدمين إلى شبكة معلومات 

كمبيوتر عالمية؛ برمجيات لالشتمال على الذكاء 
 الصناعي؛ برمجيات حوسبة سحابية. 

 

مكتوبة  oahsishahsالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية علن إدارة العالمات التجارية ت

 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  oahsishahsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348082 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ي اس. ايه.سوفتوير إي ام ريد –آوتسيستيمز   بإسم :
روا سنترال وعنوانة : 

 2، 2بارك، ايديفيسيو 

 2795 – 242ايه، 
فيلها،  –ايه  –ليندا 

البرتغال, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات 42الفئة 
الشحنات عبر كمبيوتر غير قابلة للتنزيل لمعالجة 

شبكات الكمبيوتر، والشبكات الداخلية واإلنترنت؛ 
تصميم وتطوير برمجيات تشغيل للوصول 

واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛ تخزين البيانات 
إلكترونياً؛ خدمات االستشارات التقنية والبحث في 
مجاالت برمجيات كمبيوتر، هاردوير الكمبيوتر 

كمبيوتر؛ وشبكات الكمبيوتر؛ خدمات برمجة ال
تصميم وتطوير ونشر وتنفيذ وتحليل ودمج وإدارة 
برمجيات كمبيوتر لصالح آخرين؛ تنزيل، وتعديل 
وصيانة وإصالح برمجيات الكمبيوتر؛ تخصيص 
وتهيئة برمجيات الكمبيوتر والهاردوير؛ خدمات 

استشارية متعلقة بالبنية التحتية االفتراضية 
المعلومات والتخزين والشبكات؛ خدمات تكنولوجيا 

وعمليات التشغيل المدارة لصالح آخرين أي إدراة 
بنية تحتية افتراضية، وخدمات الربط عبر الشبكات 

والتخزين؛ مقدم خدمة، أي استضافة، وإدارة 
واإلشراف على برمجيات كمبيوتر لصالح آخرين؛ 
تأجير برمجيات كمبيوتر؛ خدمات دعم تقني فني 

مجيات أي التوصل إلى مشكالت متعلقة ببر
 الكمبيوتر وهاردوير الكمبيوتر. 

 
مكتوبة  oahsishahsالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ENELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348083 المودعة بالرقم :
 ات األولوية : بيان 

 إيتيكس ان. في.  بإسم :

باسبورت وعنوانة : 
بلدينج، لوتشثافن 

بروكسل ناشيونال، 

 –كيه، بي  1جيبو 

زافنتيم،  1930
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مواد البناء والتشييد وعناصر معدنية؛ 6الفئة 
اح البناء من المعدن؛ تبطين الحوائط "من ألو

المعدن" للبناء؛ مواد التسقيف المعدنية؛ المزاريب 
والصنابير السفلية والوصالت لذلك من المعدن؛ 
مواد حشو األسقف من المعدن؛ دعامات السقف 

المعدنية؛ مكونات السقف المعدنية؛ أطواق مقاومة 
ر للحريق لألنابيب من المعدن؛ صواميل ومسامي
ومشابك من المعدن؛ أجهزة تثبيت من المعدن؛ 

 جوانب معدنية؛ إطار معدني للبناء. 

 

مكتوبة بأحرف  ENELالكلمة  وصف العالمة :
 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ENELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348084 :المودعة بالرقم 
 بيانات األولوية :  

 إيتيكس ان. في.  بإسم :

باسبورت وعنوانة : 
بلدينج، لوتشثافن 

بروكسل ناشيونال، 

 –كيه، بي  1جيبو 

زافنتيم،  1930
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ومواد العزل والحواجز؛ األختام  : مواد17الفئة 
والمواد المانعة للتسرب والمواد المالئة؛ شرائط 
الصقة، بخالف المواد المكتبية وليس لألغراض 

الطبية أو المنزلية؛ مركبات الوصل؛ لوحات 
وألواح البناء العازلة؛ طالءات عازلة؛ مواد 
حرارية عازلة؛ مواد إيقاف الحريق؛ حشيات 

 واقية لألنابيب. األنابيب؛ أغطية 

 
مكتوبة بأحرف  ENELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  أبوغزالة للملكية الفكرية 
  ENELطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348085 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كس ان. في.إيتي  بإسم :

باسبورت وعنوانة : 
بلدينج، لوتشثافن 

بروكسل ناشيونال، 

 –كيه، بي  1جيبو 

زافنتيم،  1930
بلجيكا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

: مواد الحماية من الحريق، غير المعدنية؛ 19الفئة 
غير معدنية؛ زجاج مواد بناء مقاومة للحرارة، 

مثبط للحريق أبواب النار، غير معدنية؛ ألواح 
عازلة، غير معدنية؛ أنظمة قنوات الكابالت 

المقاومة للحريق ومجاري الهواء، وليس المعدن؛ 
أطواق مقاومة للحريق لألنابيب، غير معدنية؛ 

األلواح المقاومة للحريق، وليس المعدنية، جميع 
ثناء أي مكونات خزفية السلع المذكورة أعاله باست

ومواد مركبة مصنوعة منها للحماية من التآكل، 
والحماية من التآكل وتطبيقات الحماية من 

المقذوفات؛ أجزاء بناء مسبقة الصنع، غير معدنية؛ 
ألواح البناء غير المعدنية؛ ألواح الجبس؛ 

مستحضرات التجصيص؛ بطانات الجدران غير 
ير معدنية؛ كسوة غير المعدنية للبناء؛ مواد تكسية غ

معدنية للواجهات واألسقف والجدران واألسقف؛ 

مواد التسقيف وأجزائها ووصالتها، غير المعدنية؛ 
بالط السقف غير المعدني؛ ألواح غير معدنية؛ 
صفائح مموجة غير معدنية؛ ألواح تسقيف غير 

معدنية؛ المزاريب والصنابير السفلية والوصالت 
اد عازلة لألسقف، غير لذلك ليس من المعدن؛ مو

معدنية؛ دعامات سقف غير معدنية؛ مكونات 
السقف، غير المعدنية؛ طبقات سفلية من األسقف، 

غير معدنية؛ حواجز غير معدنية؛ االسمنت 
 والمالط. 

 
مكتوبة بأحرف  ENELالكلمة  وصف العالمة :

 التينية.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لملكية الفكريةأبوغزالة ل 
 Ralu Gaacsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348086 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة االولى النتاج البذور ذ.م.م  بإسم :

 –األردن وعنوانة : 
المعمرية, , ,  -المفرق 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو

: الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات 31الفئة 
البساتين والغابات غير الواردة في فئات أخرى؛ 
الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضروات الطازجة؛ 
البذور والنباتات والزهور الطبيعية؛ المواد الغذائية 

الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(؛ 
البذور الزراعية ، بذور النباتات ، بذور الفاكهة ، 
بذور الزهور ، بذور الخضروات ، البذور النيئة ، 

بذور الزراعة المائية ، بذور الحبوب ، غير 
المجهزة ، البذور لألغراض البستانية ، البذور على 

شكل حبيبات ، بذور زراعة النباتات ، البذور ، 
 باتات. البصيالت والشتالت لتربية الن

 
مكتوبة  Ralu Gaacsالعبارة  وصف العالمة :

 في سطرين على خلفية بيضوية بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ن تاريخ إصدار يوما م 30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قرواني اند كو  
 BC Baa Caaasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MANAOAO URMEU 

 31/03/2021 :بتاريخ 348092 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مانافالر جيدا ساناي في تيكاريت ليميتد سيركيتي    بإسم :

كنان إيفرين وعنوانة : 

، 101/5بولفاري، نو:
موغال،  –داالمان 

تركيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
؛ األرز البن والشاي والكاكاو والبن االصطناعي

والمعكرونة والشعيرية؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الشوكوال؛ اآليس كريم، 
المثلجات وغيرها من الثلوج الصالحة لألكل؛ 
السكر وعسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 
ب ومسحوق الخبيز؛ ملح، توابل، بهارات، أعشا

محفوظة؛ الخل، الصلصات وتوابل أخرى؛ الثلج 
 ]الماء المجمد[.

 
 BC Baaعبارة عن كلمة " وصف العالمة :

Caaas MANAOAO URMEU حيث كتب "
( باألحرف الكبيرة C( و )Bالحرفان اإلنجليزيان )

ضمن شريط متموج باللون الذهبي وأسفلها كتبت 

( باللون الذهبي وأسفلها عبارة Baaعبارة )
(Caaas MANAOAO URMEU باللون )

األبيض بشكل مميز ضمن مربع ذو خلفية سوداء 
 حسب الشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  GAGGRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348093 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 العمرية للضيافة ذ.م.م  بإسم :
مبني ب وعنوانة : 

 330، طريق  449

،  338،مجمع 
القضيبية ، المنامة ، 

مملكة البحرين ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت.

 
لعالمة عبارة عن كلمة ا وصف العالمة :

GAGGR .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  قمصية للملكية الفكرية 
 S-CRNRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348095 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دوالتون انترناشيونال ليمت  بإسم :

ص. ب وعنوانة : 

شيدين  24، 1586
رود، جورج تاون، 

جراند كايمان، كيه واي 

، جزر 1110 - 1
كايمان 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ عرض السلع؛ وكاالت 

راد والتصدير؛ عرض السلع على وسائل االستي
االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات الشراء 

لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال 
األخرى[؛ تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية؛ 

 التسويق؛ تزيين واجهات المحالت التجارية

 

-Sعبارة عن حرف و كلمة  وصف العالمة :
CRNRRM ص بحروف التينية مكتوبة بشكل خا
 باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 Nonahtar oa طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

sus  

 31/03/2021 :بتاريخ 348098 المودعة بالرقم :

 C   02/10/2020  81658بيانات األولوية :  

 ال سي فودافون جروب بي  بإسم :
فودافون وعنوانة : 

هاوس ، ذي كونيكشن 
، نيوبوري ، بيركشير 

اف ان 2 14، آر جي 
، المملكة المتحدة., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

تدريب بما في ذلك الرياضية والثقافية، التعليم وال
تلك الخدمات المقدمة عبر الشبكة من كمبيوتر أو 
من االنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية، 
خدمات األلعاب المقدمة عبر االنترنت من شبكات 
كمبيوتر، خدمات الترفيه بالراديو والتلفزيون بما 
في ذلك تلك الخدمات المقدمة عبر االنترنت من 

ترنت أو غيرها من الشبكات كمبيوتر أو االن
االلكترونية، خدمات الترفيه، توفير منشورات 
الكترونية عبر االنترنت، نشر الكتب والصحف 

االلكترونية الفورية، نشر الدوريات، نشر 
المجالت، نشر المجالت االلكترونية عبر االنترنت، 

نشر الدوريات االلكترونية عبر االنترنت، نشر 
نشر المطبوعات، تنظيم النصوص، نشر الصحف، 

وإدارة المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات 
والدروس الخصوصية وورشات العمل، دورات 
وحصص تعليمية تفاعلية وعن بعد مقدمة عبر 
الشبكة عبر رابط اتصاالت أو شبكة كمبيوتر أو 
مقدمة بواسطة وسائل أخرى، خدمات المكتبات 

لكترونية )بما في االلكترونية لتزويد المعلومات اال
ذلك معلومات األرشيف( في صيغة معلومات نصية 

و/أو صوتية و/أو مرئية، توفير منشورات 

الكترونية غير قابلة للتنزيل، توفير مجالت مميزة 
عامة عبر االنترنت قابلة للتنزيل، توفير صور عبر 
االنترنت غير قابلة للتنزيل، توفير محتويات فيديو 

ابلة للتنزيل، توفير محتويات عبر االنترنت غير ق
صوت عبر االنترنت غير قابلة للتنزيل، توفير 
قواعد بيانات عبر االنترنت ونشر دالئل عبر 
االنترنت قابلة للبحث للحصول على بيانات في 
مجاالت الموسيقى والفيديو واألفالم والكتب 

والتلفزيون واأللعاب والرياضة، إنتاج المحتوى 
نتاج التلفزيون وإنتاج الصوت اإلعالمي تحديداً إ

وإنتاج الموسيقى وإنتاج الفيديو وإنتاج األفالم، 
وإنتاج الرسوم المتحركة، نشر وتوزيع محتويات 

الوسائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل 
المستخدمين للغايات الترفيهية والتعليمية، نشر 
المدونات ومدونات الفيديو، الخدمات الترفيهية 

بر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو المقدمة ع
من اإلنترنت، معلومات تعليمية مقدمة عبر الشبكة 

من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت، 
الخدمات الترفيهية المقدمة عن طريق الهاتف، 

تنظيم وإدارة المسابقات المقدمة عن طريق الهاتف، 
توفير المعلومات الرياضية عن طريق الهاتف، 

ات المكتبات المقدمة من خالل قاعدة بيانات خدم
محوسبة، خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر 
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اإلنترنت، توفير الموسيقى الرقمية من اإلنترنت، 
نشر المواد التي يمكن الوصول إليها من قواعد 
البيانات أو من اإلنترنت، توفير المنشورات غير 

مكن تصفحها، القابلة للتنزيل من اإلنترنت والتي ي
النشر االلكتروني، توفير األلعاب التفاعلية متعددة 

الالعبين عبر شبكات االتصال بما في ذلك 
اإلنترنت، تنظيم وإدارة المعارض ألغراض 

ترفيهية، الخدمات الترفيهية تحديداً توفير الموسيقى 
واألفالم وبرامج التلفزيون والكتب الصوتية 

للتنزيل الستخدامها عبر  واأللعاب المتدفقة أو القابلة
الشبكة عبر شبكات الكمبيوتر العالمية أو المحلية، 
توفير األفالم وبرامج التلفزيون غير القابلة للتنزيل 
عبر خدمات الفيديو حسب الطلب، توفير الموسيقى 
والكتب الصوتية عبر االنترنت، توفير المعلومات 

والمشاهدات والتوصيات الشخصية في مجال 
، توفير الموسيقى الرقمية من قواعد بيانات الترفيه

كمبيوتر أو من االنترنت، توفير أفالم وبرامج 
تلفزيونية غير قابلة للتنزيل من قواعد بيانات 

كمبيوتر أو من االنترنت، توفير ألعاب كمبيوتر 

عبر االنترنت من قواعد كمبيوتر أو من االنترنت، 
 جميعها للخدمات الترفيهية أو التعليمية.

 
العالمة عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

ثنائي األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 
 Nonahtar oaوالتحدث على يمينها كلمات 

sus .باللغة االنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 Nonahtar oa طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

sus  

 31/03/2021 :بتاريخ 348099 المودعة بالرقم :

 C   02/10/2020  81658بيانات األولوية :  

 فودافون جروب بي ال سي  بإسم :
فودافون وعنوانة : 

هاوس ، ذي كونيكشن 
، نيوبوري ، بيركشير 

اف ان 2 14، آر جي 
، المملكة المتحدة., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38مييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لت
خدمات االتصاالت، االتصاالت المتحركة والثابتة 
وخدمات االتصاالت عبر الهاتف وعبر األقمار 
الصناعية واالتصاالت عبر الهواتف الخلوية 

واالتصال عبر الهاتف الالسلكي والخلوي والفاكس 
الالسلكي وأجهزة النداء الالسلكية وخدمات 

تصال الالسلكي، خدمات نقل الصوت، خدمات اال
الرسائل الصوتية والبريد الصوتي، خدمات البريد 
االلكتروني للبيانات والصوت، إكراء واستئجار 
وتأجير أجهزة االتصاالت والراديو والهاتف 
الالسلكي والفاكس الالسلكي، تأجير مرافق 

االتصاالت، استئجار دوائر الهواتف، اتصال 
ر الراديو وعبر االتصاالت وعبر البيانات عب

األقمار الصناعية، اإلرسال واالستقبال عبر 
الراديو، خدمات االتصال عبر األقمار الصناعية 

و/أو التلفزيون و/أو الراديو، خدمات االتصال على 
هيئة إرسال واستقبال الصوت، الصوت عبر 

خدمات بروتوكول االنترنت، خدمات االتصاالت 
عالمية أو االنترنت، خدمات  عبر شبكة كمبيوتر

تقنيات المعلومات، خدمات االتصال عبر تقنيات 
المعلومات، تجميع وإرسال الرسائل عبر الهواتف 
والهواتف المتحركة، توصيل واستقبال الصوت 

والبيانات والصور، خدمات االتصال عبر الهاتف 

مقدمة لخطوط االتصال المباشر ومراكز االتصال، 
لمات الهاتفية اآللية، خدمات خدمات فحص المكا

الرسائل الصوتية الهاتفية اآللية، خدمات االتصال 
عبر الهاتف على هيئة خدمات الرد اآللي على 

الهاتف، خدمات الترقيم الشخصي )خدمات هاتفية(، 
إعارة أجهزة االتصاالت البديلة في حالة األعطال 

أو الفقدان أو السرقة، توفير خدمات االنترنت 
خدمات الوصول لإلنترنت، خدمات مزودي  تحديداً 

خدمة االنترنت )آي اس بيه(، اتصاالت المعلومات 
)بما في ذلك صفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر 

وأيٍ من البيانات األخرى، خدمات البريد 
االلكتروني، توفير خدمات واسعة النطاق، خدمات 
االتصال الالسلكي واسع النطاق، توفير الوصول 

نترنت عبر شبكات السلكية واسعة النطاق، إلى اال
توفير الوصول إلى االنترنت عبر شبكات ألياف 

بصرية واسعة النطاق، خدمات االتصال الالسلكي، 
الهواتف الالسلكية، خدمات االتصاالت عبر 
الشبكات الرقمية، توفير وصول إلى منافذ 

االنترنت، خدمات االتصاالت المقدمة عبر منافذ 
وفير خدمات االتصاالت التي أساسها االنترنت، ت

الموقع ألجهزة االتصاالت، توفير نقل البيانات عبر 
بروتوكول تطبيق السلكي ]دبليو إيه بيه[ بما في 
ذلك تلك الخدمات التي تستخدم قناة اتصال آمنة، 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

توفير المعلومات عن االتصاالت المتعلقة أو 
تُعّرف أجهزة وأدوات الهاتف واالتصاالت، 

توجيه وتوصيل االتصاالت عن بعد،  خدمات
خدمات تبادل البيانات االلكترونية، نقل البيانات 

بواسطة االتصاالت، تدفق البيانات، تدفق محتوى 
الوسائط الرقمي بما في ذلك األفالم وبرامج 

التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى 
والنصوص والبيانات والصور والرسومات البيانية 

غمات الرنين عبر االنترنت أو شبكة اتصاالت، ون
توصيل محتوى الوسائط الرقمية بما في ذلك األفالم 

وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات 
والموسيقى والنصوص والبيانات والصور 

والرسومات البيانية ونغمات الرنين عبر االنترنت 
أو شبكة اتصاالت، خدمات نقل البيانات، خدمات 
البث، خدمات بث البيانات، بث أو نقل برامج 

الراديو والتلفزيون، نقل محتوى الصوت والفيديو 
الرقمي متعددة الوسائط بواسطة االتصاالت، النقل 
االلكتروني لملفات الصوت والفيديو عبر شبكات 

كمبيوتر وغيرها من شبكات االتصاالت 
االلكترونية، نقل األخبار ومعلومات عن أخبار 

م، توصيل الموسيقى الرقمية بواسطة اليو
االتصاالت، توفير وصول لمواقع الشبكات 

االجتماعية، خدمات االتصاالت لتوفير النصوص 
المرئية والتلكس وخدمات بيانات المشاهدات 

وخدمات االتصال بالفيديو وخدمات النصوص 
المرئية التفاعلية، خدمات إرسال الرسائل تحديداً 

دة إرسال الرسائل في صيغة إرسال واستقبال وإعا
نصوص أو صوت أو رسوم بيانية أو فيديو أو 
تركيبة من هذه الصيغ، خدمات إرسال الرسائل 

الموحدة، خدمات البريد الصوتي، تقديم االتصاالت 
عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر أو قواعد 
البيانات، خدمات عقد المؤتمرات المرئية، خدمات 

رئية، توفير توصيالت االتصاالت الهواتف الم
باإلنترنت أو قواعد البيانات، نقل الرسائل والبيانات 

والصور عبر الكمبيوتر، خدمات االتصال 
بالكمبيوتر، توفير خدمات المؤتمرات االلكترونية، 
توفير واستئجار وقت الوصول إلى قواعد بيانات 
الكمبيوتر ولوحات نشرات الكمبيوتر وشبكات 

وشبكات االتصال التفاعلية بالكمبيوتر  الكمبيوتر
والمنشورات االلكترونية في مجاالت مختلفة 

والترويج وكتالوجات الخدمة ومعلومات واالبحاث 
المحوسبة والمواد المرجعية، توفير وصول 

للمحتوى التعليمي ومواقع الويب والبوابات، خدمات 
االتصال للتحكم عن بعد باألجهزة االلكترونية، 

شبكات االتصال ألنظمة القياس الذكية، توفير 
خدمات االتصال لتوصيل رسائل ومكالمات 

الطوارئ، النقل االلكتروني للبيانات والمستندات 

عبر طرفيات الكمبيوتر واألجهزة االلكترونية، 
إرسال اإلشارات للتجارة االلكترونية عبر أنظمة 
االتصاالت وأنظمة االتصال بالبيانات، توفير 

كات االتصال االلكترونية وقواعد وصول لشب
البيانات االلكترونية، توفير مرافق االتصال لتبادل 

البيانات الرقمية، االتصال بالبيانات بواسطة 
االتصاالت، نقل البيانات بما في ذلك بواسطة 

األجهزة السمعية البصرية، نقل إشارات الصوت 
والصورة والفيديو والبيانات، توفير وصول لقواعد 

يانات، خدمات االتصاالت لترابط بنك البيانات، الب
خدمات تبادل البيانات االلكترونية، خدمات بيانات 
البريد االلكتروني، خدمات بث واتصال البيانات، 

توفير وصول إلى البنية التحتية لالتصاالت 
للمستخدمين اآلخرين، توفير معلومات متعلقة 
ونية، باالتصاالت وتوفير توصيالت اتصاالت الكتر

خدمات بوابات االتصاالت، خدمات االتصاالت 
التفاعلية، خدمات شبكات االتصاالت، خدمات 

استشارات االتصاالت، خدمات االتصاالت لركاب 
الطائرات، توفير وصول لخدمات الدفع االلكتروني 

بما في ذلك خدمات تحويل األموال الكترونياً 
وتسهيالت المعامالت عبر الشبكة، توفير 

الت وشبكات االتصاالت لالستخدام مع توصي
إنترنت األشياء ]آي أو تي[، توفير وصول 

لمنصات التجارة االلكترونية على اإلنترنت، نقل 
المعلومات الناتجة عن مراقبة حركة المرور، توفير 
الوصول لخدمات دليل العناوين والتقاويم واليوميات 

عبر االنترنت، توفير وصلول لشبكات البيانات 
مستخدمين، نقل البيانات الرقمية على هيئة لل

محتوى وسائط رقمية يتم توليدها من قبل 
المستخدمين، خدمات الوصول لشبكات الكمبيوتر 

مقدمة بواسطة وسائل إيثرنت المترو، النقل 
االلكتروني للبيانات المشفرة، خدمات االتصاالت 
المقدمة عبر شبكات األلياف البصرية والالسلكية 

 ة.والكبلي

 
العالمة عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

ثنائي األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 
 Nonahtar oaوالتحدث على يمينها كلمات 

sus .باللغة االنجليزية 
 
 

 

 االشتراطات : 
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فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  DRSAEجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

 31/03/2021 :بتاريخ 348100 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أدفانس ماقازين ببليشرز إنك.  بإسم :
وان ورلد وعنوانة : 

تريد سنتر ، نيويورك ، 

، 10007نيويورك 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب ؛ الترفيه ؛ -

األكاديميات ]للتربية -االنشطة الرياضية والثقافية  
تعليمات أيكيدو )فن من الفنون اليابانية -والتعليم[ 

تقديم -خدمات حدائق المالهي -للدفاع عن النفس ( 
تأجير -تدريب الحيوانات -خدمات قاعات التسلية 

تنظيم -تأجير المعدات السمعية -األعمال الفنية 
التربية -تنظيم مسابقات الجمال -الحفالت الراقصة 

حجز مقاعد -والتعليم في المدارس الداخلية 
عروض سينمائية / -خدمات الخط -للعروض 

تأجير اجهزة  التصوير -عروض دور السينما 
لترفيه أو التربية خدمات النادي ]ا-السينمائي 
تنظيم وادارة الحلقات -التدريب ]التمرين[ -والتعليم[ 
-تنظيم المسابقات ]التعليم أو الترفيه[ -الدراسية 

تنظيم وإدارة -تنظيم وإدارة الحفالت الموسيقية 
دورات -تنظيم وإدارة االجتماعات -المؤتمرات 

تنظيم مناسبات كوسبالي -دراسية بالمراسلة 
اء المالبس كشخصية من فيلم أو )ممارسة ارتد

الخدمات الثقافية أو -كتاب أو لعبة فيديو( الترفيهية  
-التعليمية أو الترفيهية التي تقدمها المعارض الفنية 

إعادة تسجيل -خدمات مشغل األقراص ) دي جيه( 
امتحانات تعليمية -اإلمتحانات التعليمية -الصوت  

الخدمات - للمستخدمين للتأهل لطائرات بدون طيار
الخدمات التعليمية -التعليمية التي تقدمها المدارس 

-التي يقدمها مساعدي ذوي االحتياجات الخاصة 

-خدمات المضيف -النشر المكتبي اإللكتروني 
تنظيم المعارض لغايات ثقافية أو -خدمات ترفيهية 

تنظيم عروض األزياء -تلوين الوجه -تعليمية 
فالم بخالف أفالم إخراج اال-لألغراض الترفيهية 
إنتاج األفالم ، -توزيع األفالم -الدعاية واإلعالن 

توفير أفالم غير -بخالف افالم الدعاية واإلعالن 
-قابلة للتنزيل عبر خدمات فيديوهات عند الطلب 

خدمات األلعاب المقدمة -إدارة فصول اللياقة البدنية 
تأجير -على الخط المباشر من شبكة حاسوب 

توفير مرافق  ) تسهيالت( لعبة -ب معدات األلعا
إجراء رحالت التسلق المصحوبة -الجولف 
-إجراء الرحالت المصحوبة بمرشدين -بمرشدين 

خدمات النوادي الصحية -تعليمات الرياضة البدنية  
خدمات -]التدريب الصحي وتدريب اللياقة البدنية[ 

تنظيم و إدارة منتديات -مخيم العطالت ]ترفيه[ 
-تأجير أحواض مائية داخلية -صية تعليمية شخ

تقديم -تقديم معلومات في مجال التربية والتعليم 
توفير المعلومات -معلومات في مجال الترفيه 

تعليمات  لعبة -المتعلقة باألنشطة اإلستجمامية 
نقل المعرفة ) الدراية -خدمات الكاريوكي -الجودو 

خدمات -ترجمة ) تفسير( اللغة -( ]تدريب[ 
، بخالف المستخدم لغايات الدعاية العروض 
خدمات فنيي -خدمات مكتبات اإلعارة  -واإلعالن 

تأجير أجهزة اإلضاءة لألجهزة -اإلضاءة للمناسبات 
تنظيم -المسرحية أو الستوديوهات التلفزيون 
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خدمات -التصوير بالميكروفيلم -اليانصيب 
-المكتبات المتنقلة / خدمات المكتبات المتجولة 

تأجير األفالم السينمائية -ارضين للفنانين تزويد الع
-خدمات استوديوهات صناعة األفالم السينمائية -

توفير  تسهيالت ) مرافق( المتاحف ]عرض ، 
إنتاج -خدمات التأليف الموسيقي -معارض[ 
-دور الحضانة -خدمات مراسلي األنباء -الموسيقى 

النشر على الخط المباشر للكتب والمجالت 
توفير المنشورات اإللكترونية  غير - اإللكترونية

تقديم موسيقى -القابلة للتنزيل على الخط المباشر  
توفير -غير القابلة للتنزيل على الخط المباشر 

-فيديوهات غير القابلة للتنزيل على الخط المباشر 
خدمات -تنظيم حفالت ]ترفيه[ -خدمات األوركسترا 

تقديم - المدرب الشخصي ]تدريب اللياقة البدنية[
-التصوير الفوتوغرافي -التقارير الفوتوغرافية 

خدمات تقييم اللياقة البدنية ألغراض -التربية البدنية 
تقديم عروض -التدريب العملي ]عرض[ -التدريب 
تقديم عروض -عرض تمثيليات حية -السيرك 
نشر النصوص بخالف -نشر الكتب -متنوعة 

ذاعة إنتاج برامج اإل-نصوص الدعاية واالعالن 
تأجير أجهزة الراديو -الترفيه بالراديو -والتلفزيون 
توفير -خدمات استوديوهات التسجيل -والتلفزيون 

تعليمات سادو -التعليم الديني -مرافق االستجمام 
-كتابة النصوص السينمائية -]تعليمات حفل الشاي[ 

كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية  ، 
-ألغراض الدعاية واإلعالن  بخالف المستخدم

تأجير مشاهد -تنظيم وإدارة  الحلقات الدراسية 
تنظيم العروض ]خدمات متعهدي -العرض 
-تفسير لغة اإلشارة -إنتاج العروض -الحفالت[ 

تأجير -تأليف األغاني -تأجير معدات الغطس  
خدمات هندسة الصوت -مسجالت الصوت 

ظيم تن-خدمات المعسكر الرياضي -للمناسبات 
توفير المرافق  -المسابقات  ) المنافسات ( الرياضية 

تأجير المعدات الرياضية -) التسهيالت ( الرياضية 
تأجير -تأجير المالعب الرياضية -، عدا المركبات 
ترجمة -تأجير مشاهد مسرحية -مرافق األستادات 

خدمات التدريس / -تنظيم و إدارة  الندوات -األفالم 

توفير برامج -/ خدمات التوجيه  الخدمات التعليمية
تلفزيونية ، غير قابلة للتنزيل ، عبر خدمات 

الفيديوهات عند الطلب / توفير نشرات تلفزيونية ، 
غير قابلة للتنزيل ، عبر خدمات فيديوهات عند 

-تأجير مالعب التنس -الترفيه التلفزيوني -الطلب 
خدمات وكاالت التذاكر ]ترفيه[ -اإلنتاج المسرحي 

تأجير -تأجير اللُعب -وقيت المناسبات الرياضية ت-
خدمات التدريب المقدمة عبر -محاكيات التدريب 
-الدروس الخصوصية  -الترجمة -أجهزة المحاكاة 

توفير تصنيفات المستخدمين ألغراض ترفيهية أو 
ثقافية / تقديم تقييمات المستخدمين ألغراض 

ات( تقديم مراجعات ) إنتقاد-ترفيهية أو ثقافية 
تأجير -المستخدمين ألغراض ترفيهية أو ثقافية 

-كاميرات فيديو / تأجير كاميرات فيديو محمولة 
خدمات إعداد -تأجير مسجالت الفيديو كاسيت 

تأجير -إعداد أشرطة الفيديو -فيديوهات المناسبات 
التوجيه -تسجيل أشرطة بالفيديو -أشرطة الفيديو 

إعادة  التأهيل - المهني ]نصائح تعليمية أو تدريبية[
كتابة -تنظيم وإدارة ورش العمل ]تدريب[ -المهني 

توفير مرافق -خدمات حدائق الحيوان -النصوص  
خدمات الرقص ، -) تسهيالت ( النوادي ]اللعب[ ، 

 خدمات النوادي الليلية ] ترفيه[ -خدمات اللعب ، -

 
كتبت  DRSAEالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية 

 

 راطات : االشت
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فكرية والمصنفات التعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 Nonahtar oaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

sus 

 31/03/2021 :بتاريخ 348101 المودعة بالرقم :

 C   02/10/2020  81658بيانات األولوية :  

 فودافون جروب بي ال سي  بإسم :
فودافون وعنوانة : 

يكشن هاوس ، ذي كون
، نيوبوري ، بيركشير 

اف ان 2 14، آر جي 
، المملكة المتحدة., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن والتسوق والترويج، 

خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالهواتف والهواتف 
واألجهزة الرقمية  المتحركة والهواتف الذكية

المتحركة وأجهزة االتصاالت وبرامج الكمبيوتر 
أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال االلكتروني 
ولوازم هذه السلع وأجهزة فك التشفير وأجهزة 

المودم وأجهزة وأدوات ولوازم االتصاالت، خدمات 
تجميع تشكيلة من خدمات االتصاالت والكمبيوتر 

ن عامة الزبائن من لصالح الغير، وذلك لتمكي
معاينتها وشرائها عند الحاجة، خدمات الرد على 
الهاتف وإرسال الرسائل، توفير مساحات على 

مواقع الويب لإلعالن عن السلع والخدمات، خدمات 
تجميع تشكيلة من أجهزة وأدوات وبرامج االتصال 

واالتصاالت لصالح الغير وذلك لتمكين عامة 
هذه السلع عند الحاجة  الزبائن من معاينتها وشراء

بما في ذلك تلك الخدمات المقدمة عبر الشبكة من 
قاعدة بيانات كمبيوتر أو من االنترنت أو غيرها من 

الشبكات االلكترونية، خدمات تجميع تشكيلة من 
الخدمات تحديداً خدمات األعمال والخدمات المالية 
والتقارير التجارية والمعلومات وخدمات معلومات 

لوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات التكنو
المعلومات عن الطبيعة وخدمات النقل وخدمات 

معلومات النقل وخدمات المعلومات عن الفن 
وخدمات المعلومات عن التاريخ وخدمات 

المعلومات عن السفر والثقافة واأللعاب والمقامرة 
وخدمات المعلومات عن األفالم والمالحة لصالح 

ن المستخدمين من معاينتها وشراء الغير وذلك لتمكي
هذه الخدمات عند الحاجة، خدمات تجميع تشكيلة 
من الخدمات تحديداً خدمات الترفيه والمعلومات 

عن الترفيه وخدمات المعلومات عن األزياء 
وخدمات تصميم األزياء وخدمات المعلومات عن 
أنماط الحياة )الصحية( وخدمات التمارين الحياتية 

عن الصحة والجمال واللياقة وخدمات والمعلومات 
المعلومات عن الموسيقى وخدمات المعلومات عن 
الرياضة وخدمات التقارير اإلخبارية وتقارير عن 
الشؤون الحالية وخدمات المعلومات لصالح الغير 
وذلك لتمكين المستخدمين من معاينتها وشراء هذه 
الخدمات عند الحاجة، خدمات تجميع تشكيلة من 

ات في مجال المعلومات عن األعمال الخدم
وخدمات المعلومات المالية لصالح الغير وذلك 
لتمكين المستخدمين من معاينتها وشراء هذه 

الخدمات عند الحاجة، خدمات تجميع تشكيلة من 
الخدمات في مجال خدمات المعلومات التجارية 

على هيئة سندات وأسهم وخدمات المعلومات عن 
المعلومات عن العلوم  التكنولوجيا وخدمات
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وخدمات المعلومات عن الطبيعة وخدمات 
المعلومات عن النقل وخدمات معارض الفنون 

وخدمات المعلومات عن الفنون وخدمات 
المعلومات عن التاريخ لصالح الغير وذلك لتمكين 
المستخدمين من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند 

في  الحاجة، خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات
مجال خدمات المعلومات عن السفر والثقافة 

واأللعاب والمقامرة وخدمات المعلومات عن األفالم 
وخدمات إنتاج األفالم وخدمات المعلومات عن 

المالحة لصالح الغير وذلك لتمكين المستخدمين من 
معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة، خدمات 

رقمية القابلة تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط ال
للتنزيل بما في ذلك البرامج وتطبيقات البرامج 

واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو 
والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات 

والصور والرسوم البيانية ونغمات الرنين لصالح 
الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها 

ات تجميع وشراء هذه السلع عند الحاجة، خدم
تشكيلة من مزودي الخدمات تحديداً مزودي 
محتويات وسائط رقمية بما في ذلك البرامج 
وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج التلفزيون 

وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص 
والبيانات والصور والرسوم البيانية ونغمات الرنين 

التصاالت لصالح الغير عبر اإلنترنت أو شبكات ا
أو عبر خدمة التدفق وذلك لتمكين عامة الزبائن من 
معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة، توفير 

المعلومات التجارية والمشورة للمشترين المحتملين 
للسلع والبضائع، إدارة برامج الوالء المشتملة على 
خصومات أو حوافز، خدمات بطاقات الوالء، تنظيم 

على المبيعات وبرامج الحوافز وتشغيل واإلشراف 
الترويجية، توفير المعلومات التجارية والمشورة 
حول التزويد وترويج المنتجات واختيار وعرض 
السلع، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات 
كمبيوتر وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر الشبكة، 
تجميع الدالئل بما في ذلك دالئل األعمال والدالئل 

تجارية للنشر على قواعد بيانات كمبيوتر أو على ال
اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية، 
الخدمات اإلدارية تحديداً البحث عن وتصفح 
واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من 

المصادر المتاحة على شبكات الكمبيوتر العالمية 
لآلخرين، تنظيم محتوى المعلومات المقدم عبر 

كمبيوتر عالمية وفقاً لمرجع المستخدم، تجميع  شبكة
وتوفير األسعار التجارية ومعلومات عن 

االحصائيات، تنظيم وإدارة المعارض لغايات 
األعمال، خدمات معالجة البيانات، خدمات إدارة 
البيانات، تجميع البيانات، خدمات تحليل بيانات 

األعمال، خدمات الترويج والبحث واإلدارة 

والمساعدة والمعلومات فيما يتعلق  والتوجيه
باألعمال، خدمات استراتيجيات وتخطيط األعمال، 

التنبؤات االقتصادية والتسويق وخدمات بحث 
السوق وتحليل ومسح السوق، نشر النصوص 
اإلعالنية، تجميع المعلومات اإلحصائية، توفير 

المعلومات التجارية، نشر المواد اإلعالنية لآلخرين 
السلكية أو أجهزة أو أدوات عبر شبكات 

االتصاالت أو عبر شبكة كمبيوتر عالمية، خدمات 
الدعاية واإلعالن المقدمة من خالل التلفزيون 

والراديو وعبر الوسائط االلكترونية، خدمات نوادي 
العمالء للغايات التجارية و/أو الترويجية و/أو 

اإلعالنية، تنظيم االشتراكات في خدمات 
رين، تنظيم االشتراكات لخدمات االتصاالت لآلخ

تقنيات المعلومات أو الهاتف أو الكمبيوتر 
)إنترنت(، االشتراك في قنوات التلفزيون، خدمات 
المزادات عبر شبكات االتصاالت، خدمات التجارية 
االلكترونية تحديداً توفير المعلومات حول المنتجات 
عبر شبكات االتصاالت لغايات اإلعالن والتسويق، 

عاية والمبيعات والترويج فيما يتعلق بالسلع الد
والخدمات المعروضة والمطلوبة من خالل 

االتصاالت، خدمات ترويج األعمال المقدمة عن 
طريق الهاتف، تنظيم خدمات الترحيب عبر الهاتف 

وخدمات استقبال المكالمات للغير، خدمات 
المعلومات التجارية المقدمة من خالل الوصول إلى 

انات كمبيوتر، توفير المعلومات عن قاعدة بي
خدمات الدالئل التجارية، توفير المعلومات عن 

خدمات دالئل الهاتف عبر االنترنت، تنظيم 
االشتراكات في خدمات تدفق الموسيقى عبر 

الشبكة، تجميع المعلومات الناتجة عن مراقبة حركة 
 المرور، خدمات استرجاع البيانات.

 
بارة عن رسم مميز العالمة ع وصف العالمة :

ثنائي األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 
 Nonahtar oaوالتحدث على يمينها كلمات 

sus .باللغة االنجليزية 

 

 االشتراطات : 
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 9عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تحكم في الطاقة الكهربائية، تكثيف أو تنظيم أو ال
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
بيانات، أجهزة آالت حاسبة، معدات معالجة ال

الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  أجهزة وأدوات 
االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات االتصال، 
هواتف السلكية وهواتف متحركة وثابتة، هواتف 
متحركة، أجهزة اتصاالت محمولة، هواتف ذكية، 
علب للهواتف، سماعات رأس للهواتف، أجهزة 

كمبيوتر محمولة ومتحركة ولوحية، أجهزة 
تصاالت وكمبيوتر الكترونية قابلة للبس، أجهزة ا

وأدوات االتصال بالبيانات، أنظمة معالجة الصوت، 
معدات شبكات الكمبيوتر واالتصال بالبيانات، 

أجهزة متحركة لالتصال بالبيانات، أنظمة معالجة 

البيانات، قواعد بيانات الكترونية، برامج 
 وبرمجيات الهواتف الرقمية، أجهزة كمبيوتر

لالتصاالت، أجهزة شبكات االتصاالت، أجهزة 
مودم، موجهات شبكات، تركيبات كمبيوتر لربط 
البيانات واسعة النطاق، أجهزة إزالة التشفير، 
أجهزة فك التشفير بما في ذلك أجهزة لها أدلة 
مشاهدة تفاعلية و/أو مسجالت لتسجيل برامج 
التلفزيون والبرامج الصوتية، أجهزة كهربائية 

ترونية لالستخدام في استقبال بث األقمار والك
الصناعية أو البث األرضي أو البث بالكبالت، 
أجهزة وأدوات لمعالجة ونقل وتخزين وإدخال 

واستقبال واسترجاع البيانات التي تكون على شكل 
بيانات أو نصوص أو صوت أو صور بيانية أو 

فيديوات مشفرة أو تركيبة من هذه الصيغ، وحدات 
السلكية محمولة تحديداً األجهزة اللوحية وأجهزة 

والهواتف الالسلكية والهواتف المتحركة والهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة 

وهواتف الفيديو وأجهزة الراديو والساعات الذكية 
ومنافذ الناقل التسلسلي العالمي )يو اس بي( 
ه اس( وأجهزة تتبع تحديد المواقع العالمية )جي بي

وأجهزة تتبع األنشطة قابلة للبس وكاميرات فيديو 
وكاميرات ومساعدات رقمية شخصية وأجهزة 
كمبيوتر محمولة ومتنقلة ولوحية لتزامن ونقل 
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وتسجيل وتخزين ومعالجة البيانات و/أو الصوت، 
أجهزة تحكم عن بعد في األجهزة الكهربائية 
وااللكترونية، مساعدات رقمية شخصية، 

الكترونية بما في ذلك عدادات الُخطى حساسات 
ومقاييس االرتفاع والموازين، قارئات الباركود 
ورمز االستجابة السريعة والماسحات الضوئية، 

تسجيالت صوتية ومرئية، وسائط الكترونية 
لتخزين المعلومات والبيانات والصور والصوت، 
محتوى وسائط رقمية )قابلة للتنزيل( بما في ذلك 

رامج التلفزيون وبرامج الراديو األفالم وب
والفيديوات والصور والموسيقى والنصوص 

والبيانات والصور والصور البيانية ونغمات الرنين 
التي يتم تقديمها من قواعد بيانات كمبيوتر أو من 

اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية، 
أجهزة وأدوات االستقبال واإلرسال باألقمار 

مج ألعاب الكمبيوتر والفيديو بما في الصناعية، برا
ذلك برامج األلعاب القابلة للتنزيل، منشورات 

الكترونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عبر الشبكة من 
قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها 

من الشبكات االلكترونية، حامالت بيانات آلية قابلة 
ة للتنزيل للقراءة، صوت وفيديو وبيانات رقمية قابل

مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو 
غيرها من الشبكات االلكترونية، أجهزة شحن 
البطاريات لالستخدام مع أجهزة االتصاالت، 
بطاريات، معدات تزويد البطاريات بالطاقة 
االحتياطية، معدات ملحقة ألجهزة التلفزيون 
ذلك  وأجهزة الكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر بما في

أجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة وأجهزة كمبيوتر 
محمولة، مفكرات شخصية الكترونية، أجهزة 

وأدوات الكترونية وأجهزة وأدوات مالحية باألقمار 
الصناعية وأجهزة وأدوات تحديد المواقع بما في 
ذلك أنظمة تحديد المواقع العالمية، وحدات مركبة 

ر صوت على المكتب أو السيارة تشتمل على مكب
يسمح باالستخدام لسماعة الهاتف بدون استعمال 
اليدين، حامالت سماعات الهاتف في السيارة، 
أجهزة وأدوات التدريس، أجهزة قياس، أجهزة 
قياس ذكية، بطاقات ممغنطة فارغة أو مسجلة 
مسبقاً، بطاقات محتوية على معالجات دقيقة، 

بطاقات هاتف، بطاقات ائتمان ودين ودفع مشفرة، 
طاقات ائتمان عبر الهاتف، بطاقات مشفرة، برامج ب

كمبيوتر بما في ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من 
قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من 

الشبكات االلكترونية، برامج االتصال بالبيانات، 
برامج تطبيقات بما في ذلك برامج تطبيقات 

وتر قابلة لألجهزة المتحركة، تطبيقات برامج كمبي
للتنزيل، برامج كمبيوتر لالتصال الالسلكي 

بالبيانات، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لمزامنة 

ونقل ومشاركة الصوت والبيانات والتقاويم 
والمحتويات بين واحد أو أكثر من األجهزة 

االلكترونية ولشراء تطبيقات األجهزة االلكترونية 
مشفرة، برامج المحمولة ولتأمين عمليات الشراء ال

األنظمة التشغيلية، برامج كمبيوتر للنقل والتشفير 
والتخزين المتدفق للصوت والفيديو والرسوم البيانية 
والنصوص والبيانات على شبكات االتصال، برامج 
كمبيوتر لتمكين التواصل وتبادل الملفات من واحد 
لواحد، برامج محركات البحث، برامج كمبيوتر 

تصال بين مستخدمي الكمبيوتر إلجراء وتنسيق اال
لمشاركة المعلومات والبيانات الصوتية عبر شبكات 

االتصال االلكترونية، برامج ألجهزة التلفزيون 
التفاعلية، برامج تحرير الصور والفيديو بما في 

ذلك تطبيقات برامج لالستخدام على أجهزة الهواتف 
المتحركة، برامج لتعريف هوية األشخاص، برامج 

كم بالوصول والتحكم بالفيديو وكشف حضور للتح
األشخاص، برامج لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في 

ذلك مضادات للفيروسات وجدران الحماية 
)فايروول( ومضادات البريد المزعج ومضادات 
التجسس وتصفية شبكة االنترنت،  برامج كشف 
االختراق، برامج الشبكات الخاصة االفتراضية، 

الستقبال ومعالجة ونقل وعرض برامج كمبيوتر 
المعلومات المتعلقة باللياقة البدنية ودهون الجسم 

ومؤشر كتلة الجسم وأنماط النوم والمواقع والسلوك 
وحالة الجو ودرجة الحرارة، برامج كمبيوتر إلدارة 
المعلومات المتعلقة بتتبع وااللتزام والتحفيز عبر 

السرقة  برنامج الصحي واللياقة البدنية، أجهزة ضد
ليست للمركبات، حساسات مضادة للتصادم 

للمركبات بخالف قطع المركبات، أدوات وأجهزة 
لتحديد الملكيات المتحركة، أجهزة إلرسال واستقبال 
المعلومات من الملكيات المتحركة، أدوات وأجهزة 

للتحكم عن بعد باألجهزة الكهربائية واألدوات 
قطع  المنزلية، أجهزة ومنشآت إنذار بخالف

المركبات، أنظمة تحديد المواقع ومالحة عبر 
األقمار الصناعية، أنظمة لتنزيل وتحديث برامج 
الكمبيوتر من وإلى األجهزة االلكترونية، أجهزة 
ومنشآت الكترونية وبيومترية للتحكم بالوصول، 
أجهزة الكترونية لتعريف هوية األشخاص، أنظمة 

رات وكاميرات التلفزيون ذات الدوائر المغلقة، كامي
تلفزيون ومسجالت فيديو ألجهزة التلفزيون ذات 
الدوائر المغلقة، أجهزة بصرية وفوتوغرافية، 
عدادات سرعة الكترونية، عدادات مسافات 

الكترونية، أجهزة قياس سرعة الدوران الكترونية، 
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أجهزة التحقق من السرعة للمركبات، مسجالت 
ية أو الكيلومترات للمركبات، حساسات كهربائ

الكترونية للمركبات بخالف قطع المركبات، 
حساسات الكترونية، صفارات اإلنذار، أقفال 

الكترونية للمركبات، أجهزة تحكم عن بعد، مفاتيح 
الكترونية للمركبات، أجهزة تحكم عن بعد 

الكترونية ألجهزة الدخول إلى للمركبات، أنظمة 
ن مفتاح التشغيل عن بعد للمركبات، أنظمة تحكم ع

بعد للتشغيل االوتوماتيكي ألقفال المركبات 
واألبواب وصندوق السيارة وغطاء محرك السيارة 

والسقف، أجهزة اتصال مدمجة في خوذات 
الدراجات النارية، أجهزة تحديد المواقع العالمية، 
أجهزة للمركبات لتحديد موقع المركبة أو إعطاء 
إشارة عنها وأماكن الموقع وطرق السفر والوقت 

وحاالت المرور ووجود مركبات الطوارئ 
والحاالت الخطرة، أنظمة لشبكات االتصال بين 
المركبات والبنى التحتية للطرق، أجهزة الكشف 
عن العالمات على الطرق، أنظمة وأدوات توجيه 
عن بعد للمركبات، أنظمة مراقبة بالكمبيوتر للنقطة 

العمياء وللمساعدة في تغيير الحارة، أجهزة 
تر ُمركبة في المركبات، معدات كهربائية أو كمبيو

الكترونية أو بصرية ُمركبة في المركبات تحديداً 
البطاريات الكهربائية ومسجالت األميال وأجهزة 

الراديو للمركبات والكاميرات الُمركبة في المركبات 
واألنظمة االلكترونية الُمركبة في المركبات البرية 

وصف المركبات لتوفير المساعدة في القيادة 
وأدوات التحكم في السرعة للمركبات وشاشات 
للمركبات وأنظمة مكبرات الصوت للمركبات 
ومؤشرات أوتوماتيكية للضغط المنخفض في 
إطارات المركبات وأجهزة أوتوماتيكية للتحكم 
بسرعة المركبات وأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية 

ات للمركبات بما في ذلك المركبات البرية، معد
كهربائية والكترونية وبصرية ُمركبة في المركبات 
بما في ذلك المركبات البرية تحديداً أجهزة التحكم 
بالقيادة اآللية وأجهزة شحن بطاريات الهواتف 

الذكية لالستخدام في المركبات وأجهزة االتصال 
للمركبات وموصالت الهواتف المتحركة للمركبات 

ركبات وأنظمة وأنظمة الكاميرات المتعددة للم
المالحة للمركبات المشتملة على شاشات تفاعلية 
وأجهزة راديو للمركبات وأجهزة التحكم بدرجة 

الحرارة ]ثيرموستات[ للمركبات، معدات كهربائية 
والكترونية وبصرية ُمركبة في المركبات بما في 
ذلك المركبات البرية تحديداً كواشف األشياء فوق 

لمركبات وأجهزة التعقب الصوتية لالستخدام في ا
الُمركبة في المركبات والصناديق السوداء 

)مسجالت البيانات( للمركبات البرية، أجهزة 
كمبيوتر تشخيصية وأجهزة كمبيوتر تشخيصية يتم 

التحكم بها عن بعد ُمركبة في المركبات، أنظمة 
كمبيوتر لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى 

ونية لكشف و/أو تبادل المركبات، أجهزة الكتر
البيانات بين مركبة ووحدة تحكم عن بعد ألغراض 

األمن والسالمة، األجهزة المساعدة في صف 
السيارات وحساسات أجهزة كشف العوائق، 

المساعدة في صف السيارات تحديداً  حساسات 
كشف النقطة العمياء، أجهزة الكترونية للتحكم 

التصادم بصف السيارات، أنظمة الكشف ما قبل 
وتجنب التصادم تحديداً أجهزة كمبيوتر ُمركبة في 
المركبات، أنظمة كمبيوتر مزودة بشاشة تعمل 

باللمس في المركبات، أجهزة لتحديد موقع 
المركبات عن بعد، ساعات ذكية على شكل أساور 
يمكنها نقل البيانات إلى الهواتف الذكية، برامج قابلة 

لشاشات  للتنزيل ألغراض الترويج والعرض
العرض الخاصة على أجهزة االتصاالت، البطاقات 

الذكية، أجهزة تقنيات المعلومات، برامج تقنيات 
المعلومات، حساسات لمسية، أجهزة ومعدات لمسية 
تحديداً شاشات مراقبة وشاشات عرض وشاشات 
الكترونية تعمل باللمس وحساسات ونظارات ذكية 

وسماعات  ونظارات الواقع االفتراضي أو المعزز
رأس وأجهزة عرض )بروجكتر( مجسمة، برامج 

لالستخدام مع الحساسات والمعدات واألجهزة 
اللمسية، برامج وأجهزة الواقع االفتراضي، برامج 
وأجهزة الواقع المعزز، وحدات أجهزة الكمبيوتر 
لالستخدام مع إنترنت األشياء ]آي أو تي[، وحدات 

هزة االلكترونية أجهزة الكمبيوتر لالستخدام في األج
باستخدام انترنت األشياء ]آي أو تي[، برامج 

لالستخدام في تنفيذ انترنت األشياء ]آي أو تي[، 
برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لتوصيل وتشغيل 

وإدارة األجهزة واألدوات واآلالت واألنظمة 
المتصلة بالشبكة في إنترنت األشياء )آي أو تي(، 

كمبيوتر وبرامج  برامج االتصاالت، برامج
تطبيقات لعمليات الشراء اآلمنة والمشفرة، برامج 
لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك مضادات 

للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( ومضادات 
البريد المزعج ومضادات التجسس وتصفية شبكة 
االنترنت وبرامج كشف االختراق، برامج كمبيوتر 

ء وخدمة العمالء، وبرامج تطبيقات لدعم العمال
برامج األمر الصوتي والتعرف على الصوت 

وبرامج تحويل الكالم إلى نص وتطبيقات برامج 
تدعم الصوت، برامج إرسال الرسائل، برامج 
المساعدات الشخصية، برامج كمبيوتر إلدارة 
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المعلومات الشخصية، برامج كمبيوتر لالستخدام 
الخاصة  في توصيل والتحكم باألجهزة االلكترونية

بإنترنت األشياء ]آي أو تي[، برامج كمبيوتر 
وتطبيقات برامج خاصة بروبوتات الدردشة 

)تشات بوت(، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات في 
مجال الذكاء االصطناعي )إيه آي(، برامج 

الكمبيوتر وتطبيقات البرامج الخاصة بروبوتات 
الدردشة )تشات بوت( الذكية اصطناعياً لتوفير 

لدعم للعمالء وخدمة العمالء، برامج روبوتات ا
الدردشة الخاصة بخدمة العمالء، روبوتات ذات 
بنية بشرية مزودة بالذكاء االصطناعي، أجهزة 

الكترونية تتميز بالذكاء االصطناعي، أدوات التحكم 
االلكترونية، أدوات التحكم االلكترونية إلضفاء 

ت التغذية الراجعة الحسية تحديداً األصوا
واالهتزازات التي يمكن للمستخدم إدراكها، برامج 

كمبيوتر لالستخدام فيما يتعلق بنقل الصوت 
والبيانات، برامج كمبيوتر وأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر للبرمجة الشخصية والتفاعلية للتلفزيون 
ولالستخدام في العرض والتالعب بالوسائط المرئية 

توغرافية والرسوم البيانية والنصوص والصور الفو
والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة الرقمية 

ومقاطع الفيديو وتصوير األفالم والبيانات الصوتية 
وللتواصل عبر الشبكات االجتماعية، أدوات تحكم 

السلكية لمراقبة والتحكم بوظائف األجهزة 
االلكترونية األخرى، الشاشات التي تعمل باللمس، 

ة شبكات االتصال، برامج الرقابة األبوية، أجهز
أجهزة الشبكات، أدوات الشبكات، برامج التجارة 

اإللكترونية، الساعات التي تنقل البيانات إلى 
الهواتف الذكية تحديداً الساعات الذكية، أجهزة أمان 
للمركبات تحديداَ أجزاء وقطع للمركبات لالستخدام 

كأجزاء ألنظمة األمان لتجنب التصادم، أجهزة 
المركبات عن بعد، أنظمة أمان لتجنب لتحديد موقع 

التصادم للمركبات، أجهزة توجيه أوتوماتكية 
للمركبات، أجهزة توجيه اإليثرنت، أجهزة توجيه 

شبكات النطاق الواسع ]دبليو إيه ان[، أجهزة توجيه 
السلكية، أجهزة توجيه شبكات الكمبيوتر، محاور 
ومفاتيح وأجهزة توجيه شبكات الكمبيوتر، خوادم 

بكات، خوادم اتصاالت ]أجهزة كمبيوتر[، أجهزة ش
خوادم الوصول للشبكات، محوالت إيثرنت، كبالت 
إيثرنت، أدوات تحكم لإليثرنت، مفاتيح إيثرنت، 
مرسالت مستقبالت إيثرنت، مفاتيح كهربائية، 
أجهزة تحويل أوتوماتيكية لالتصاالت، مفاتيح 
مج شبكات الكمبيوتر، وحدات تشفير الكترونية، برا

كمبيوتر قابلة للتنزيل لالستخدام في تجارة وتخزين 
وارسال واستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية 
الكترونياً وإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت 
الرقمية، برامج كمبيوتر وأجهزة تفاعلية لتوفر 

الخدمات المالية عبر االنترنت من شبكة كمبيوتر 
الكمبيوتر وأجهزة عالمية واالنترنت عبر طرفيات 

االتصال المتحركة، قواعد بيانات الكترونية وقواعد 
بيانات كمبيوتر تحديداً قواعد بيانات األصول التي 

 يمكن مشاركتها ونقلها.

 
العالمة عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

ثنائي األبعاد لدائرة بداخلها رسم يرمز للكالم 
 Nonahtar oaوالتحدث على يمينها كلمات 

sus .باللغة االنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OS AUV ARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NtasC 

 31/03/2021 :بتاريخ 348103 المودعة بالرقم :

 CL  25/01/2021  2487222بيانات األولوية :  

 .إل جي كورب  بإسم :

، 128وعنوانة : 
دايرو، -يوي

غو، -يونغدونيغو

،  07336سيؤول، 
,كوريا الجنوبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اجهزة التلفاز؛ شاشات مستقبالت التلفاز، تحديدا: 

شاشات مسطحة ألجهزة استقبال التلفزيون ولوحات 
مامات الثنائية الباعثة للضوء عرض ذات الص

ألجهزة استقبال التلفزيون؛ شاشات تلفزيون؛ الفتات 
رقمية؛ الالفتات ذات ال إي دي )الصمامات الثنائية 
الباعثة للضوء(؛ الهواتف الذكية؛ شاشات العرض 
للهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية 

زيوني القابلة لالرتداء؛ أجهزة االستقبال التلف
الرقمية؛ برمجيات التطبيقات الحاسوبية القابلة 
للتنزيل للهواتف المحمولة الستخدامها في إدارة 
قواعد البيانات؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب 
المسجلة للتلفاز، تحديدا: برمجيات التطبيقات 

لتركيب ومعايرة أجهزة التلفزيون؛ أجهزة الحاسوب 
؛ أجهزة اللوحية الشخصية؛ شاشات للحواسيب

الحاسوب؛ حواسيب محمولة؛ البطاريات القابلة 

للشحن؛ شواحن البطاريات التعويضية؛ كاميرات 
مراقبة الشركات؛ آالت التصوير الرقمية؛ برمجيات 
ألعاب الواقع االفتراضي القابلة للتحميل؛ شاشات 

عرض الفيديو المركبة على الرأس؛ أجهزة المراقبة 
تحكم السلكية لمراقبة الكهربائية، تحديدا: وحدات 

عمل األجهزة اإللكترونية األخرى؛ الرقاقات 
)دارات متكاملة(؛ الدارات المتكاملة، رقاقات 
الدارات المتكاملة، ووحدات الدارات المتكاملة 

لضغط الفيديو وإزالة ضغط الفيديو الرقمي في الفئة 

9  

 
باحرف  OS AUVكتبت العبارة  وصف العالمة :
لجهة اليمنى مربع صغير كتب داخله التينية و الى ا

و أعاله الكلمة الالتينية  ARالحرفان الالتينيان 
NtasC و الجميع باللون االسود و االبيض 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 noantua  E Moطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 زغيب اندكو

 31/03/2021 :بتاريخ 348104 ودعة بالرقم :الم

 بيانات األولوية :  
 مجوهرات زغيب اندكو ش.م.ل   بإسم :

فيال  -بلونة وعنوانة : 
زغيب ,لبنان, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

عة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير المصنو
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 

 . 14الدقيقة، في الفئة 

 
رسم هندسي مميز لشكل يشبه  وصف العالمة :

باحرف  noantua  E Moالتاج واسفله العبارة 

ندكو باحرف التينية و يدنوها العبارة زغيب ا
 عربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CSCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEEAOVG 

 31/03/2021 :بتاريخ 348105 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ام جي ام ريسورتز انترناشيونال  بإسم :

 3600وعنوانة : 
الس فيغاس بوليفارد 
ساوث، الس فيغاس، 

، 89109نيفادا 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الوالء التشجيعية للزبائن، تحديدا: برامج 

والء العمالء التي تتميز بقسائم الوالء ونقاط الوالء 
التي توفر مزايا الكازينو لمكافأة العمالء المتكررين 

 .  35في الفئة 

 
 CSC OEEAOVGعبارة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CSCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEEAOVG 

 31/03/2021 :بتاريخ 348106 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ام جي ام ريسورتز انترناشيونال  بإسم :

 3600وعنوانة : 
الس فيغاس بوليفارد 
ساوث، الس فيغاس، 

، 89109نيفادا 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لكازينوهات؛ تقديم خدمات الكازينو التي تتميز ا

ببرنامج مكافآت بمقامري الكازينوهات في الفئة 

41 ، 

 
 CSC OEEAOVGعبارة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة االفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 CSCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEEAOVG 

 31/03/2021 :بتاريخ 348107 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ام جي ام ريسورتز انترناشيونال  بإسم :

 3600وعنوانة : 
الس فيغاس بوليفارد 
ساوث، الس فيغاس، 

، 89109نيفادا 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
خدمات الفنادق والمطاعم للزبائن المفضلين في 

 .  43الفئة 

 
 CSC OEEAOVGعبارة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AROCRLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRONEO 

 31/03/2021 :بتاريخ 348108 ودعة بالرقم :الم

 OM  01/10/2020  18316251بيانات األولوية :  
 فيليب موريس براندز إس.إيه.آر.إل.  بإسم :

كاي  3وعنوانة : 

 2000جانرونود،  
نوشاتيل، ,سويسرا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لتبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب، في الفئة ا

34 . 

 
  AROCRL DRONEOعبارة  وصف العالمة :

باحرف التينية و يتوسطها رسم مميز لدائره و 
 الجميع باللون االسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ي وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
ركز المعرفه لسوق مطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 أبوظبي العالمي

 31/03/2021 :بتاريخ 348113 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوق أبوظبي العالمي  بإسم :
بناية سوق أبوظبي العالمي، ميدان سوق وعنوانة : 

أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، ص.ب.: 

،  أبوظبي، 111999
االمارات العربية 
 المتحدة، الجنسية:
االمارات العربية 

 المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير التدريب؛ توفير مرافق التدريب؛ معاهد 

التدريب؛ أكاديميات التدريب؛ معاهد وأكاديميات 
التدريب في مجال التمويل واالبتكار؛ تنظيم وإدارة 

جتماعات والمعارض والدورات المؤتمرات واال
التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات 

والمحاضرات؛ نشر الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب 
المالي؛ تشغيل مرافق التدريب التجاري؛ التدريب 
والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية 
والتنظيمية وإدارة المخاطر والتداول في أسواق 

مالت والصفقات وإصدار وتقييم األسهم والمعا
األسهم أو السندات أو األوراق المالية أو السلع أو 
العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو الخيارات 

أو السلع أو العقود المستقبلية أو التأمين؛ وفيما 
يتعلق بتجميع والتحليل اإلحصائي وإصدار وتداول 

لبورصة؛ وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات ا
نشر اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة 
بمعدالت البورصة واألوراق المالية التجارية 

وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الصرف وغيرها 
من البيانات االقتصادية؛ خدمات الجمع والنشر 
والتجميع؛ توفير المؤهالت األكاديمية؛ توفير 

التعلم  الدورات التي تؤخذ شخصيا أو مباشرة أو
عن بعد؛ خدمات المكتبات؛ خدمات المكتبات 
الرقمية؛ األبحاث التعليمية؛ الدورات المتعلقة 

بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفير المعلومات فيما 
يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير 
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المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب 
 عالمية.

 
" مركز المعرفه   كتبت عبارة وصف العالمة :

 لسوق أبوظبي العالمي " باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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وذج إعالن النشرنم   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كاليد اند كو ال ال بي 
مركز المعرفه لسوق طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 أبوظبي العالمي

 31/03/2021 :بتاريخ 348115 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوق أبوظبي العالمي  بإسم :

بناية سوق وعنوانة : 
أبوظبي العالمي، ميدان 
سوق أبوظبي العالمي، 

جزيرة المارية، 

،  111999ص.ب.: 
أبوظبي، االمارات 

 العربية المتحدة
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ية وخدمات البحث والتصميم الخدمات العلمية والتقن

المتعلقة بها؛ خدمات التحليل الصناعي واألبحاث 
الصناعية والتصميم الصناعي؛ خدمات مراقبة 

الجودة والمصادقة؛ تصميم وتطوير عتاد وبرامج 
الكمبيوتر؛ األبحاث التقنية؛ خدمات األبحاث؛ إعداد 
التقارير فيما يتعلق باألبحاث التقنية؛ إعداد تقارير 

بحاث الصناعية؛ توفير خدمات األبحاث؛ توفير األ
واستضافة منصة مباشرة؛ تصميم وتطوير 

المنصات المباشرة؛ استضافة المنصات على 
اإلنترنت؛ المنصة كخدمة؛ استضافة المحتوى 

الرقمي على اإلنترنت؛ استضافة المواقع الشبكية 

التفاعلية؛ استضافة المنصات على اإلنترنت في 
 واألبحاث التمويلية.مجال التمويل 

 
كتبت عبارة  " مركز المعرفه  وصف العالمة :

 لسوق أبوظبي العالمي " باللغة العربية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30الل المسجل ، وذلك خ
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اودرى فوكس إلدارة الحقوق والملكيات الفكرية 
 AOOUAO طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :بتاريخ 348123 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(  بإسم :

 997 وعنوانة : 
شارع المطار، 

الدقداقة، رأس الخيمة، 
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حضرات الصيدالنية ، العقاقير األدوية ، الُمست

الطبية ، المواد الصحية ، األمصال الطبية ، 
الُمستحضرات الطبية البيطرية ، أغذية األطفال ، 

أغذية المرضى الطبية ، اللصقات الطبية ، األربطة 
والضمادات وأشرطة اللصق الطبي ، مواد التضميد 
، المواد المطهرة ، الُمستحضرات الُمستخدمة في 

ة اآلفات النباتية والحشائش واألعشاب إباد
والحيوانات والقوارض والحشرات الضارة ، 

ُمبيدات الفطريات ، ُمستحضرات تلطيف وتنقية 
الهواء ، كبسوالت لتعبئة الدواء ، الُمستحضرات 
الكيميائية ألغراض مواد التعقيم الطبي ، الشاش 

 الطبي ، ُمستحضرات التخدير

 

باللون األسود باللغة المكتوبة  وصف العالمة :
 AOOUAO  العالمة التجارية 

اإلنجليزية بالخط العريض تلفظ باللغة العربية 
 جلفار

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ظبي دسيجن لتصميم االزياء والمالبس  
  Vtu a Vasansطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 31/03/2021 :ريخبتا 348124 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ظبي دسيجن لتصميم االزياء والمالبس  بإسم :
 وعنوانة : 

 
 دبي

 
االمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

97150777070

, صندوق البريد: 1

, ايميل: 683
Basntaru ultah 
a@nhual.soh, , , 

ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس والشيل 

 والعبايات 

 
 VUABR Vasansكلمة  وصف العالمة :

باالحرف الالتينية يعلوها رسم لرأس ظبي بشكل 
 مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ات والمصنفمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 كوانتم النظمة المضخات  
كوانتم بامب سيستم ال التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة 

 Caushah .ah. Gishahs Ohcتي دي  

 01/04/2021 :بتاريخ 348127 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كوانتم النظمة المضخات  بإسم :

جزيرة  وعنوانة : 

 10ابوظبي, شرق 
بناية محمد عبدهللا 

بروك شارع حمدان بن 
محمد , صندوق البريد: 

697, , , ABA 
VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المضخات والمحركات والصمامات ولوازمها 

  7ضمن الفئة 

 
حرف كيو كبير باالنجليزي   وصف العالمة :
 باللون االحمر 

 العريض على الطرف االيسر من العالمة  
وتحتها خط اسود  ثم كلمة كوانتم باللون االسود 

وتحت الخط االسود كلمة بامب سيستيمز ال تي دي 
باالسود كوانتم بامب سيستم ال تي دي 

Caushah .ah. Gishahs Ohc 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 UEOOR NRNNUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/04/2021 :بتاريخ 348152 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سان ريو كومباني ليمتد  بإسم :

،  1-6-1 وعنوانة : 
كو -أوساكي ، شيناجاوا

-8603، طوكيو ، 

، اليابان., , , ,   141

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

أعشاب، قطن ماص،  مبيدات فطريات ومبيدات
حشوة ماصة، أربطة الصقة لغايات طبية، لصقات، 
أشرطة الصقة لغايات طبية، مستحضرات تلطيف 

الجو، مستحضرات تنقية الهواء، مستحضرات 
إلزالة الروائح الكريهة من الجو، مواد غذائية 

زاللية لغايات طبية، حليب زاللي لغايات طبية، 
قِّمات، بلسم غسول للحيوانات، قطن معقِّم، مع

لغايات طبية، ضمادات صحية، ضمادات حيض، 
ضمادات، مستحضرات استحمام عالجية، 

مستحضرات استحمام لغايات طبية، أمالح استحمام 
لغايات طبية، مغاطس أكسجين، أمالح لمغاطس 
المياه المعدنية، أحزمة للفوط الصحية ]المناديل 
 الصحية[، أساور لغايات طبية، وسائد لإلرضاع،
حلوى طبية، كبسوالت لألدوية، كبسوالت لغايات 

صيدالنية، علكة لغايات طبية، أطواق مضادة 
للطفيليات للحيوانات، حلويات طبية، مستحضرات 
تعقيم وغسيل وتخزين وتنظيف العدسات الالصقة، 

مزلقات و/أو محاليل لالستخدام مع العدسات 
الالصقة، موانع حمل كيميائية، عالجات مسامير 

دم، حلقات مسامير القدم، قطن لغايات طبية، الق
لصقات للجروح البسيطة، مستحضرات صيدالنية 
لعالج قشرة الرأس، مزيالت الروائح الكريهة عدا 

تلك المعدة لالستخدام البشري أو للحيوانات، 
مزيالت روائح كريهة للمالبس واألنسجة، منظفات 
لغايات طبية، أغذية ومواد ومشروبات حمية معدة 
لغايات طبية، أغذية حمية، مواد حمية، مطهرات 

ألغراض صحية، غسوالت )لوشن( للكالب، 
غسوالت للكالب، طاردات للكالب، شراب دوائي، 

غسول العين، صناديق إسعافات أولية معبأة، 
لواصق إلتقاط الذباب، ورق إلتقاط الذباب، 

مستحضرات للقضاء على الذباب، غراء للذباب، 
قدام، شاش للتضميد، مبيدات عالجات لتعرق اال

جراثيم، خشب أرز يستخدم كطارد للحشرات، 
دهون لغايات طبية، منقوعات دوائية، طاردات 
حشرات، مبيدات حشرات، فازلين لغايات طبية، 
سراويل للحيض، سراويل صحية، دقيق لبني 
ضع واألطفال[، الكتوز لغايات صيدالنية،  ]للرُّ

لوشن( صيدالنية، مناديل ورقية مشربة بغسوالت )
غسوالت )لوشن( لغايات صيدالنية، غسوالت 

)لوشن( لغايات بيطرية، أقراص دواء، مشروبات 
حليب محولة إلى ملت لغايات طبية، كحول دوائي، 
أعشاب دوائية، زيوت دوائية، شاي دوائي، علب 
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أدوية ]محمولة ومعبأة[، أدوية لألغراض 
البشرية، ضمادات للحيض، سدادات قطنية 

لحيض، منثول، مراهم، مكمالت معدنية للغذاء، ل
ورق مضاد للعث، مستحضرات مضادة للعث، 

غسوالت فم، طين للمغاطس، حفاضات للمصابين 
بالسلس، إضافات غذائية لغايات طبية، سراويل 
صحية، فوط الصحية، كمادات صحية، سراويل 
قصيرة صحية، فوط ماصة للمصابين بالسلس، 

ت طفيليات، حبوب لغايات بطانات سراويل، مبيدا
صيدالنية، مستحضرات كيميائية لتشخيص الحمل، 
شاي لتخفيف الوزن لغايات طبية، عالجات لتعرق 
االقدام، مكمالت للحمية الغذائية من الهالم الملكي، 
هالم ملكي لغايات صيدالنية، ضمادات صحية، 
مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة، أمالح 

قيم، مراهم لحروق الشمس، للشم، مستحضرات تع
مستحضرات لحروق الشمس لغايات صيدالنية، 

شراب لغايات طبية، مستحضرات فيتامينية، أعواد 
قطن ألغراض التجميل، كريمات واقية من الشمس 

لغايات طبية، كمادات، ضمادات، كمادات و/أو 
ضمادات لخفض درجة حرارة الجسم أو لتخفيف 

ة، عقاقير لغايات الحّمى أو الصداع، ضمادات طبي
طبية، مخففات الحّمى، شاي أعشاب، كمادات 
خردل، مستحضرات طبية ألغراض التنحيف، 
ألياف للحمية الغذائية، مكمالت حمية غذائية 
للحيوانات، فوط لألطفال على شكل سراويل 
]حفاضات على شكل سراويل[، حفاضات، 

حفاضات على شكل سراويل، مكمالت غذائية، 
لقد، حبوب تنحيف، أقراص طبية زيت كبد سمك ا

محالة لغايات صيدالنية، مسحوق اللؤلؤ لغايات 
طبية، مزلقات جنسية شخصية، مكمالت للحمية 

الغذائية من حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية 
من البروتينات، مكمالت للحمية الغذائية من 

البروتينات للحيوانات، مكمالت للحمية الغذائية من 
ل )العكبر(، شامبو طبي، صابون طبي، شمع النح

غسوالت )لوشن( طبي للشعر ومنظفات أسنان 
طبية، خميرة لغايات صيدالنية ولصقات مكمالت 
فيتامينية وأساور ُمشربة بطارد للحشرات، أقنعة 

صحية لالستخدام الشخصي، حصائر تغيير 
الحفاضات لألطفال تستخدم مرة واحدة، حفاضات 

دم مرة واحدة، مضادات للسباحة لألطفال تستخ
للميكروبات لالستخدام الجلدي، مطهرات لغايات 

 صحية، مناديل معقمة تستخدم مرة واحدة.

 
العالمة عبارة عن كلمتي  وصف العالمة :

UEOOR NRNNU .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة مكتوبا إلدارة العالمات التجاري

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
ماي فيتنس    يل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

CUDRNMEGG   CD 

 01/04/2021 :بتاريخ 348155 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد/ محمد عباس نوشاد علي باتيل  بإسم :

، توكل 19وعنوانة : 
سوسايتي، باويسا 

فاليفا، املي، سيلفاسا، 
دادرا ناجارهافيلي 

، الهند, , , 396230
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة "ماي  وصف العالمة :

" بأحرف عربية والتينية CUDRNMEGGفيتنس 
ميز ومبتكر، مميزة باللون األسود وبتصميم م

باللون  CDويحذوها يسارا تصميم مميز لحرفي 
األبيض داخل مربع صغير باللون األسود، كما هو 

 موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CENORORORNAM MAORNAO OEAO EGNANE 

 01/04/2021 :بتاريخ 348157 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ش. جورا ليمتد  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، رأس 525037
اإلمارات  –الخيمة 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
يلية، الشؤون المالية خدمات التأمين، الشؤون التمو

 والشؤون العقارية 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"CENORORORNAM MAORNAO OEAO 
EGNANE بأحرف التينية مميزة باللون األسود "

وبتصميم مميز ومبتكر ويحذوها يسارا رسم مميز 
لشكل منزل باللون األسود واألبيض، كما هو 

 موضح بالشكل.

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CENORORORNAM OOECRAC 
OOROEONREG 

 01/04/2021 :بتاريخ 348158 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ش. جورا ليمتد  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، رأس 525037
اإلمارات  –الخيمة 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية 

 
العالمة عبارة عن الكلمات "  وصف العالمة :

CENORORORNAM OOECRAC 
OOROEONREG تينية مميزة " بأحرف ال

باللون األسود وبتصميم مميز ومبتكر ويحذوها 
يسارا رسم مميز لشكل منزل باللون األبيض 

 واألسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/04/2021 :خبتاري 348161 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سان ريو كومباني ليمتد  بإسم :

،  1-6-1 وعنوانة : 
كو -أوساكي ، شيناجاوا

-8603، طوكيو ، 

، اليابان., , , ,   141

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 

غايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة صحية ل
لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

قطن ماص،  مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب،
حشوة ماصة، أربطة الصقة لغايات طبية، لصقات، 
أشرطة الصقة لغايات طبية، مستحضرات تلطيف 

الجو، مستحضرات تنقية الهواء، مستحضرات 
إلزالة الروائح الكريهة من الجو، مواد غذائية 

زاللية لغايات طبية، حليب زاللي لغايات طبية، 
بلسم  غسول للحيوانات، قطن معقِّم، معقِّمات،

لغايات طبية، ضمادات صحية، ضمادات حيض، 
ضمادات، مستحضرات استحمام عالجية، 

مستحضرات استحمام لغايات طبية، أمالح استحمام 
لغايات طبية، مغاطس أكسجين، أمالح لمغاطس 

المياه المعدنية، أحزمة للفوط الصحية ]المناديل 
الصحية[، أساور لغايات طبية، وسائد لإلرضاع، 

بية، كبسوالت لألدوية، كبسوالت لغايات حلوى ط
صيدالنية، علكة لغايات طبية، أطواق مضادة 

للطفيليات للحيوانات، حلويات طبية، مستحضرات 
تعقيم وغسيل وتخزين وتنظيف العدسات الالصقة، 

مزلقات و/أو محاليل لالستخدام مع العدسات 
الالصقة، موانع حمل كيميائية، عالجات مسامير 

ات مسامير القدم، قطن لغايات طبية، القدم، حلق
لصقات للجروح البسيطة، مستحضرات صيدالنية 
لعالج قشرة الرأس، مزيالت الروائح الكريهة عدا 

تلك المعدة لالستخدام البشري أو للحيوانات، 
مزيالت روائح كريهة للمالبس واألنسجة، منظفات 
لغايات طبية، أغذية ومواد ومشروبات حمية معدة 

طبية، أغذية حمية، مواد حمية، مطهرات لغايات 
ألغراض صحية، غسوالت )لوشن( للكالب، 

غسوالت للكالب، طاردات للكالب، شراب دوائي، 
غسول العين، صناديق إسعافات أولية معبأة، 
لواصق إلتقاط الذباب، ورق إلتقاط الذباب، 
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مستحضرات للقضاء على الذباب، غراء للذباب، 
شاش للتضميد، مبيدات عالجات لتعرق االقدام، 

جراثيم، خشب أرز يستخدم كطارد للحشرات، 
دهون لغايات طبية، منقوعات دوائية، طاردات 
حشرات، مبيدات حشرات، فازلين لغايات طبية، 
سراويل للحيض، سراويل صحية، دقيق لبني 
ضع واألطفال[، الكتوز لغايات صيدالنية،  ]للرُّ

يدالنية، مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( ص
غسوالت )لوشن( لغايات صيدالنية، غسوالت 

)لوشن( لغايات بيطرية، أقراص دواء، مشروبات 
حليب محولة إلى ملت لغايات طبية، كحول دوائي، 
أعشاب دوائية، زيوت دوائية، شاي دوائي، علب 
أدوية ]محمولة ومعبأة[، أدوية لألغراض البشرية، 

نثول، ضمادات للحيض، سدادات قطنية للحيض، م
مراهم، مكمالت معدنية للغذاء، ورق مضاد للعث، 

مستحضرات مضادة للعث، غسوالت فم، طين 
للمغاطس، حفاضات للمصابين بالسلس، إضافات 

غذائية لغايات طبية، سراويل صحية، فوط 
الصحية، كمادات صحية، سراويل قصيرة صحية، 
فوط ماصة للمصابين بالسلس، بطانات سراويل، 

ات، حبوب لغايات صيدالنية، مبيدات طفيلي
مستحضرات كيميائية لتشخيص الحمل، شاي 
لتخفيف الوزن لغايات طبية، عالجات لتعرق 

االقدام، مكمالت للحمية الغذائية من الهالم الملكي، 
هالم ملكي لغايات صيدالنية، ضمادات صحية، 
مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة، أمالح 

اهم لحروق الشمس، للشم، مستحضرات تعقيم، مر
مستحضرات لحروق الشمس لغايات صيدالنية، 

شراب لغايات طبية، مستحضرات فيتامينية، أعواد 
قطن ألغراض التجميل، كريمات واقية من الشمس 

لغايات طبية، كمادات، ضمادات، كمادات و/أو 
ضمادات لخفض درجة حرارة الجسم أو لتخفيف 

ير لغايات الحّمى أو الصداع، ضمادات طبية، عقاق
طبية، مخففات الحّمى، شاي أعشاب، كمادات 
خردل، مستحضرات طبية ألغراض التنحيف، 

ألياف للحمية الغذائية، مكمالت حمية غذائية 
للحيوانات، فوط لألطفال على شكل سراويل 
]حفاضات على شكل سراويل[، حفاضات، 

حفاضات على شكل سراويل، مكمالت غذائية، 
وب تنحيف، أقراص طبية زيت كبد سمك القد، حب

محالة لغايات صيدالنية، مسحوق اللؤلؤ لغايات 
طبية، مزلقات جنسية شخصية، مكمالت للحمية 

الغذائية من حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية 
من البروتينات، مكمالت للحمية الغذائية من 

البروتينات للحيوانات، مكمالت للحمية الغذائية من 
بر(، شامبو طبي، صابون طبي، شمع النحل )العك

غسوالت )لوشن( طبي للشعر ومنظفات أسنان 
طبية، خميرة لغايات صيدالنية ولصقات مكمالت 
فيتامينية وأساور ُمشربة بطارد للحشرات، أقنعة 

صحية لالستخدام الشخصي، حصائر تغيير 
الحفاضات لألطفال تستخدم مرة واحدة، حفاضات 

واحدة، مضادات للسباحة لألطفال تستخدم مرة 
للميكروبات لالستخدام الجلدي، مطهرات لغايات 

 صحية، مناديل معقمة تستخدم مرة واحدة.

 
العالمة عبارة عن رسم  وصف العالمة :

كاريكاتوري لوجه هرة صغيرة تضع ربطة 
 فراشية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  Gusraoلعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ا

 01/04/2021 :بتاريخ 348167 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سان ريو كومباني ليمتد  بإسم :

،  1-6-1وعنوانة : 
كو -أوساكي ، شيناجاوا

-8603، طوكيو ، 

، اليابان., , , ,   141

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
لحشرات والحيوانات الضارة، مستحضرات إلبادة ا

مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، قطن ماص، 
حشوة ماصة، أربطة الصقة لغايات طبية، لصقات، 
أشرطة الصقة لغايات طبية، مستحضرات تلطيف 

الجو، مستحضرات تنقية الهواء، مستحضرات 
إلزالة الروائح الكريهة من الجو، مواد غذائية 

لي لغايات طبية، زاللية لغايات طبية، حليب زال
غسول للحيوانات، قطن معقِّم، معقِّمات، بلسم 

لغايات طبية، ضمادات صحية، ضمادات حيض، 
ضمادات، مستحضرات استحمام عالجية، 

مستحضرات استحمام لغايات طبية، أمالح استحمام 
لغايات طبية، مغاطس أكسجين، أمالح لمغاطس 

اديل المياه المعدنية، أحزمة للفوط الصحية ]المن
الصحية[، أساور لغايات طبية، وسائد لإلرضاع، 
حلوى طبية، كبسوالت لألدوية، كبسوالت لغايات 

صيدالنية، علكة لغايات طبية، أطواق مضادة 
للطفيليات للحيوانات، حلويات طبية، مستحضرات 
تعقيم وغسيل وتخزين وتنظيف العدسات الالصقة، 

 مزلقات و/أو محاليل لالستخدام مع العدسات
الالصقة، موانع حمل كيميائية، عالجات مسامير 
القدم، حلقات مسامير القدم، قطن لغايات طبية، 

لصقات للجروح البسيطة، مستحضرات صيدالنية 
لعالج قشرة الرأس، مزيالت الروائح الكريهة عدا 

تلك المعدة لالستخدام البشري أو للحيوانات، 
ات مزيالت روائح كريهة للمالبس واألنسجة، منظف

لغايات طبية، أغذية ومواد ومشروبات حمية معدة 
لغايات طبية، أغذية حمية، مواد حمية، مطهرات 

ألغراض صحية، غسوالت )لوشن( للكالب، 
غسوالت للكالب، طاردات للكالب، شراب دوائي، 

غسول العين، صناديق إسعافات أولية معبأة، 
لواصق إلتقاط الذباب، ورق إلتقاط الذباب، 
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للقضاء على الذباب، غراء للذباب، مستحضرات 
عالجات لتعرق االقدام، شاش للتضميد، مبيدات 
جراثيم، خشب أرز يستخدم كطارد للحشرات، 
دهون لغايات طبية، منقوعات دوائية، طاردات 
حشرات، مبيدات حشرات، فازلين لغايات طبية، 
سراويل للحيض، سراويل صحية، دقيق لبني 

ضع واألطفال[، الكتو ز لغايات صيدالنية، ]للرُّ
مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( صيدالنية، 

غسوالت )لوشن( لغايات صيدالنية، غسوالت 
)لوشن( لغايات بيطرية، أقراص دواء، مشروبات 
حليب محولة إلى ملت لغايات طبية، كحول دوائي، 
أعشاب دوائية، زيوت دوائية، شاي دوائي، علب 

ة لألغراض البشرية، أدوية ]محمولة ومعبأة[، أدوي
ضمادات للحيض، سدادات قطنية للحيض، منثول، 
مراهم، مكمالت معدنية للغذاء، ورق مضاد للعث، 

مستحضرات مضادة للعث، غسوالت فم، طين 
للمغاطس، حفاضات للمصابين بالسلس، إضافات 

غذائية لغايات طبية، سراويل صحية، فوط 
 الصحية، كمادات صحية، سراويل قصيرة صحية،
فوط ماصة للمصابين بالسلس، بطانات سراويل، 

مبيدات طفيليات، حبوب لغايات صيدالنية، 
مستحضرات كيميائية لتشخيص الحمل، شاي 
لتخفيف الوزن لغايات طبية، عالجات لتعرق 

االقدام، مكمالت للحمية الغذائية من الهالم الملكي، 
هالم ملكي لغايات صيدالنية، ضمادات صحية، 

دالنية للعناية بالبشرة، أمالح مستحضرات صي
للشم، مستحضرات تعقيم، مراهم لحروق الشمس، 
مستحضرات لحروق الشمس لغايات صيدالنية، 

شراب لغايات طبية، مستحضرات فيتامينية، أعواد 
قطن ألغراض التجميل، كريمات واقية من الشمس 

لغايات طبية، كمادات، ضمادات، كمادات و/أو 
رة الجسم أو لتخفيف ضمادات لخفض درجة حرا

الحّمى أو الصداع، ضمادات طبية، عقاقير لغايات 
طبية، مخففات الحّمى، شاي أعشاب، كمادات 

خردل، مستحضرات طبية ألغراض التنحيف، 
ألياف للحمية الغذائية، مكمالت حمية غذائية 
للحيوانات، فوط لألطفال على شكل سراويل 
]حفاضات على شكل سراويل[، حفاضات، 

ات على شكل سراويل، مكمالت غذائية، حفاض
زيت كبد سمك القد، حبوب تنحيف، أقراص طبية 
محالة لغايات صيدالنية، مسحوق اللؤلؤ لغايات 
طبية، مزلقات جنسية شخصية، مكمالت للحمية 

الغذائية من حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية 
من البروتينات، مكمالت للحمية الغذائية من 

ت للحيوانات، مكمالت للحمية الغذائية من البروتينا
شمع النحل )العكبر(، شامبو طبي، صابون طبي، 
غسوالت )لوشن( طبي للشعر ومنظفات أسنان 

طبية، خميرة لغايات صيدالنية ولصقات مكمالت 
فيتامينية وأساور ُمشربة بطارد للحشرات، أقنعة 

صحية لالستخدام الشخصي، حصائر تغيير 
ل تستخدم مرة واحدة، حفاضات الحفاضات لألطفا

للسباحة لألطفال تستخدم مرة واحدة، مضادات 
للميكروبات لالستخدام الجلدي، مطهرات لغايات 

 صحية، مناديل معقمة تستخدم مرة واحدة.

 
 Gusraoالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية بخط وطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  ابو النجا للملكية الفكرية 
 C CAUAOOANRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 EEEOOEOU   مجوهرات محالتي 

 01/04/2021 :بتاريخ 348207 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مجوهرات محالتي )ش.ذ.م.م(  بإسم :

ص. ب وعنوانة : 

، دبي، 55939
ربية اإلمارات الع

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات البيع بالتجزئة 

والبيع بالجملة؛ عرض السلع على وسائل االتصال 
ة بالمعادن النفيسة لغايات بيعها بالتجزئة المتعلق

وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن 
نفيسة أو مطلية بها، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
الدقيقة، عقيق، سبائك من معادن نفيسة، تمائم 

]مجوهرات[، نياشين أو أوسمة من معادن نفيسة، 
ور ]مجوهرات[، صناديق من معادن نفيسة، أسا

دبابيس للزينة ]مجوهرات[، هياكل جذعية من 
معادن نفيسة، قالئد سلسلية ]مجوهرات[، سالسل 
ساعات، حلي صغيرة ]مجوهرات[، مجوهرات 

مجتزعة، ماس، أقراط، تماثيل صغيرة من معادن 
نفيسة، خيوط ذهبية ]مجوهرات[، ذهب غير 

مشغول أو مطروق )مصفـّح(، ِحلي للقبعات من 
دن نفيسة، سبائك تشكيل من معادن نفيسة، معا

إيريديوم، عاج ]مجوهرات[، حلي من الكهرمان 
األسود، كهرمان أسود غير مشغول أو نصف 

مشغول، مجوهرات، علب مجوهرات ]صناديق[، 

مجوهرات من الكهرمان األصفر، مجوهرات، 
مجوهرات مقلّدة ]مجوهرات غير ثمينة[، ميداليات 

ئد ]مجوهرات[، قالئد كبيرة ]مجوهرات[، قال
]مجوهرات[، حلي ]مجوهرات[، حلي أحذية من 

معادن نفيسة، آللئ ]مجوهرات[، آللئ من 
الكهرمان المضغوط، دبابيس ]مجوهرات[، أحجار 

كريمة، روديوم، خواتم ]مجوهرات[؛ عرض 
السلع؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية؛ 

السلع التسويق؛ خدمات الشراء لآلخرين ]شراء 
والخدمات لألعمال األخرى[؛ ترويج المبيعات 
]لآلخرين؛ عرض السلع على وسائل االتصال 

 لغايات بيعها بالتجزئة

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

)مجوهرات محالتي( بحروف عربية و 
(CAUAOOANR  EEEOOEOU بحروف )

( مكتوب بطريقة Cالتينية بينهما الحرف الالتيني )
 زة بداخل هندسي.ممي

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 Vaasosطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/04/2021 :بتاريخ 348208 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دينون لوساطة التأمين ذ م م  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 
لمتحدة، دبي, , العربية ا

 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية 

 
باللون  Vaasosكلمة التينية  وصف العالمة :

األسود وخليفة بيضاء، حيث يتكون الحرف األول 
V ة مميزة وحرف ال بطريقR  باللون األزرق

ويعلوه نقطة زرقاء ، ومجمل العالمة مبتكر 
 ومميز.

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 GERSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/04/2021 :بتاريخ 348209 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيج كوميونيكيشنز ش ذ م م.  بإسم :

االمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، 

الفجيرة، برج اإلبداع، 

( ., 4422ص ب :)
صندوق البريد: 

4422 , , ,
DA AROAU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ية األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساح

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
لصوت أو أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ ا

الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 ئق. برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرا

 

عبارة عن رسم والكلمة الالتينية  وصف العالمة :
(، وقد كتبت باللون األبيض GERSEالتالية : )

وبشكل أفقي وخط كبير مسبوقة برسم لمجموعة من 
الخطوط المتوازية والتي تنتهي بنقاط وذلك ضمن 
دائرة باللون األبيض، وكل من الرسم والكلمة كتبا 

العالمة كتبت  ضمن مربع باللون األسود، وكامل
على خلفية بيضاء بشكل مبتكر ومميز كما هو 

 موضح في الشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ا اإلعالنهذ



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
مطعم ومقهى لونغ طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 ORMS RGOAMV OEGNAAOAMN Eايالند 
MADE 

 01/04/2021 :اريخبت 348210 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  

 مطعم ومقهي هامبتونز  بإسم :
االمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 

, 13873ص ب :
ايميل: 

ttulac@soushula
siashhash.ua, , 

 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عالن وإدارة وتوجيه األعمال خدمات الدعاية واإل

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
العالمة عبارة عن جملة مطعم  وصف العالمة :

ومقهى لونغ ايالند باللغة العربية وأسفلها جملة 
 ORMS RGOAMVالالتينية 

OEGNAAOAMN E MADE  والكلمات ،
أعاله باللون األسود والخلفية بيضاء، ومجمل 

 العالمة مبتكرة ومميز 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ات الفكرية والمصنفتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 NAAOR CEEORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RMVRAM DRRV NORAO 

 01/04/2021 :بتاريخ 348211 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطعم جافيتري  بإسم :

جزيرة وعنوانة : 

، 4m1أبوظبي، شرق 
ى السيد مبارك مبن

مبارك علي غانم 
وآخرين، اإلمارات 
العربية المتحدة, , , 
ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
عبارة عن رسمة هاون ومدققة  وصف العالمة :
تخلل الرسمة مستطيل يحتوي طحن البهارات وي

،  CEEORوتحتها  NAAORعلى الكلمة الالتينية 
وفي أسفل المستطيل من الداخل كلمات التينية 

RMVRAM DRRV NORAO  ومجمل العالمة ،
 مبتكر ومميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد كرية الف

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  GNEORBRMلتسجيل بيانات العالمة التجارية :  طلب

 01/04/2021 :بتاريخ 348232 المودعة بالرقم :

 AG  08/10/2020  90241846بيانات األولوية :  
 ستيريبين  ، إل إل سي  بإسم :

 3143وعنوانة : 

إيست ،  840ساوث 

، إس  328سويت 
تي. جورج ، يوتاه ، 

الواليات المتحدة 

, , 84770االمريكية 
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة تعقيم  بإستخدام مصابيح األشعة فوق 

البنفسجية لتعقيم صناديق األمان ؛ نظام تطهير / 
تعقيم يتضمن حجيرات احتواء مهيأة  خصيًصا 

النبعاث ضوء األشعة فوق البنفسجية الستخدامها 
تنظيف / تعقيم األشياء ، تحديدا صناديق في 

 األمان.

 
كتبت  GNEORBRMالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ahulhoastطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/04/2021 :خبتاري 348233 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايتال تش للتجارة ذ م م  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 
ص ب : 

(450562 , , ,)
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

م، فواكه وخضروات محفوظة خالصات اللح
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
، حيث  ahulhoastكلمة التينية  وصف العالمة :

على شكل مميز  Rأن بوسط الكلمة حرف ال 

د على خليفة وشبه دائري، والعالمة باللون األسو
 بيضاء، ومجمل العالمة مبتكر ومميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشر نموذج إعالن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 OEEVGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEDORSEOAMN 

 01/04/2021 :بتاريخ 348234 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 معدات التكيف والتبريد لتجارة معدات التكييفتكيونيك لتجارة   بإسم :
االمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، 

، 3عجمان، محل رقم

, , 2عجمان الصناعية
 ,A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

فيف والتهوية وإمداد المياه والتبريد والتج
 واألغراض الصحية. 

 
شكل شبه دائري وبه رؤوس  وصف العالمة :

 مسننة 
يشبه التروس وبأسفله شكل هندسي مثلث وبه 

أشكال دائرية، وأسفل الشكل توجد الكلمة الالتينية 
OEEVG  بالخط العريض وبأسفلها كلمة

OEDORSEOAMN  ولون العالمة باللون ،

لفية بيضاء، ومجمل العالمة مبتكر االسود على خ
 ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 قهوة آرك   
قهوة  EGN . CsT2طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

  AON MRDDEEآرك 

 01/04/2021 :بتاريخ 348235 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 قهوة آرك   بإسم :

ص.ب: وعنوانة : 

6564  m  الشارقة ،
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
كافتيريا وكافي ، خدمات توفير األطعمة 

 والمشروبات واإلقامة المؤقتة. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

 AONالتالية  : )قهوة آرك الالتينية و العربية 
MRDDEE( وقد كتبت الكلمات   )AON 
MRDDEE باللون األبيض وبشكل عمودي )

داخل مثلث باللون األسود  وبخط مميز وبشكل 
مميز ومبتكر وكتب تحت المثلث الكلمات )قهوة 

آرك( باللون األسود وبشكل مميز ومبتكر ، وكتب 
للون (  با EGN . CsT2تحتها الحروف واألرقم )

األسود وبخط صغير ،  وكامل العالمة كتبت على 
خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر  كما هو موضح 

 في الشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 AONRCALطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 01/04/2021 :بتاريخ 348236 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الميزان لتجارة المعدات الرياضية  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

-، الشارقة36210
اإلمارات العربية 

المتحدة, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 

ت الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، واألدوا
 زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
عبارة عن كلمة التينية  وصف العالمة :
AONRCAL  باللو األسود وخلفية بيضاء ، وحيث
عبارة عن شكل مثلث مميز بطريقة  Aأن الحرف 

 متداخلة. وشكل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لك :وكيل التسجيل / الما

  إسناد للملكية الفكرية   
 Galash Nallطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/04/2021 :بتاريخ 348249 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اسمهان خلفان محمد بوساري السويدي.  بإسم :

مكتب رقم وعنوانة : 

ملك أحمد محمد  01
خميس الجافله 

ديرة  -الحميري 
دبي  -األولى القصيص 

اإلما رات العربية  -
المتحدة ., , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت تسلية -بطاقات بنغو-ورق لعب )شدة(-ألعاب

ُدمى -مسدسات هوائية -تعمل أتوماتيكياً وبالنقد 
 ]لعب[ -متحركة

 
لتجارية عبارة عن شكل العالمة ا وصف العالمة :

 وكلمات 
 Galash Nall   مكتوبة بحروف التينة 

مكتوبة بخط مميز باللون األبيض على خلفية سوداء 
اللون أما الشكل فيتمثل في صورة لسكينة  باللون 

البني والسلفر  وعليها دماء  ومتساقط منها دماء 
 باللون األحمر كما هو موضح بالشكل العام للعالمة 

 

 راطات : االشت
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فكرية والمصنفات التعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AMR-Nطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348260 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشونجكينج تشانجان أتومبيل.، أل تي دي  بإسم :

 260وعنوانة : 
جيانزين ايست رود، 
جيانجيبي ديستريكت، 
تشونجكينج، الصين, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحافالت، الشاحنات، السيارات، ممتص الصدمات 

للسيارات، محركات القيادة للمركبات البرية، 
البرية،  عجالت المركبات، القوابض للمركبات

 الدراجات اآللية، هياكل السيارات

 
تتكون هذه العالمة التجارية من  وصف العالمة :

 " بأحرف منمنمة.AMR-Nكلمة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AMR-Nطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348261 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تشونجكينج تشانجان أتومبيل.، أل تي دي  بإسم :

 260وعنوانة : 
جيانزين ايست رود، 
جيانجيبي ديستريكت، 
تشونجكينج، الصين, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحافالت، الشاحنات، السيارات، ممتص الصدمات 

للسيارات، محركات القيادة للمركبات البرية، 
عجالت المركبات، القوابض للمركبات البرية، 

 الدراجات اآللية، هياكل السيارات

 
تتكون هذه العالمة التجارية من  وصف العالمة :

 " بأحرف منمنمة. AMR-Nكلمة "

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 رايزو  Oiaaoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348262 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة المحيط األزرق لصناعة المنظفات والمطهرات  بإسم :
 –عمان وعنوانة : 

القسطل ،  ص.ب 

عمان  – 840791

االردن, , ,  -11181
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 

نسان واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإل
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة العربية  وصف العالمة :

رايزو (   وقد   Oiaaoو  الالتينية التالية : )
ألبيض واألسود وبشكل عمودي كتبوا  باللون ا

ومميز ومبتكر، وكامل العالمة كتبت على خلفية 
بيضاء و بشكل مميز ومبتكر كما هو موضح في 

 الشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية. 
 NRONRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348263 المودعة بالرقم :

 MM  04/11/2020  51000190بيانات األولوية :  
 مينيسو )هنغكين( إنتربرايز مانيجمنت كو.، إل تي دي.  بإسم :

، 205روم وعنوانة : 
سكند فلور أوفيس، 
نانشانزوي رود رقم 

، هنغكين 156
ديستريكت، زوهاي 
سيتي، غوانغدونغ 

بروفينس، الصين, , , 
  ,

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
ة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل والتعليم ، أجهز

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

النقد، آالت تسجيل النقد،  لألجهزة التي تعمل بقطع
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ 
أطواق للهواتف النقالة ؛ ساعات رملية ؛ لبادات 

الفأرة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ كبائن 
 لمكبرات الصوت.

 
 " وفي اسفلهاNROالكلمة " وصف العالمة :

"  بالالتينية وبشكل مميز   ، كما  NRUالكلمة "
 في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية. 
 NRONRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348264 المودعة بالرقم :

 MM  04/11/2020  50993957بيانات األولوية :  
 مينيسو )هنغكين( إنتربرايز مانيجمنت كو.، إل تي دي.  بإسم :

، 205روم وعنوانة : 
سكند فلور أوفيس، 
نانشانزوي رود رقم 

، هنغكين 156
ديستريكت، زوهاي 
سيتي، غوانغدونغ 

بروفينس، الصين, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
الدقيقة؛ حلقات للمفاتيح ]حلي صغيرة أو سالسل 

ميداليات؛  صغيرة[ ؛ حلي صغيرة ]مجوهرات[ ؛
 ساعات يد؛ ساعات حائط.

 

" وفي اسفلها NROالكلمة " وصف العالمة :
"  بالالتينية وبشكل مميز   ، كما  NRUالكلمة "

 في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية. 
 NRONRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348265 المودعة بالرقم :

 MM  04/11/2020  50976552بيانات األولوية :  
 مينيسو )هنغكين( إنتربرايز مانيجمنت كو.، إل تي دي.  بإسم :

، 205روم وعنوانة : 
سكند فلور أوفيس، 
نانشانزوي رود رقم 

، هنغكين 156
ديستريكت، زوهاي 
سيتي، غوانغدونغ 

لصين, , , بروفينس، ا
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ؛ 
المطبوعات ؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور 

الفوتوغرافية ؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة  
طاسية أو لغايات منزلية ؛ ومواد الفنانين ؛ في القر

فراشي الدهان أو التلوين ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم 
المكتبية )عدا األثاث(؛ مواد التوجيه والتدريس 
)عدا األجهزة( ؛ مواد التغليف البالستيكية )غير 

الواردة في فئات أخرى(؛ حروف الطباعة ؛ 
م[ ؛  مساند الكليشيهات )الراسمات( ؛ طبعات ]أختا

للصور الفوتوغرافية؛ ورق لعب )شدة( ؛ 
مطبوعات؛ مؤشرات للكتب؛ كتب للرسوم الهزلية؛ 

 قرطاسية.

 
" وفي اسفلها NROالكلمة " وصف العالمة :

"  بالالتينية وبشكل مميز   ، كما  NRUالكلمة "
 في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  لخدمات الملكية الفكرية. اإلمارات 
 NRONRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348266 المودعة بالرقم :

 MM  04/11/2020  50988995بيانات األولوية :  
 مينيسو )هنغكين( إنتربرايز مانيجمنت كو.، إل تي دي.  بإسم :

، 205روم وعنوانة : 
سكند فلور أوفيس، 

نزوي رود رقم نانشا

، هنغكين 156
ديستريكت، زوهاي 
سيتي، غوانغدونغ 

بروفينس، الصين, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 26وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المخرمات والمطرزات واألشرطة والجدائل ، 
األزرار والكالبات والعراوي والدبابيس واإلبر 

شارات للمالبس، ليست  والزهور اإلصطناعية ؛
من معادن نفيسة ؛ شارات ]أزرار[ للزينة ؛ دبابيس 

 للزينة ]إكسسوارات مالبس[ ؛ مطرزات.

 
" وفي اسفلها NROالكلمة " وصف العالمة :

"  بالالتينية وبشكل مميز   ، كما  NRUالكلمة "
 في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

م به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  رات لخدمات الملكية الفكرية.اإلما 
 NRONRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348267 المودعة بالرقم :

 MM  06/11/2020  51059349بيانات األولوية :  
 مينيسو )هنغكين( إنتربرايز مانيجمنت كو.، إل تي دي.  بإسم :

، 205روم وعنوانة : 
سكند فلور أوفيس، 

نشانزوي رود رقم نا

، هنغكين 156
ديستريكت، زوهاي 
سيتي، غوانغدونغ 

بروفينس، الصين, , , 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 
واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، 

يد الميالد؛ ُدمى؛ أحاجي الصور زينة لشجرة ع
المقطوعة؛ قوالب بناء ]لعب[ ؛ ألعاب لوحية؛ 

 ألعاب محشوة.

 
" وفي اسفلها NROالكلمة " وصف العالمة :

"  بالالتينية وبشكل مميز   ، كما  NRUالكلمة "
 في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية  مكتوبا إلدارة

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الفكرية. اإلمارات لخدمات الملكية 
 NRONRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348268 المودعة بالرقم :

 MM  21/10/2020  50604851بيانات األولوية :  
 مينيسو )هنغكين( إنتربرايز مانيجمنت كو.، إل تي دي.  بإسم :

روم  وعنوانة : 

، سكند فلور 205
أوفيس، نانشانزوي 

، 156رود رقم 
هنغكين ديستريكت، 

زوهاي سيتي، 
غوانغدونغ بروفينس، 

الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط المكتبي؛ عرض السلع على وسائل 

؛ دعاية وإعالن؛ االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛ اإلدارة 
التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة 

بآخرين؛ خدمات النصح في إدارة األعمال؛ وكاالت 
االستيراد والتصدير؛ خدمات الشراء لآلخرين 
]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[ ؛ 

إدارة أعمال  التسويق؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[ ؛
 الفنادق؛ الدعاية واإلعالن؛ تأجير آالت البيع.

 

" وفي اسفلها NROالكلمة " وصف العالمة :
"  بالالتينية وبشكل مميز   ، كما  NRUالكلمة "

 في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ت والمصنفامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 MOAUNRMالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 04/04/2021 :بتاريخ 348269 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة إقبال سليماني التجارية ذ.م.م  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 16183
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
 المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"MOAUNRM بأحرف التينية مميزة باللون "
األسود وبتصميم مميز ومبتكر بين خطين مائلين 

 باللون األسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
  nalaacطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348270 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نيبون ستيل كوربوريشن  بإسم :

  6-1وعنوانة : 

 – 2مارونوشي، 
كو، -تشومي، شيودا

اليابان., , ,  –طوكيو 
,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 6وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ألواح وصفائح مجلفنة من الصلب؛ صفائح من 
الصلب؛ حديد غير مشغول أو نصف مشغول؛ 
فوالذ غير مشغول أو نصف مشغول؛ أنابيب 

فوالذية؛ معادن غير نفيسة غير مشغولة أو نصف 
؛ أنابيب معدنية؛ مشغولة؛ رقائق وصفائح معدنية

مواد البناء المعدنية؛ مواد معززة معدنية للبناء؛ 
مواد معدنية للسكك الحديدية؛ إطارات معدنية 

للبناء؛ وهياكل وإطارات معدنية للمباني؛ اطارات 
معدنية لبيوت النباتات الزجاجية؛ األسيجة المعدنية؛ 

تجهيزات معدنية للبناء؛ أعمدة معدنية؛ دعامات 
عمدة السقالة من المعدن؛ بطانات ومناصب وأ

جدران من المعدن للبناء؛ مجاري من المعدن 
لمنشآت التهوية وتكييف الهواء؛ مصاريع معدنية؛ 

أبواب معدنية؛ البيوت الجاهزة من المعدن؛ منصات 

معدنية مسبقة الصنع؛ المباني المعدنية؛ خردوات 
 معدنية صغيرة؛  

 
بة بأحرف مكتو nalaacالكلمة  وصف العالمة :

 التينية و بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 Vo oasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348271 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 العالميه للدعايه واالعالن ش م م  بإسم :
الخوير، وعنوانة : 

بوشر، محافظة مسقط 

،  111، رمز بريدي 
مسقط، سلطنة عمان, , 

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اإلعالن واألعمال التجارية واإلدارة العامة وإدارة 

 المكاتب وخدمات االستيراد والتصدير.

 
مة عبارة عن الكلمة الالتينية العال وصف العالمة :

(، كتبت باللون األسود وبشكل Vo oasالتالية: )
مميز ومبتكر  ، وكامل العالمة كتبت على خلفية 

 بيضاء بشكل مميز ومبتكر  كما هو موضح بالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ات والمصنفمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 AO CACAالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

BAROVRMS CANEORAO GROANRRMG 

 04/04/2021 :بتاريخ 348272 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محمد القامة للتجارة العامة )ذ.م.م.(  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 
صندوق بريد 

24265 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
عبارة عن شكل مبتكر هندسي  وصف العالمة :

( باللون األحمر،  Cعلى شكل حرف التيني ) 
باللون  uO Cuhuوعلى يمينه كلمة التينية 
 BAROVRMSاألزرق وأسفلها جملة 

CANEORAO GROANRRMG  باللون
 الرمادي، ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 NAnA DOEGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CEAN 

 04/04/2021 :بتاريخ 348274 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تازا لتجارة اللحوم الطازجة ذ م م  : بإسم
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 
ص ب : 

(410171 , , ,)
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
فة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه ومجف

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
عبارة عن رسم والكلمات الالتينية  وصف العالمة :

(، وقد كتبت NAnA DOEGU CEANالتالية : )
بين دائرتين باللون االبيض وخلفية باللون األسود، 

( باللون األبيض وبشكل NAnAالكلمة )وقد كتبت 
مائل وخط كبير في االعلى، كما رسمت نجمتان 
اسفلها ومن الجهتين باللون األسود وفي االسفل 

( باللون DOEGU CEANكتبت الكلمات )
األبيض وبشكل مائل وخط كبير، وفي وسط 

العالمة يوجد رسم على شكل اداة تقطيع كبيرة 
بيض واألسود رسم وعددها اثنتان باللونين األ

بداخلهما صور لطائر وماعز باللونين األبيض 
واألسود وجميعها كتبت ضمن دائرة باللون 

األبيض، وكامل العالمة كتبت على خلفية بيضاء 
 بشكل مبتكر ومميز كما هو موضح في الشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية  مكتوبا إلدارة العالمات

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 uhDalhيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

 04/04/2021 :بتاريخ 348276 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تك ماتي  بإسم :

 230وعنوانة : 
تنفيذي د. إس تي ئي 

كرانبيري تي  129

، 16066دبليو، بي، 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

كثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، ت
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
ة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ حاسب

برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق, أفالم واقية 
تتكيف مع شاشات الكمبيوتر ، أفالم واقية تتكيف 
مع الهواتف الذكية ، وأغلفة للهواتف الذكية ، 

( OVAsوأغطية للمساعدين الرقميين الشخصيين )
 ، وأغطية ألجهزة الكمبيوتر اللوحي. 

 
عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

(uhDalh  وقد كتبت باللون األسود وبشكل )
افقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بيضاء بشكل 

 مبتكر ومميز كما هو موضح في الشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
ات والمصنفمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيزماستر لالستشارات القانونية 
 ARO BAOالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 04/04/2021 :بتاريخ 348280 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شنزن يومي انفورماشن تكنولوجيي كو.، ليمتد.  بإسم :

، 201وعنوانة : 
بلدينغ بي، ديانليان 
تكنولوجيي بلدينغ، 
نانحوان افانيو، 

ماشنتوهو كميونيتي، 
ماتيان ستريت، 
ركت، غوانغمينج ديست

شنزن، الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سجائر، أجهزة تسخين بدائل التبغ لغرض 
االستنشاق، فالتر للسجائر،  بخاخ سيجارة 

إلكترونية ، أجهزة تسخين التبغ لغرض االستنشاق، 
السجائر حلول النيكوتين السائلة لالستخدام في 

اإللكترونية ، تبغ، المحاليل السائلة لالستخدام في 
السجائر اإللكترونيه ،  منكها ت وغيرها من 

الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر 
 اإللكترونيه، سجائر إلكترونية

 

هي عبارة عن كلمتين مكتوبتين  وصف العالمة :
 باللون االسود بطريقة 

 .مميزة في شكل المستطيل 

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية والمصنفات تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 OAMRAcGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348282 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 . الحالب لإلدارة المطاعم2. ديسربتيف انترتينمنت إنك.  1  بإسم :

، فكتوريا، ماهي،    108يت . سو1وعنوانة : 
 جزر السيشال 

 301. مكتب رقم 2
ملك التوحيدي 

للعقارات، بردبي، 
منخول، اإلمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 . 43المؤقت، في الفئة 

 
بأحرف التينية  OAMRAcGكلمة  وصف العالمة :

بخط مميز باللون األصفر الداكن المائل إلى 
 البرتقالي على قاعدة بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 Oa Oosaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348283 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 . الحالب لإلدارة المطاعم2. ديسربتيف انترتينمنت إنك.  1  بإسم :

، فكتوريا، ماهي،    108. سويت 1وعنوانة : 
 جزر السيشال 

 301. مكتب رقم 2
ملك التوحيدي 

للعقارات، بردبي، 
منخول، اإلمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 .43المؤقت، في الفئة 

 
بأحرف التينية  Oa Oosaكلمة  وصف العالمة :

 بخط مميز باللون الزهري الفاتح على قاعدة بيضاء

 

 االشتراطات : 

 
تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  سيوم مارك انتلكتشوال بروبرتياك 
 NREROOVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 04/04/2021 :بتاريخ 348297 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. شينزهين دارين رينليزيوان كو.، ليمتد  بإسم :

، 9، فويوان جاردن، نمبر 506 – 1إيه وعنوانة : 
-يتي، فوباو ساببينجالنج رود، فوباو كوميون

ديستريكت، فوتيان 
ديستريكت، شينزهين 
سيتي، الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
ة وأدوات الوزن واألجهزة واألدوات البصري

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

فيديوية رقمية تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"NREROOVة باللون " بأحرف التينية مميز
 األسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 جرين بوتيل كوفي ش.ذ.م.م  
 Sraas Bohhlaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MoFFaa  

 04/04/2021 :بتاريخ 348353 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 .م.مجرين بوتيل كوفي ش.ذ  بإسم :

 - 5محل رقم  -ند الحمر  -ديره  -دبي وعنوانة : 
ملك محمد عادل بالرميثه, هاتف: 

00971552888

, صندوق البريد: 898

, ايميل: 85971
Sraas ohhlasoFF
a@nhual.soh, , 

 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أعداد  -د القهوه المتخصصه أعدا -مطعم  -مقهي 

 -مشروبات الطاقه  -الوجبات الغذائيه الصحيه 
 -أعداد الوجبات الخفيفه  -مشروبات البروتين 

 أعداد القهوه

 
الصورة عبارة عن زجاجة باللون  وصف العالمة :

االخضر واألبيض مفتوح غطاءها ومكتوب تحتها 
(( باللون Sraas Bohhlaباللغة االنجليزيه : ))

سود تحتها خط باللون االخضر من بداية الكلمة األ
آلخرها وتكتب بالعربيه : ))الزجاجة الخضراء (( 

. 
(( باللون األسود وتكتب  MoFFaaتحتها كلمة )) 

 بالعربيه )) قهوه ((.
 مرفق صوره للتوضيح 

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لتجارية مكتوبا إلدارة العالمات ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 محمد محمود رزق  
 DRDRAMالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

BEAANU MOEAC 

 05/04/2021 :بتاريخ 348373 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محمد محمود رزق  بإسم :

مكتب كيو وعنوانة : 

 /سي1-05-081
ا.ع.م, ايميل:  -اشارقة 

NUECsCsDRDRA
MA@URNCARO.

MRC  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان

 
 DRDRAM BEAANU وصف العالمة :

MOEAC 

 

 االشتراطات : 
 

ية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لد
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك :وكيل 

 رابطة المحترفين االماراتية  
 aAAE OORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEASAE 

 05/04/2021 :بتاريخ 348377 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 رابطة المحترفين االماراتية  بإسم :
عمارة -روضة ابو ظبي-شارع المطاروعنوانة : 
بق السادس, هاتف: الطا-علي واوالده

0501390037 ,
فاكس: 

024044990 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 54315
ntusah.sulat

@aua.rolaunaa
.ua, , , ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تنظيم وتسويق وترويج المسابقات الرياضية 

ليات، االنشطة الرياضية االلكترونية، توقيت الفعا
 االلكترونية،معلومات الترفيه الرياضي االلكتروني

 
ذراع تحكم في االلعاب  وصف العالمة :

 aAAE OORااللكترونية مع كلمات مع شعار 
OEASAE 

وهي عبارة  عن كرة قدم داخل درع وجميعها  
 بزوايا حادة 

 

 االشتراطات : 
 

به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ات لخدمات الملكية الفكرية.اإلمار 
 nasasasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348382 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شنغهاي ييبين تريدينغ كو.، أل تي دي.  بإسم :

 2الطابق وعنوانة : 

، رقم   2،المبنى 

طريق جيانغيو ،  999
منطقة مينهانج ، 

ي ، الصين., , , شنغها
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مكبرات صوت، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن 
البطاريات، صناديق مصنوعة خصيصاً لألجهزة 
واألدوات الفوتوغرافية، مناصب ثالثية القوائم 
ر يدوية للكاميرات، أطواق للهواتف النقالة، أطقم غي

للهواتف، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، مساند رسغ 
لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، فأرة ]معدات 
معالجة بيانات[ ، كبالت كهربائية، سماعات 
 الرأس، وصالت ]كهربائية[ ، ميكروفونات.

 

" بالالتينية nasasasالكلمة " وصف العالمة :
 وبشكل مميز ،  كما في الشكل المرفق .

 

 راطات : االشت
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فكرية والمصنفات التعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GMEANU9طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348408 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. المالبس 
الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 

لألطفال؛ مالبس للسيدات ومالبس للرجال؛ مالبس 
خارجية؛ المعاطف والسترات والقمصان وتي 

بس علوية وقمصان شيرتات وقمصان بولو؛ مال
وقمصان رجبي وقمصان رياضية وكنزات 

وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات تريكو؛ 
وسويت شيرتات. سراويل ضيقة؛ وبنطلونات؛ 
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

وبلوزات وفساتين وسويت شيرتات وبنطلونات 
رياضية وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة 

جيم وصدريات، التنانير والبدالت للتعرق ومالبس ال
والبدالت الرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة 
الظهر؛ قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخلي 
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

رياضية بدلة رياضية. بنطال؛ شورتات؛ بنطال 
كابري. مالبس الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. 

سباحة البكيني؛ ازياء مالبس البحر؛ مالبس ال
السباحة؛ قبعات السباحة، شورتات الشاطئ؛ بدالت 

الركض ومالبس لالستجمام. مالبس التزلج؛ 
سترات التزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة 

للماء؛ مالبس مضادة للمطر أحزمة، أوشحة، 
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية )مالبس داخلية 

ال داخلي؛ تي للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سرو

شيرت داخلي؛ مالبس داخلية؛ قمصان؛ قميص 
داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخلي للرجال؛ 
أقنعة العين؛ حماالت الصدر. براليت. صدرية 

ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطول؛ 
سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛ األحزمة؛ 
ان مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمص
نوم؛ بشاكير؛ دمى. قمصان النوم، مجموعات 

السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالبس النوم؛ 
مالبس المساء؛ بيجامات؛ رداءات، جلبابات، 
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 

نسائية؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الباليه؛ 
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 

ات؛ قفازات دون أصابع؛ أحزمة؛ بدالت، قفاز
مرايل األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات 
مسطحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنعة؛ قبعات 

البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
من الشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شتوية، 
أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 

التمرين وأحذية الجري، أحذية الرياضية؛  أحذية
أحذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية؛ أحذية 

 التزلج على الجليد؛

 
عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"GMEANU9.باللغة الالتينية " 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GMEANU9ة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالم

 05/04/2021 :بتاريخ 348411 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم خدمات الدعاية 

واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 
أو االستشارات التجارية، إدارة أعمال أصحاب 
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

االستشارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق 
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

عات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، المبي
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 
البيع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوزيع 

مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 
خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 

اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 
زيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع وتو

المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة 
أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصيحة للمشترين 

حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

والسلع  تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات
المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة 

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، 

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 

ني والتطبيقات ومواقع التواصل والبريد اإللكترو

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
الدعاية والترويج والتي تشمل الترويج واإلعالن 

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر لسلع 
وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 

تجات الغير، التسويق الرقمي التنظيم لتوزيع من
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبكات 
االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 

وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 
المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 

 الكمبيوتر العالمية. والتي تشمل شبكات

 
عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"GMEANU9.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GURRRGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348413 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  سم :بإ
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. المالبس 
الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 

يدات ومالبس للرجال؛ مالبس لألطفال؛ مالبس للس
خارجية؛ المعاطف والسترات والقمصان وتي 

شيرتات وقمصان بولو؛ مالبس علوية وقمصان 
وقمصان رجبي وقمصان رياضية وكنزات 

وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات تريكو؛ 
وسويت شيرتات. سراويل ضيقة؛ وبنطلونات؛ 
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

ساتين وسويت شيرتات وبنطلونات وبلوزات وف
رياضية وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة 
للتعرق ومالبس الجيم وصدريات، التنانير والبدالت 
والبدالت الرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة 
الظهر؛ قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخلي 
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

بنطال؛ شورتات؛ بنطال  رياضية بدلة رياضية.
كابري. مالبس الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. 

مالبس البحر؛ مالبس السباحة البكيني؛ ازياء 
السباحة؛ قبعات السباحة، شورتات الشاطئ؛ بدالت 

الركض ومالبس لالستجمام. مالبس التزلج؛ 
سترات التزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة 

مطر أحزمة، أوشحة، للماء؛ مالبس مضادة لل
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية )مالبس داخلية 
للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سروال داخلي؛ تي 
شيرت داخلي؛ مالبس داخلية؛ قمصان؛ قميص 

داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخلي للرجال؛ 
أقنعة العين؛ حماالت الصدر. براليت. صدرية 
ل؛ ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطو

سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛ األحزمة؛ 
مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمصان 

نوم؛ بشاكير؛ دمى. قمصان النوم، مجموعات 
السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالبس النوم؛ 

مالبس المساء؛ بيجامات؛ رداءات، جلبابات، 
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 

ة؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الباليه؛ نسائي
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 
قفازات؛ قفازات دون أصابع؛ أحزمة؛ بدالت، 
مرايل األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات 
مسطحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنعة؛ قبعات 

البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
لشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شتوية، من ا

أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 
أحذية التمرين وأحذية الجري، أحذية الرياضية؛ 

أحذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية؛ أحذية 
 التزلج على الجليد؛

 
عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"GURRRGU.باللغة الالتينية " 

 

 شتراطات : اال
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية والمصنفات تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GURRRGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348417 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم 
واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 
أو االستشارات التجارية، إدارة أعمال أصحاب 
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

ارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق االستش
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

المبيعات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، 
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 
البيع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوزيع 

مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 
التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر  خدمات

اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 
وتوزيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع 

المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة 
أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصيحة للمشترين 
سلع حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بال
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة 

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، 

، الهاتف، أو عن طريق كتالوجات البيع بالبريد
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 
والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومواقع التواصل 

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
الدعاية والترويج والتي تشمل الترويج واإلعالن 

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
لترويجية، التسويق المباشر لسلع اإلعالنية وا

وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 
التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسويق الرقمي 
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبكات 
االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 

راف عليها، جميع الخدمات وإدارتها واإلش
المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 

 والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالمية.

 
عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"GURRRGU.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 DAGU.RM.CbOة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالم

 05/04/2021 :بتاريخ 348419 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
باس القدم وأغطية الرأس. المالبس المالبس ول

الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 
لألطفال؛ مالبس للسيدات ومالبس للرجال؛ مالبس 

خارجية؛ المعاطف والسترات والقمصان وتي 
شيرتات وقمصان بولو؛ مالبس علوية وقمصان 

وقمصان رجبي وقمصان رياضية وكنزات 
تريكو؛ وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات 

وسويت شيرتات. سراويل ضيقة؛ وبنطلونات؛ 
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

وبلوزات وفساتين وسويت شيرتات وبنطلونات 
رياضية وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة 
للتعرق ومالبس الجيم وصدريات، التنانير والبدالت 
والبدالت الرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة 

قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخلي الظهر؛ 
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

رياضية بدلة رياضية. بنطال؛ شورتات؛ بنطال 
كابري. مالبس الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. 

مالبس البحر؛ مالبس السباحة البكيني؛ ازياء 
السباحة؛ قبعات السباحة، شورتات الشاطئ؛ بدالت 

الستجمام. مالبس التزلج؛ الركض ومالبس ل
سترات التزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة 

للماء؛ مالبس مضادة للمطر أحزمة، أوشحة، 
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية )مالبس داخلية 
للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سروال داخلي؛ تي 
شيرت داخلي؛ مالبس داخلية؛ قمصان؛ قميص 

لي للرجال؛ داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخ
أقنعة العين؛ حماالت الصدر. براليت. صدرية 

ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطول؛ 
سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛ األحزمة؛ 
مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمصان 

نوم؛ بشاكير؛ دمى. قمصان النوم، مجموعات 
س النوم؛ السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالب

مالبس المساء؛ بيجامات؛ رداءات، جلبابات، 
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 

نسائية؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الباليه؛ 
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 
قفازات؛ قفازات دون أصابع؛ أحزمة؛ بدالت، 
مرايل األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات 

طحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنعة؛ قبعات مس
البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
من الشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شتوية، 
أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 
أحذية التمرين وأحذية الجري، أحذية الرياضية؛ 

؛ أحذية أحذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية
 التزلج على الجليد؛

 
" DAGU.RM.CbOعبارة " وصف العالمة :
 باللغة الالتينية.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنخ يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 DAGU.RM.CbOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348421 المودعة بالرقم :
  بيانات األولوية : 

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم 
واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 

و االستشارات التجارية، إدارة أعمال أصحاب أ
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

االستشارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق 
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

المبيعات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، 
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 

ع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوزيع البي
مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 

خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 
اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 

وتوزيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع 
رة المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكو
أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصيحة للمشترين 

حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة 

متاجر البيع  وشراء هذه السلع بسهولة من خالل
بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، 

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 
والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومواقع التواصل 

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
والترويج والتي تشمل الترويج واإلعالن الدعاية 

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر لسلع 
وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 
التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسويق الرقمي 
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

لكتروني والتطبيقات والشبكات والبريد اإل
االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 

وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 
المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 

 والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالمية.

 
" DAGU.RM.CbOعبارة " وصف العالمة :
 باللغة الالتينية.

 

 طات : االشترا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جيتيندرا للملكية الفكرية 
 Noi Ouscطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348423 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 معروف اشيري تارامال كوروكان  بإسم :
ايه كيه وعنوانة : 

هاوس، بي.اوه ماتول، 
ن: كانور، بي

، كيراال، 670325
الهند., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 
واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، 

 زينة لشجرة عيد الميالد.

 
 Noiات )العالمة تتكون من الكلم وصف العالمة :

Ousc كتبت بأحرف التينية بشكل مميز باللون )
األبيض المظلل باللون األخضر ويوجد أعالها 
 تصميم مميز لشكل لعبة مروحة ورقية ملونة. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 MRNNRM Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ABRVE 

 05/04/2021 :بتاريخ 348425 ة بالرقم :المودع

 بيانات األولوية :  
 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :

ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. المالبس

الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 
لألطفال؛ مالبس للسيدات ومالبس للرجال؛ مالبس 

خارجية؛ المعاطف والسترات والقمصان وتي 
شيرتات وقمصان بولو؛ مالبس علوية وقمصان 

وقمصان رجبي وقمصان رياضية وكنزات 
وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات تريكو؛ 

ة؛ وبنطلونات؛ وسويت شيرتات. سراويل ضيق
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

وبلوزات وفساتين وسويت شيرتات وبنطلونات 
رياضية وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة 
للتعرق ومالبس الجيم وصدريات، التنانير والبدالت 
والبدالت الرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة 

لي الظهر؛ قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخ
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

رياضية بدلة رياضية. بنطال؛ شورتات؛ بنطال 
كابري. مالبس الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. 

مالبس البحر؛ مالبس السباحة البكيني؛ ازياء 
السباحة؛ قبعات السباحة، شورتات الشاطئ؛ بدالت 

الركض ومالبس لالستجمام. مالبس التزلج؛ 
لتزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة سترات ا

للماء؛ مالبس مضادة للمطر أحزمة، أوشحة، 
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية )مالبس داخلية 
للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سروال داخلي؛ تي 
شيرت داخلي؛ مالبس داخلية؛ قمصان؛ قميص 

داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخلي للرجال؛ 
الصدر. براليت. صدرية أقنعة العين؛ حماالت 

ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطول؛ 
سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛ األحزمة؛ 
مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمصان 

نوم؛ بشاكير؛ دمى. قمصان النوم، مجموعات 
السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالبس النوم؛ 

رداءات، جلبابات،  مالبس المساء؛ بيجامات؛
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 

نسائية؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الباليه؛ 
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 
قفازات؛ قفازات دون أصابع؛ أحزمة؛ بدالت، 
مرايل األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات 

ة؛ قبعات مسطحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنع
البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
من الشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شتوية، 
أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 
أحذية التمرين وأحذية الجري، أحذية الرياضية؛ 

أحذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية؛ أحذية 
 التزلج على الجليد؛

 
 MRNNRM Eعبارة " العالمة : وصف

ABRVE.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 MRNNRM Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ABRVE 

 05/04/2021 :بتاريخ 348426 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الشايع ذ م مشركة محمد حمود   بإسم :

ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم 
واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 

ارة أعمال أصحاب أو االستشارات التجارية، إد
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

االستشارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق 
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

المبيعات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، 
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 

ق ببيع وتوزيع البيع بالجملة، وذلك فيما يتعل
مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 

خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 
اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 

وتوزيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع 
المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة 

ديم النصيحة للمشترين أعاله وعرضها للبيع وتق
حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة 

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
افذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، بالتجزئة، من

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 
والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومواقع التواصل 

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
يج واإلعالن الدعاية والترويج والتي تشمل الترو

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر لسلع 
وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 
التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسويق الرقمي 
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

ات والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبك
االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 

وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 
المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 

 والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالمية.

 
 MRNNRM Eعبارة " وصف العالمة :

ABRVE.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 

عتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 جيل / المالك :وكيل التس

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 AMV E AMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348428 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25ذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : و
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. المالبس 
الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 

لألطفال؛ مالبس للسيدات ومالبس للرجال؛ مالبس 
خارجية؛ المعاطف والسترات والقمصان وتي 

شيرتات وقمصان بولو؛ مالبس علوية وقمصان 
ن رجبي وقمصان رياضية وكنزات وقمصا

وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات تريكو؛ 
وسويت شيرتات. سراويل ضيقة؛ وبنطلونات؛ 
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

وبلوزات وفساتين وسويت شيرتات وبنطلونات 
رياضية وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة 

والبدالت للتعرق ومالبس الجيم وصدريات، التنانير 
والبدالت الرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة 
الظهر؛ قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخلي 
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

رياضية بدلة رياضية. بنطال؛ شورتات؛ بنطال 
كابري. مالبس الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. 

مالبس البحر؛ مالبس السباحة البكيني؛ ازياء 
لسباحة؛ قبعات السباحة، شورتات الشاطئ؛ بدالت ا

الركض ومالبس لالستجمام. مالبس التزلج؛ 
سترات التزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة 

للماء؛ مالبس مضادة للمطر أحزمة، أوشحة، 
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية )مالبس داخلية 
للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سروال داخلي؛ تي 

ي؛ مالبس داخلية؛ قمصان؛ قميص شيرت داخل

داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخلي للرجال؛ 
أقنعة العين؛ حماالت الصدر. براليت. صدرية 

ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطول؛ 
سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛ األحزمة؛ 
مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمصان 

مصان النوم، مجموعات نوم؛ بشاكير؛ دمى. ق
السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالبس النوم؛ 

مالبس المساء؛ بيجامات؛ رداءات، جلبابات، 
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 

نسائية؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الباليه؛ 
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 

أحزمة؛ بدالت، قفازات؛ قفازات دون أصابع؛ 
مرايل األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات 
مسطحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنعة؛ قبعات 

البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
من الشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شتوية، 
أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 

أحذية الرياضية؛  أحذية التمرين وأحذية الجري،
أحذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية؛ أحذية 

 التزلج على الجليد؛

 
 AMV Eعبارة عن الكلمات " وصف العالمة :

AMV.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 AMV  EAMVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348429 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ألعمال، التنظيم خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة ا

واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 
أو االستشارات التجارية، إدارة أعمال أصحاب 
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

االستشارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق 
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

از، خدمات التجزئة، المبيعات ألصحاب االمتي
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 
البيع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوزيع 

مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 
خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 

اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 
من األدوات والسلع  وتوزيع مجموعة متنوعة

المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة 
أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصيحة للمشترين 

حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة المنزلية 

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، 

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 

اقع التواصل والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومو

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
الدعاية والترويج والتي تشمل الترويج واإلعالن 

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر لسلع 
وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 

يق الرقمي التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسو
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبكات 
االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 

وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 
المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 

 ية.والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالم

 
 AMV Eعبارة عن الكلمات " وصف العالمة :

AMV.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 MD URCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348431 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 د حمود الشايع ذ م مشركة محم  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األثاث والمرايا وإطارات الصور؛ حاويات غير 

معدنية للتخزين أو النقل؛ عاج غير مشغول أو شبه 
أو عرق اللؤلؤ؛ مشغول أو قرن أو عظم الحوت 

اصداف؛ أو غليون. العنبر األصفر كراسي؛ أِسرة. 
مكاتب. تجهيزات األبواب والبوابات والنوافذ غير 

المعدنية؛ أدوات الربط غير المعدنية حامالت 
مناشف ورقية غير معدنية؛ صواني. التماثيل 

والتماثيل الصغيرة على شكل شخصيات واألعمال 
المصنوعة من مواد  الفنية والزخارف والديكورات

مثل الخشب أو الشمع أو الجبس أو البالستيك، 
المدرجة في فئة األثاث والمفروشات. الفراش 

والمراتب والوسائد والوسائد الصغيرة وإطارات 
المرايا. تجهيزات الستائر الداخلية المعتمة. 

شماعات المالبس خطافات تعليق المالبس مأوى 
؛ حاويات وسالل الحيوانات واألسرة الخاصة بهم

وحوامل غير معدنية؛ إطارات الصور؛ سلع )غير 
مدرجة في الفئات األخرى( من الخشب والفلين 
والقصب والخيزران والخوص والقرن والعظام 
والعاج وعظام الحوت واألصداف والكهرمان 

وعرق اللؤلؤ والمرشوم، وبدائل جميع هذه المواد، 
واألقسام أو البالستيك، يعرض منظم المجوهرات، 
القائمة بذاتها )األثاث(، ولوحات األسماء، 

والديكورات المتحركة واألصداف والصواني 
ومقابض األبواب والملصقات؛ حاويات غير معدنية 
للتخزين أو النقل؛ حاويات مصنوعة كليًا أو بشكل 

أساسي من مواد بالستيكية؛ صناديق بالستيكية؛ 
ل أساسي من تباع الحاويات المصنوعة كليًا أو بشك

البالستيك لمستحضرات التجميل فارغة؛ تباع 
الحاويات البالستيكية وحاويات مستحضرات 

التجميل فارغة؛ حاويات بالستيكية مثل الزجاجات 
وأنابيب الضغط والجرار ومضخات الرش 

ومرطب الشفاه وأنابيب أحمر الشفاه والعبوات 
المدمجة وحاويات تحديد العيون وحاويات ملمع 

اه وحاويات الماسكارا؛ تُباع العلب والحاويات الشف
البالستيكية لمجموعات مستحضرات التجميل، 

ومجموعات األظافر، ومستلزمات طب األسنان، 
ومجموعات الشعر، وأدوات التخسيس، والعدسات 
الالصقة، ومجموعات العناية بالعيون، واإلسعافات 
األولية واألطقم الطبية، ومجموعات طالء األظافر 
والباديكير فارغة؛ اغطية لمستحضرات التجميل؛  

الزجاجات والجرار مع مسامير على أغطية 
لمستحضرات التجميل؛ أغطية بالستيكية ووسائد 
السفر ومراتب هوائية وستائر خرز للزينة. أرفف 
زجاجية وخزانات أمتعة شخصية. أجراس الرياح 
)ديكور(؛ عالقات المعاطف؛ وشماعات المالبس 

تعليق المالبس؛ وحوامل الستائر  وخطافات
وخطافات الستائر وأعمدة الستائر ووسائد؛ 

وموزعات المناشف والواقي من المواقد. حامل 
للزهور وحامل للقبعات وكراسي عالية لألطفال 
وأرقام المنازل، صناديق بالستيكية غير معدنية 

)بخالف صناديق القمامة(؛ ووسائد. أرفف للكاسات 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

من البالستيك والخشب وشرائط زخرفية 
لالستخدام مع تجهيزات النوافذ؛ ومشابك إلحكام 

غلق الحقائب. حاويات بالستيكية للعطريات 
والعطور؛ حلقات المفاتيح وسالسل المفاتيح غير 
المعدنية؛ سدادات الباب وكراسي. سالل، غير 

معدنية، ومقاعد )أثاث(؛ صناديق من الخشب أو 
ائن. صناديق من البالستيك وأثاث خشبي؛ الخز

الخشب أو البالستيك؛ مقاعد. صناديق للعب الفلين. 
مهد. كراسي مريحة؛ أرائك. الجداول؛ عربات 

الشاي وحوامل سرير المهد وطاوالت وكراسي بال 
ظهر أو ذراعين. سالل )سالل( لنقل األشياء؛ 
ساللم خشبية أو بالستيكية؛ خزانات األدوية 

 وبساطات قابلة لإلزالة لغسلها.

 

" باللغة MD URCEعبارة " وصف العالمة :
 الالتينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 MD URCEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348435 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 م مشركة محمد حمود الشايع ذ   بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم 
واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 

أصحاب  أو االستشارات التجارية، إدارة أعمال
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

االستشارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق 
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

المبيعات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، 
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 

وزيع البيع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وت
مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 

خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 
اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 

وتوزيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع 
المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة 

حة للمشترين أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصي
حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة 

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالجملة، ماكينات البيع الذاتي،  بالتجزئة، منافذ البيع

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 
والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومواقع التواصل 

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
ن الدعاية والترويج والتي تشمل الترويج واإلعال
لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر لسلع 
وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 
التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسويق الرقمي 
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبكات 
اعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها االجتم

وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 
المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 

 والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالمية.

 
" باللغة MD URCEعبارة " وصف العالمة :

 الالتينية.

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 EUEGUAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348440 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. المالبس 
الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 

لألطفال؛ مالبس للسيدات ومالبس للرجال؛ مالبس 
خارجية؛ المعاطف والسترات والقمصان وتي 

شيرتات وقمصان بولو؛ مالبس علوية وقمصان 
ة وكنزات وقمصان رجبي وقمصان رياضي

وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات تريكو؛ 
وسويت شيرتات. سراويل ضيقة؛ وبنطلونات؛ 
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

وبلوزات وفساتين وسويت شيرتات وبنطلونات 
رياضية وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة 
للتعرق ومالبس الجيم وصدريات، التنانير والبدالت 

لرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة والبدالت ا
الظهر؛ قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخلي 
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

رياضية بدلة رياضية. بنطال؛ شورتات؛ بنطال 
كابري. مالبس الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. 

مالبس البحر؛ مالبس السباحة البكيني؛ ازياء 
حة، شورتات الشاطئ؛ بدالت السباحة؛ قبعات السبا

الركض ومالبس لالستجمام. مالبس التزلج؛ 
سترات التزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة 

للماء؛ مالبس مضادة للمطر أحزمة، أوشحة، 
مالبس داخلية؛ مالبس داخلية )مالبس داخلية 
للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سروال داخلي؛ تي 

صان؛ قميص شيرت داخلي؛ مالبس داخلية؛ قم
داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخلي للرجال؛ 
أقنعة العين؛ حماالت الصدر. براليت. صدرية 

ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطول؛ 
سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛ األحزمة؛ 
مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمصان 

 نوم؛ بشاكير؛ دمى. قمصان النوم، مجموعات
السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالبس النوم؛ 

مالبس المساء؛ بيجامات؛ رداءات، جلبابات، 
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 

نسائية؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الباليه؛ 
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 
قفازات؛ قفازات دون أصابع؛ أحزمة؛ بدالت، 

األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات  مرايل
مسطحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنعة؛ قبعات 

البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
من الشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شتوية، 
أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 
أحذية التمرين وأحذية الجري، أحذية الرياضية؛ 

ذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية؛ أحذية أح
 التزلج على الجليد؛

 
" EUEGUAعبارة عن الكلمة " وصف العالمة :
 باللغة الالتينية.

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالالفكرية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 EUEGUAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 05/04/2021 :بتاريخ 348443 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم 

الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال واإلدارة، 
أو االستشارات التجارية، إدارة أعمال أصحاب 
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

االستشارات التجارية في إنشاء وتشغيل حقوق 
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

المبيعات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، 
لبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات خدمات ا

البيع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوزيع 
مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 

خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 
اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 

وتوزيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع 
ة، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة المنزلي

أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصيحة للمشترين 
حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
المذكورة أعاله، توفير مجموعة من السلع التي 

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
م معاينة المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح له

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، 

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
وسائل االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية 
والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومواقع التواصل 

رامج التسوق التلفزيونية، خدمات االجتماعي أو ب
الدعاية والترويج والتي تشمل الترويج واإلعالن 

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر لسلع 
وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 
التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسويق الرقمي 

رين عبر المواقع االلكترونية لسلع وخدمات اآلخ
والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبكات 

االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 
وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 

المذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية 
 والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالمية.

 
" EUEGUAن الكلمة "عبارة ع وصف العالمة :
 باللغة الالتينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GRCOOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRSENUEO 

 05/04/2021 :بتاريخ 348447 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :

ص. ب عنوانة : و

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. المالبس 
الرياضية؛ مالبس للرضع مالبس لألم ومالبس 

لألطفال؛ مالبس للسيدات ومالبس للرجال؛ مالبس 
لمعاطف والسترات والقمصان وتي خارجية؛ ا

شيرتات وقمصان بولو؛ مالبس علوية وقمصان 
وقمصان رجبي وقمصان رياضية وكنزات 

وسترات محبوكة وبلوفرات وسترات تريكو؛ 
وسويت شيرتات. سراويل ضيقة؛ وبنطلونات؛ 
وتنانير ومعاطف ومالبس رياضية جيرسي 

وبلوزات وفساتين وسويت شيرتات وبنطلونات 
وشورتات مضادة للتعرق وبدالت مضادة  رياضية

للتعرق ومالبس الجيم وصدريات، التنانير والبدالت 
والبدالت الرسمية والصدريات. وصدرية مكشوفة 
الظهر؛ قميص داخلي بدون أكمام؛ قميص داخلي 
قصير، بنطلونات؛ جينز؛ شورتات؛ شورتات 

رياضية بدلة رياضية. بنطال؛ شورتات؛ بنطال 
الشاطئ؛مالبس السباحة؛ الساري. كابري. مالبس 

مالبس البحر؛ مالبس السباحة البكيني؛ ازياء 
السباحة؛ قبعات السباحة، شورتات الشاطئ؛ بدالت 

الركض ومالبس لالستجمام. مالبس التزلج؛ 
سترات التزلج مالبس مقاومة للماء؛ مالبس مضادة 

للماء؛ مالبس مضادة للمطر أحزمة، أوشحة، 
بس داخلية )مالبس داخلية مالبس داخلية؛ مال

للتنحيف(؛ مالبس حرارية؛ سروال داخلي؛ تي 
شيرت داخلي؛ مالبس داخلية؛ قمصان؛ قميص 

داخلي للنساء؛ قميص؛ سروال داخلي للرجال؛ 
أقنعة العين؛ حماالت الصدر. براليت. صدرية 

ضيقة. مالبس داخلية. سراويل متوسطة الطول؛ 
األحزمة؛  سروال داخي للرجال، أحزمة الرباط؛

مالبس للمنزل للنساء شفافة؛ مالبس نوم؛ قمصان 
نوم؛ بشاكير؛ دمى. قمصان النوم، مجموعات 

السراويل الداخلية للرجال؛ كيمونو؛ مالبس النوم؛ 
مالبس المساء؛ بيجامات؛ رداءات، جلبابات، 
عباءات. جوارب وجوارب داخلية؛ وجوارب 
اليه؛ نسائية؛ جوارب طويلة؛ لباس ضيق. مالبس الب
ربطات العنق؛ أربطة؛ أحزمة. أوشحة؛ شاالت؛ 
قفازات؛ قفازات دون أصابع؛ أحزمة؛ بدالت، 
مرايل األطفال؛ قبعات؛ قبعات رياضية؛ قبعات 
مسطحة؛ قلنسوة؛ غطاء لألذنين؛ أقنعة؛ قبعات 

البيسبول؛ عصابات؛ أساور؛ قبعات؛ قبعات للحماية 
وية، من الشمس؛ قبعات؛ قبعات صغيرة؛، أحذية شت
أحذية، نعال، صنادل، أحذية رياضية، جوارب، 
أحذية التمرين وأحذية الجري، أحذية الرياضية؛ 

أحذية الشاطئ أحذية كرة القدم نعال لألحذية؛ أحذية 
 التزلج على الجليد؛

 
 GRCOOEEعبارة " وصف العالمة :
NRSENUEO.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لك :وكيل التسجيل / الما

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GRCOOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRSENUEO 

 05/04/2021 :بتاريخ 348449 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 شركة محمد حمود الشايع ذ م م  بإسم :

ص. ب وعنوانة : 

، الصفاة 181

، الكويت, , 13002
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، التنظيم 
واإلدارة، الوظائف المكتبية، تحليل إدارة األعمال 
أو االستشارات التجارية، إدارة أعمال أصحاب 
االمتياز، تقديم معلومات حول حق االمتياز، 

يل حقوق االستشارات التجارية في إنشاء وتشغ
االمتياز، خدمات الشراء ألصحاب االمتياز، ترويج 

المبيعات ألصحاب االمتياز، خدمات التجزئة، 
خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، وخدمات 
البيع بالجملة، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوزيع 

مجموعة متنوعة من المالبس واألحذية والقبعات، 
زئة عبر خدمات التجزئة، خدمات البيع بالتج

اإلنترنت، وخدمات البيع بالجملة، فيما يتعلق ببيع 
وتوزيع مجموعة متنوعة من األدوات والسلع 

المنزلية، الخدمات المتعلقة بتوفير السلع المذكورة 
أعاله وعرضها للبيع وتقديم النصيحة للمشترين 

حول منتجات التجزئة بما في ذلك ما يتعلق بالسلع 
جموعة من السلع التي المذكورة أعاله، توفير م

تشمل المالبس واألحذية والقبعات واألدوات والسلع 
المنزلية لصالح العمالء، مما يتيح لهم معاينة 

وشراء هذه السلع بسهولة من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، ماكينات البيع الذاتي، 

كتالوجات البيع بالبريد، الهاتف، أو عن طريق 
االعالم اإللكتروني مثل المواقع االلكترونية وسائل 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات ومواقع التواصل 

االجتماعي أو برامج التسوق التلفزيونية، خدمات 
الدعاية والترويج والتي تشمل الترويج واإلعالن 

لسلع وخدمات اآلخرين، توزيع ونشر المواد 
سلع اإلعالنية والترويجية، التسويق المباشر ل

وخدمات اآلخرين، خدمات التسويق في مجال 
التنظيم لتوزيع منتجات الغير، التسويق الرقمي 
لسلع وخدمات اآلخرين عبر المواقع االلكترونية 

والبريد اإللكتروني والتطبيقات والشبكات 
االجتماعية، تنظيم برامج والء العمالء وتشغيلها 

وإدارتها واإلشراف عليها، جميع الخدمات 
ذكورة أعاله بما في ذلك الوسائل اإللكترونية الم

 والتي تشمل شبكات الكمبيوتر العالمية.

 
 GRCOOEEعبارة " وصف العالمة :
NRSENUEO.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
 ACAnRSUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OEGNAAOAMN E MADE VE MROV 
ADORCAE 

 06/04/2021 :بتاريخ 348459 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مطعم ومقهى أمازيغ )مؤسسة فردية(  بإسم :

ص ب وعنوانة : 

دولة  –دبي  – 5722
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 
خدمات تقديم الطعام والمشروبات؛ خدمات تموين 
الطعام؛ خدمات تحضير األطعمة لالستهالك خارج 

المحل؛ خدمات المطاعم والمقاهي ومحالت 
الوجبات الخفيفة والكافتيريات؛ خدمات األطعمة 
التي يتم تناولها خارج المحل؛ خدمات تأجير 

وبياضات الموائد واألواني الكراسي والموائد 
 الزجاجية؛ توفير تسهيالت أراضي المخيمات. 

 
 ACAnRSUالكلمات  وصف العالمة :

OEGNAAOAMN E MADE VE MROV 
ADORCAE   الللون الذهبي وباألحرف
في سطر مستقل  ACAnRSUالالتينيةالكلمة 

وهي بالحجم الكبير وتتميز بوجود نقطة حمراء 
 OEGNAAOAMN E. الكلمات  Aعلى الحرف 

MADE VE MROV ADORCAE   في السطر
 التالي وهي بحجم خط اصغر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالنهذا 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 MOSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/04/2021 :بتاريخ 348460 المودعة بالرقم :
 انات األولوية : بي 

 شركة )مجموعة( الصين للتأمين على الحياة  بإسم :

 17وعنوانة : 
فاينانشيال ستريت، 

إكستشينغ ديستريكت، 

، 100033بكين 
الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 اكتتاب التأمين ضد الحوادث ؛ اكتتاب التأمين
الصحي ؛ اكتتاب التأمين على الحياة ؛ اكتتاب 

التأمين ضد الحريق ؛ وساطة التأمين ؛ استشارات 
التأمين ؛ توفير معلومات التأمين ؛ الخدمات 
االكتوارية؛ اكتتاب التأمين؛ اكتتاب التأمين 

البحري؛ قروض مقسطة؛ مصرفي؛ صناديق 
األستثمار المشترك؛ استثمار رأس المال؛ 

الصندوق؛ التقييم المالي ]التأمين ، استثمارات 
البنوك ، العقارات[ ؛ خدمات التمويل؛ تجهيز 
للمدفوعات بطاقات االئتمان؛ معالجة مدفوعات 

بطاقات الخصم ؛ نقل األموال اإللكترونية؛ 
االستشارات المالية؛ رعاية مالية؛ إصدار بطاقات 

االئتمان؛ قروض ]تمويل[؛ ادارة مالية؛ خدمة بنوك 
فير؛ الوساطة المالية؛ توفير المعلومات المالية؛ التو

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ األسهم 
والسندات وساطة؛ البحث المالي ؛ إصدار الرموز 

المميزة ذات القيمة ؛ خدمات الوكاالت العقارية ؛ 
السمسرة العقارية؛ إدارة العقار؛ الجمارك المالية 

 رية؛ ائتمانية.خدمات الوساطة؛ جمع التبرعات الخي

 
العالمة تحتوى على الكلمات  وصف العالمة :

MOS  فى خط قياسى الكلمة 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يخ إصدار يوما من تار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ARVAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/04/2021 :بتاريخ 348468 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دبي للتكنولوجيا ش ذ م م  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 

(, , 4286ص ب : )
 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

الصنـاعية،  المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر. 

 
بالشكل األفقي  ARVAكلمة  وصف العالمة :

باللون األسورد وعلى خلفية بيضاء، وشكل العالمة 
 مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد كرية الف

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 DTOGNمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

CRNROG 

 06/04/2021 :بتاريخ 348480 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  

 اس تي موتورز لتجارة السيارات الفخمة 1ش.   بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 384923
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"DTOGN CRNROG بأحرف التينية مميزة "
باللون األسود وبتصميم مميز ومبتكر مكتوبة على 
 خط أفقي باللون األسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 راطات : االشت
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم فكرية والمصنفات التعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 s MRSNENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/04/2021 :بتاريخ 348481 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. بوستيك ش.ذ.م.م  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 44245
اإلمارات العربية 

حدة, , , ,  المت

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 
اذ والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنق

والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
ة وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهز
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 

العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :
"MRSNEN بأحرف التينية مميزة باللون "

األبيض وبتصميم مميز ومبتكر مكتوبة داخل 
ون األسود، ويحذوها يسارا تصميم مستطيل بالل
داخل مربع صغير باللون األبيض،  Mمميز لحرف 

 كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 BOAE GMROEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/04/2021 :بتاريخ 348483 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيق شيب لتجارة أدوات الصيد ش.ذ.م.م  بإسم :
االمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 

, , , 3687ص ب: 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 

اضية غير الواردة في فئات أخرى، واألدوات الري
 زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
 BOAEكلمتين التينية  وصف العالمة :

GMROEO  بالشكل األفقي باللون األسود وعلى
 خلفية بيضاء، ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ية مكتوبا إلدارة العالمات التجار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 RSNANAMA ات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بيان

 06/04/2021 :بتاريخ 348485 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بيق شيب لتجارة أدوات الصيد ش.ذ.م.م  بإسم :
االمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 

, , , 3687ص ب: 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 
واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، 

 زينة لشجرة عيد الميالد. 

 
 RSNANAMA كلمة التينية  وصف العالمة :

بالشكل األفقي باللون االسود وخلفية بيضاء، 
 ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 
علي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به ف

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 دم عن تقوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEAOGMREMME   

 06/04/2021 :بتاريخ 348489 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
دة األمريكية., , , المتح
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عتاد وبرامج كمبيوتر وأجزاءها ولوازمها 

لالستخدام مع األجهزة لتحليل وتشخيص ومراقبة 
الغدد الميبومية  وأمراض العيون تحديًدا العيون 

 بومية.الجافة واالختالل الوظيفي للغدد المي

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

NEAOGMREMME .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEAOGMREMME   

 06/04/2021 :بتاريخ 348494 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  م :بإس

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات طبية وأجزاءها ولوازمها مستخدمة 

مراقبة أمراض في تحليل وتشخيص ومعالجة و
العيون تحديًدا العيون الجافة واالختالل الوظيفي  
للغدد الميبومية،  أجهزة طبية وأجزاءها ولوازمها 
إلظهار االنسداد أو االطباق من  الغدد الميبومية، 
سخانات طبية مستخدمة أساًسا لغايات طبية تحديًدا 
لتطبيق التدفئة على عيون المرضى وبنية العين 

لمعالجة أمراض العيون تحديًدا العيون ذات الصلة 
الجافة  واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية، أجهزة 
طبية تحديًدا عدسات الصقة طبية مستخدمة أساًسا 
لغايات طبية محتوية على عناصر تدفئة كهربائية 
لتطبيق التدفئة على الغدد  الميبومية عند وضعها 

ة في عيون المرضى لمعالجة  العيون الجاف
واالختالل الوظيفي  للغدد الميبومية، أجهزة 

وأدوات تصوير طبية على هيئة أنظمة متكونة من 
عدسات الصقة وكاميرات ومصابيح وصمامات 

ثنائية باعثة للضوء ومناظير مستخدمة لتحليل 
وتشخيص ومراقبة أمراض العيون تحديًدا العيون 
 الجافة واالختالل الوظيفي  للغدد الميبومية تُباع

 كوحدة واحدة.

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

NEAOGMREMME  .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

اريخ إصدار يوما من ت 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NEAOGMREMME   

 06/04/2021 :بتاريخ 348499 المودعة بالرقم :
 ة : بيانات األولوي 

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير المعلومات الطبية المتعلقة بأمراض العيون 

الجافة واالختالل الوظيفي للغدد تحديًدا العيون 
 الميبومية لغايات تعليمية.

 
العالمة عبارة عن  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية.  NEAOGMREMMEكلمة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  RMnRRCة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 06/04/2021 :بتاريخ 348505 المودعة بالرقم :

 AG  13/10/2020  90252389بيانات األولوية :  
 زووم فيديو كوميونكيشنز ، إنك .   بإسم :

ألمادين  55وعنوانة : 
بوليفارد سيكسث فلور 
، سان خوسيه سي ايه 

، الواليات  95113
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات قابل للتنزيل للمستخدمين إلنشاء 

واستضافة محتوى للمناسبات المدفوعة التذاكر على 
 الخط المباشر. 

 
كتبت  RMnRRCالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  RMnRRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/04/2021 :بتاريخ 348508 المودعة بالرقم :

 AG  13/10/2020  90252389بيانات األولوية :  
 زووم فيديو كوميونكيشنز ، إنك .   بإسم :

ألمادين  55وعنوانة : 
بوليفارد سيكسث فلور 
، سان خوسيه سي ايه 

، الواليات  95113
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة إصدار تذاكر المناسبات لآلخرين ؛ توفير 
خدمات التسجيل على الخط المباشر لمناسبات 

ات التعليمية والمناسبات االعمال  والمناسب
 االجتماعية والمناسبات الترفيهية والتمثيلية الحية .

 
كتبت  RMnRRCالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  RMnRRCعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال

 06/04/2021 :بتاريخ 348516 المودعة بالرقم :

 AG  13/10/2020  90252389بيانات األولوية :  
 زووم فيديو كوميونكيشنز ، إنك .   بإسم :

ألمادين  55وعنوانة : 
بوليفارد سيكسث فلور 
، سان خوسيه سي ايه 

، الواليات  95113
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير موقع شبكي يتضمن برمجيات غير قابلة 

للتنزيل على الخط المباشر التي تمكن المستخدمين 
من إنشاء واستضافة محتوى للمناسبات المدفوعة 
التذاكر على الخط المباشر؛ توفير موقع شبكي 

التي تمكن المستخدمين من البحث يتضمن  تقنية 
والتسجيل لحضور مناسبات االعمال  والمناسبات 

التعليمية والمناسبات االجتماعية والمناسبات 
 الترفيهية والتمثيلية الحية .

 

كتبت  RMnRRCالكلمة  وصف العالمة :
 بالحروف الالتينية الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 احة النكهات للمأكوالت  و  
  URS AOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/04/2021 :بتاريخ 348520 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 واحة النكهات للمأكوالت    بإسم :

-الشارقةوعنوانة : 
خلف  -القوز/الشارقة
فيال رقم -شارع واسط 

ملك محمد صالح  12
مصلحي ، 

،  21106ص.ب:
االمارات  -الشارقة

العربية المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقامة 

 المؤقتة والكافيه

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :
كلمة  (   وقد كتبت URS AOالالتينية التالية : )

(URS باللون األبيض وبشكل مميز ومبتكر )
ويخرج من يمين الكلمة ويسارها خطين متصلين 

بإطار باللون االبيض يحيط الكلمتين ، وكتب تحتها 
( باللون األبيض وبخط عريض ،  AOكلمة )

وكامل العالمة كتبت على خلفية سوداء و بشكل 
 مميز ومبتكر كما هو موضح في الشكل.

 

 :  االشتراطات
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم  والمصنفات الفكريةتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ماوي دولفى لتجارة وتأجير المعدات الرياضية   
 Cuaa Nuiutطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Gto. 

 06/04/2021 :بتاريخ 348527 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ماوي دولفى لتجارة وتأجير المعدات الرياضية   بإسم :

 -دبيوعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 

واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى ، 
 زينة لشجرة أعياد الميالد الزخارف 

 
عبارة عن الكلمات  العالمة وصف العالمة :
(   وقد .Cuaa Nuiut Gtoالالتينية التالية : )

( باللون األزرق وبشكل مميز Cuaaكتبت كلمة )
( من aومبتكر وبخط كبير ، ورسم شكل حرف )

( باللون األزرق واألبيض والرمادي Cuaaكلمة )
( باللون .Nuiut Gto، وكتب تحتها الكلمتين )

ط صغير ، ويأتي األزرق وبشكل مميز ومبتكر وبخ

رسم صغير على يسار الكلمتين باللون األسود ، 
وكامل العالمة كتبت على خلفية صفراء و بشكل 

 مميز ومبتكر كما هو موضح في الشكل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصادالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 MRMSCERطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348548 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وهان نينغمي هوليان تيكنولوجي كو., لميتد  بإسم :

، تشينا  2، بيلدينغ  14ايه -311روم وعنوانة : 

،  465اوبتيكل فالي كرييتف اندستري بيز ، نمبر .

غوانشان افينيو ، وهان 
ايست ليك نيو 

نت تيكنولوجي ديفلوبمي
زون ، وهان ، هوباي 
بروفينس ، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة كمبيوتر ، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، مشغل 

ومضي لناقل تتابعي مشترك ، تطبيقات برامج 
الكمبيوتر قابلة للتنزيل ، أجزاء كمبيوتر ، أقراص 

طيسية ، لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر ، مغنا
مفكرة في شكل كمبيوتر صغير  ،شاشات رقمية 
إلكترونية ، السبورات التفاعلية اإللكترونية ، 
أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر، أجهزة ذاكرة 
الكمبيوتر ، سماعات الرأس ، كبائن لمكبرات 

الصوت ،  أجهزة عرض الفيديو،  مواد ألنابيب 
اء ]األسالك والكابالت ( ، أدوات واقية من الكهرب

التغير المناخي في الفلطية ، شاشات عرض )أجزاء 
كمبيوتر( ، علب للهواتف الذكية ، أفالم واقية معدة 

 للهواتف الذكية

 

العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :
cc كتبت باللون األسود MRMSCERالتالية: " 

، ، وكامل العالمة كتبت على وبشكل مميز ومبتكر
خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر كما هو موضح 

 في الشكل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 sطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348549 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 وهان نينغمي هوليان تيكنولوجي كو., لميتد  بإسم :

، تشينا  2، بيلدينغ  14ايه -311روم وعنوانة : 

،  465اوبتيكل فالي كرييتف اندستري بيز ، نمبر .

غوانشان افينيو ، وهان 
ايست ليك نيو 

تيكنولوجي ديفلوبمينت 
زون ، وهان ، هوباي 
بروفينس ، الصين, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة كمبيوتر ، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، مشغل 

ومضي لناقل تتابعي مشترك ، تطبيقات برامج 
الكمبيوتر قابلة للتنزيل ، أجزاء كمبيوتر ، أقراص 
مغناطيسية ، لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر ، 

صغير  ،شاشات رقمية مفكرة في شكل كمبيوتر 
إلكترونية ، السبورات التفاعلية اإللكترونية ، 
أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر، أجهزة ذاكرة 
الكمبيوتر ، سماعات الرأس ، كبائن لمكبرات 

الصوت ،  أجهزة عرض الفيديو،  مواد ألنابيب 
الكهرباء ]األسالك والكابالت ( ، أدوات واقية من 

فلطية ، شاشات عرض )أجزاء التغير المناخي في ال
كمبيوتر( ، علب للهواتف الذكية ، أفالم واقية معدة 

 للهواتف الذكية

 
العالمة عبارة عن الحرف  وصف العالمة :
cc كتب باللون األبيض داخل sالالتيني التالية: " 

دائرة باللون األسود   وبشكل مميز ومبتكر، ، 
ل وكامل العالمة كتبت على خلفية بيضاء وبشك

 مميز ومبتكر كما هو موضح في الشكل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
   ORORDREEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348550 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
درايف ،  كوتونوود

ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عتاد وبرامج كمبيوتر وأجزاءها ولوازمها 

لالستخدام مع األجهزة لتحليل وتشخيص ومراقبة 
ديًدا العيون الغدد الميبومية وأمراض العيون تح

 الجافة واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية.

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
ORORDREE  .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

البريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
   ORORDREEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348552 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ولوازمها مستخدمة  أجهزة وأدوات طبية وأجزاءها

في تحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون 
تحديًدا العيون الجافة واالختالل الوظيفي للغدد 
الميبومية، أجهزة وأدوات بصرية وفوتوغرافية 

وأجزاءها ولوازمها تحديًدا مدخال مقياس التداخل 
وكاميرات لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض 

االختالل الوظيفي العيون تحديًدا العيون الجافة و
للغدد الميبومية، أجهزة وأدوات تصوير طبية 

متكونة من عدسات بصرية وكاميرات ومصابيح 
وصمامات ثنائية باعثة للضوء ومناظير مستخدمة 
لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون تحديًدا 
 العيون الجافة واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية.  

 
عبارة عن كلمة  العالمة وصف العالمة :
ORORDREE  .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشرنموذج إعالن    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ORORDOREطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348555 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.   بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عتاد وبرامج كمبيوتر وأجزاءها ولوازمها 

لالستخدام في معالجة ومراقبة أمراض العيون 
ختالل الوظيفي للغدد تحديًدا العيون الجافة واال

الميبومية، أدوات تحكم طبية الكترونية للتحكم 
بالحرارة وأجزاءها ولوازمها تستخدم أساًسا لغايات 
التحكم بالحرارة تحديًدا لتوصيل الحرارة والتحكم 
بها للغدد الميبومية لالستخدام في معالجة أمراض 
العيون تحديًدا العيون الجافة واالختالل الوظيفي 

د الميبومية، أدوات تحكم طبية الكترونية للتحكم للغد
بالضغط وأجزاءها ولوازمها تستخدم أساًسا لغايات 
التحكم بالضغط تحديًدا لتطبيق الضغط والتحكم به 

للغدد الميبومية لالستخدام في معالجة أمراض 
العيون تحديًدا العيون الجافة واالختالل الوظيفي 

بية الكترونية لنقل للغدد الميبومية، أدوات تحكم ط
الموائع وأجزاءها ولوازمها تستخدم أساًسا للتحكم 

بالموائع الُمسخنة ونقلها للعيون لالستخدام في 
معالجة أمراض العيون تحديًدا العيون الجافة 

 واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية.

 
العالمة عبارة عن  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية.  ORORDOREكلمة

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ORORDOREطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348557 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

يات ، الوال 95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات طبية وأجزاءها ولوازمها مستخدمة 
في معالجة ومراقبة أمراض العيون تحديًدا العيون 
الجافة واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية، أجهزة 

ولوازمها إلظهار االنسداد أو طبية وأجزاءها 
االطباق من الغدد الميبومية، سخانات طبية 

مستخدمة أساًسا لغايات طبية تحديًدا لتطبيق التدفئة 
على عيون المرضى وبنية العين ذات الصلة 
لمعالجة أمراض العيون تحديًدا العيون الجافة 

واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية، أجهزة طبية 
ات الصقة طبية مستخدمة أساًسا لغايات تحديًدا عدس

طبية محتوية على عناصر تدفئة كهربائية لتطبيق 
التدفئة على الغدد الميبومية عند وضعها في عيون 
المرضى لمعالجة العيون الجافة واالختالل الوظيفي 
للغدد الميبومية، أدوات تحكم طبية الكترونية للتحكم 

أساًسا لغايات  بالحرارة وأجزاءها ولوازمها تستخدم
التحكم بالحرارة تحديًدا لتوصيل الحرارة والتحكم 
بها للغدد الميبومية لالستخدام في معالجة أمراض 
العيون تحديًدا العيون الجافة واالختالل الوظيفي 

للغدد الميبومية، أدوات تحكم طبية الكترونية للتحكم 
بالضغط وأجزاءها ولوازمها تستخدم أساًسا لغايات 

م بالضغط تحديًدا لتطبيق الضغط والتحكم به التحك
للغدد الميبومية لالستخدام في معالجة أمراض 

العيون تحديًدا العيون الجافة واالختالل الوظيفي 
للغدد الميبومية، أدوات تحكم طبية الكترونية لنقل 
الموائع وأجزاءها ولوازمها تستخدم أساًسا للتحكم 

لالستخدام في  بالموائع الُمسخنة ونقلها للعيون
معالجة أمراض العيون تحديًدا العيون الجافة 

 واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية.

 
العالمة عبارة عن  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية.  ORORDOREكلمة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 AMVG nRMSجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

 07/04/2021 :بتاريخ 348558 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اية ان دي اس للتجارة م م ح  بإسم :

المنطقة وعنوانة : 
الحرة لجبل علي مبنى 

 – 19رقم ال بي 
مكتب رقم ال بي 

دبليو اس  190701

دبي، اإلمارات  03
, , ,   العربية المتحدة.,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
سجائر إلكترونية؛ تبغ مضغ؛ السعوط؛ سجائر 

تحتوي بدائل التبغ، لغير األغراض الطبية؛ سائل؛ 
بديل النيكوتين للسجائر اإللكترونية؛ المنكهات، 
 بخالف الزيوت األساسية، للسجائر اإللكترونية؛
مرشح السجائر اإللكترونية )أجزاء السجائر 
اإللكترونية(؛ مرذاذ للسجائر اإللكترونية؛ 
المبخرات الشخصية و السجائر إلكترونية، 
ومنكهات وحلول لالستخدام معها؛ سجائر 

إلكترونية؛ سائل السجائر اإللكترونية )سائل 
إلكتروني(؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ سيجار 

يب التبغ اإللكترونية؛ علب السجائر إلكتروني؛ أناب
اإللكترونية؛ حامالت السجائر اإللكترونية؛ أنابيب 

السجائر اإللكترونية؛ أنابيب تبخير للسجائر عديمة 
 الدخان؛ مرشحات السجائر؛ قداحات للمدخنين؛

 
مكتوبة  AMVG nRMSالعبارة  وصف العالمة :

 بأحرف التينية في سطرين والكل بشكل مميز.

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
   ORORGMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348561 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

يات ، الوال 95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
عتاد وبرامج كمبيوتر وأجزاءها ولوازمها 

لالستخدام مع األجهزة لتحليل وتشخيص ومراقبة 
الغدد الميبومية وأمراض العيون تحديًدا العيون 

 غدد الميبومية.الجافة واالختالل الوظيفي لل

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
ORORGMAM  .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يخ إصدار يوما من تار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
   ORORGMAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348563 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تيرساينس ، انك.  بإسم :

 510وعنوانة : 
كوتونوود درايف ، 
ميلبيتاس ، سي إيه 

، الواليات  95035
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات طبية وأجزاءها ولوازمها مستخدمة 

ة الغدد الميبومية في تحليل وتشخيص ومراقب
وأمراض العيون تحديًدا العيون الجافة واالختالل 
الوظيفي للغدد الميبومية، أجهزة وأدوات بصرية 
وفوتوغرافية وأجزاءها ولوازمها تحديًدا مدخال 

مقياس التداخل وكاميرات لتحليل وتشخيص 
ومراقبة الغدد الميبومية وأمراض العيون تحديًدا 

ل الوظيفي للغدد الميبومية، العيون الجافة واالختال
أجهزة وأدوات تصوير طبية متكونة من عدسات 
بصرية وكاميرات ومصابيح وصمامات ثنائية 

باعثة للضوء ومناظير مستخدمة لتحليل وتشخيص 

ومراقبة الغدد الميبومية وأمراض العيون تحديًدا 
 العيون الجافة واالختالل الوظيفي للغدد الميبومية.

 
العالمة عبارة عن كلمة  :وصف العالمة 
ORORGMAM  .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 A a Vtu aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
Soiarshash Cacau RFFasa  

 07/04/2021 :بتاريخ 348596 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي   : بإسم

ص.ب وعنوانة : 

، أبوظبي  769900
،اإلمارات العربية 
المتحدة ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 األعمال، تفعيل النشاط المكتبي.

 
العالمة عبارة عن كلمات المكتب  لعالمة :وصف ا

 A aاإلعالمي لحكومة أبوظبي باللغة العربية و
Vtu a Soiarshash Cacau RFFasa 

باللغة اإلنجليزية على يمين الكلمات رسم تعبيري 
 لنسر داخل دائرة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات تجارية مكتوبا إلدارة العالمات ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 A a Vtu a العالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

Soiarshash Cacau RFFasa 

 07/04/2021 :بتاريخ 348598 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي   بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، أبوظبي  769900
،اإلمارات العربية 
المتحدة ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
 االتصاالت

 
العالمة عبارة عن كلمات المكتب  وصف العالمة :

 A aاإلعالمي لحكومة أبوظبي باللغة العربية و
Vtu a Soiarshash Cacau RFFasa 

باللغة اإلنجليزية على يمين الكلمات رسم تعبيري 
 لنسر داخل دائرة.

 

 االشتراطات : 
 

دية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من ل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك : وكيل

  التميمي ومشاركوه 
 A a Vtu aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
Soiarshash Cacau RFFasa  

 07/04/2021 :بتاريخ 348599 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي   بإسم :

ص.ب وعنوانة : 

، أبوظبي  769900
ربية ،اإلمارات الع

المتحدة ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

 الرياضية والثقافية.

 
العالمة عبارة عن كلمات المكتب  وصف العالمة :

 A aاإلعالمي لحكومة أبوظبي باللغة العربية و
Vtu a Soiarshash Cacau RFFasa 

باللغة اإلنجليزية على يمين الكلمات رسم تعبيري 
 لنسر داخل دائرة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348600 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي   م :بإس
ص.ب وعنوانة : 

، أبوظبي  769900
،اإلمارات العربية 
المتحدة ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 األعمال، تفعيل النشاط المكتبي.

 
العالمة عبارة عن رسم تعبيري  العالمة :وصف 

 لنسر داخل دائرة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348601 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وظبي المكتب اإلعالمي لحكومة أب  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

، أبوظبي  769900
،اإلمارات العربية 
المتحدة ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 االتصاالت

 
العالمة عبارة عن رسم تعبيري  وصف العالمة :
 لنسر داخل دائرة.

 

 االشتراطات : 

 
لك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذ

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ك :وكيل التسجيل / المال

  جيتيندرا للملكية الفكرية 

 9EAGUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348602 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هامبورغ للتجارة العامة. ذ م م  بإسم :

صندوق وعنوانة : 

، 64051البريد: 
الشارقة، االمارات 
العربية المتحدة  , 
 صندوق البريد:

64051 , , ,
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 ان.للشعر، منظفات أسن

 
العالمة تتكون من الكلمات  وصف العالمة :

(9EAGU كتبت بأحرف التينية بشكل )

فوق تصميم مميزلرسم يشبه  9مميزوكتب الرقم 
 موجة ماء. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348603 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي   بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

، أبوظبي  769900
،اإلمارات العربية 
المتحدة ., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
نشطة التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األ

 الرياضية والثقافية.

 
العالمة عبارة عن رسم تعبيري  وصف العالمة :
 لنسر داخل دائرة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ن تاريخ إصدار يوما م 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جيتيندرا للملكية الفكرية 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SOEEMGURREOV 

 07/04/2021 :بتاريخ 348604 المودعة بالرقم :
 ات األولوية : بيان 

 هامبورغ للتجارة العامة. ذ م م  بإسم :

صندوق وعنوانة : 

، 64051البريد: 
الشارقة، االمارات 
العربية المتحدة , 
صندوق البريد: 

64051 , , ,
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أخرى تستعمل مستحضرات تبييض األقمشة ومواد 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان.

 
العالمة تتكون من الكلمات  وصف العالمة :

(SOEEMGURREOV كتبت بأحرف التينية )
بشكل مميزأعالها رسم مميز لشكل يشبه الدرع 

إلى أربع اجزاء وتحته رسم لخط منحني  مقسم
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

نشرنموذج إعالن ال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ذ.م.م-شمس القمر لتجارة المالبس الجاهزة  
 CRORMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 07/04/2021 :بتاريخ 348611 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ.م.م-ارة المالبس الجاهزةشمس القمر لتج  بإسم :
عجمان وعنوانة : 

, صندوق 2الصناعية 

, , , 1588البريد: 
A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 تجارة المالبس جاهزة 

 
 CRORMU وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ملكية الفكرية  إسناد لل 
 AO -الملكي رويال طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAOANU -ORUAO 

 07/04/2021 :بتاريخ 348613 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ح -ناتشورال ماكس تريدنج   بإسم :

-إس إم وعنوانة : 

 520-1مكتب رقم ب 
 دي

 –المنطقة الحرة 
اإلمارات –عجمان 

لعربية المتحدة, , , ا
A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مشروبات األلوة فيرا )الصبار( غير -ماء الشعير
-مستحضرات لتحضير المياه الغازية-الكحولية

كوكتيالت غير -خالصات لتحضير المشروبات 
 -بيرة-حوليعصير تفاح غير ك-ماء الشعير-كحولية

مشروبات عصير فواكه -شراب فواكه غير كحولي
مياه -خالصات فواكه غير كحولية-غير كحولية

مشروبات غير كحولية  -ليموناضة  -غازية 
جعة زنجبيل عصير  -بيرة زنجبيل-أساسها العسل 

عضير خضراوات  -طماطم ]مشروبات[
مشروبات مصل -مياه طبيعية فوارة -]مشروبات[ 

 عدني فوار ماء م-اللبن 

 
العالمة التجارية عبرة عن كلمات  وصف العالمة :

 مكتوبة 
 باللغة العربية الملكي رويال وحروف التينية  

AO CAOANU - ORUAO 
بالخط األسود العادي على خلفية بيضاء اللون  أما 

 الشكل أو 
شعار العالمة التجارية فيتمثل في رسم هندسي  

من الداخل رسم أخر دائرة باللون األسود ويتخللها 
عبارة عن تاج باللون األبيض كما هو موضح 

 بالشكل العام للعالمة التجارية .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
  OACAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348623 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 لمار للعطالت ذ.م.م  بإسم :

شارع الشيخ وعنوانة : 
زايد، مبني الوصل، 

، ص.ب: 6مكتب رقم 

دبي،  283277
االمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
فنادق الطريق العام؛ توفير خدمات الفنادق؛ خدمات 

اإلقامة المؤقتة؛ خدمات توفير األطعمة 
والمشروبات؛ خدمات المطاعم الفندقية واإلعاشة 
)تقديم الطعام والشراب( الفندقية؛ خدمات ردهات 
العصائر المختلطة؛ خدمات المطاعم والكافتيريات 

والمقاهي ومطاعم الوجبات الخفيفة؛ الحجز 
م والفنادق؛ النصح والحجز المسبق للمطاع

 والمعلومات واإلستشارة لما تقدم ذكره.

 
مكتوبة بأحرف  OACAOالكلمة  وصف العالمة :

التينية ويعلوها رسم لشكل كرة أرضية داخل خلفية 

هندسية شبه بيضاوية تشبه قطرة الماء والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ة الفكريةابو النجا للملكي 
  NAESRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348624 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيكيوروركس كوربوريشن  بإسم :

ون وعنوانة : 
كونكورس باركواي، 

، أتالنتا، 500سويت 

، 30328جورجيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 المةصورة الع

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير المعلومات عن طريق موقع إلكتروني في 
مجاالت تقنية المعلومات واألمن اإللكتروني؛ 
خدمات التربية والتعليم وتحديدآ عقد دورات 

وندوات في مجال أمن الشبكات؛ التدريب والتعليم 
 وتر في مجال أمن شبكات الكمبي

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

NAESRG بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ابو النجا للملكية الفكرية 
  NAESRGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348625 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كيوروركس كوربوريشنسي  بإسم :

ون وعنوانة : 
كونكورس باركواي، 

، أتالنتا، 500سويت 

، 30328جورجيا 
الواليات المتحدة 
األمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البرمجيات  كخدمة في مجاالت تكنولوجيا 

واألجهزة التي تدعم المعلومات، واألمن السيبراني، 
اإلنترنت في إنترنت األشياء، وتحديدآ تفعيل 
البرامج ليستخدمها اآلخرون في التنبؤ ومنع 
واكتشاف واالستجابة لنقاط ضعف الكمبيوتر، 

والحماية من الفيروسات والتهديدات وتوفير الحماية 
من عمليات اختراق شبكة الكمبيوتر؛ المنصة 

امج كمبيوتر غير قابلة االخدمية، وتحديدآ توفير بر
للتنزيل الستخدامها في األمن السيبراني ومنع 
الهجمات والتهديدات لتقليل المخاطر؛ خدمات 
الحوسبة السحابية، وتحديدآ تفعيل البرمجيات 

ليستخدمها اآلخرون في مجال األمن السيبراني؛ 
خدمات الكمبيوتر، وتحديدآ إنشاء مجتمع على 

جلين للتعاون في اإلنترنت للمستخدمين المس
برمجيات األمن السيبراني وتدابير الوقاية وتبادل 
المعلومات الفنية والمشورة بشأن األمن السيبراني؛ 

خدمات الكمبيوتر، وتحديدآ مراقبة وإدارة شبكات 
الكمبيوتر لآلخرين لتوفير الحماية من عمليات 
اقتحام الكمبيوتر والشبكات والهجمات المتعلقة 

لكمبيوتر والشبكات، واألجهزة التي بأنظمة أمان ا
تدعم اإلنترنت في إنترنت األشياء؛ خدمات 

الكمبيوتر، وتحديدآ اكتشاف وتحديد وعزل وإزالة 
الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرامج 
التجسس والبرامج اإلعالنية والبرامج الضارة 

والبيانات والبرامج غير المصرح بها على أجهزة 
كات الكمبيوتر واألجهزة التي تدعم الكمبيوتر وشب

اإلنترنت في إنترنت األشياء؛ خدمات الكمبيوتر، 
وتحديدآ العمل كمزود خدمة تطبيقات في مجال 
إدارة المعرفة لتفعيل برامج تطبيقات الكمبيوتر 

إلنشاء قواعد بيانات للمعلومات والبيانات المتعلقة 
ليل بالبرامج الضارة وأمن الكمبيوتر والشبكات؛ تح

أنظمة الكمبيوتر، وتحديدآ مراقبة أجهزة الكمبيوتر 
والشبكات والبرامج واألجهزة التي تدعم اإلنترنت 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في إنترنت األشياء  لتقييم واكتشاف أمن 
المعلومات ونقاط الضعف والوصول غير 

المصرح به وخرق البيانات ومناطق التركيز؛ 
خدمات االستشارات الفنية في مجاالت األمن 

 اني وأمن المعلوماتالسيبر

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

NAESRG بحروف التينية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 محمد سمير محمد قرقاش   
 RNRSARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

RnANAUA OEGNAAOAMN 

 08/04/2021 :بتاريخ 348627 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 محمد سمير محمد قرقاش   بإسم :

 3محل  2مشروع الصفا  مبنى  -الصفا وعنوانة : 

, صندوق البريد: 971504549988, هاتف: +

, ايميل: 53972
hotuhhac.nur
nust@hual.soh

 , , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء خ

 المؤقت 

 
شكل دائري باللون االحمر  وصف العالمة :

 RNRSARمزخرف مقسوم نصفين يوتسطه العبارة 
RnANAUA OEGNAAOAMN  باالحرف

 الالتينبة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
نفات والمصمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 محمد سمير محمد قرقاش   
 GV E Bة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالم

Goarcoant E Brauc E Mo 

 08/04/2021 :بتاريخ 348628 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محمد سمير محمد قرقاش   بإسم :

 3محل  2مشروع الصفا  مبنى  -الصفا وعنوانة : 

, صندوق البريد: 971504549988, هاتف: +

, ايميل: 53972
hotuhhac.nur
nust@nhual.so

h, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

 والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج

 
 GV E Bالعبارة  وصف العالمة :

Goarcoant E Brauc E Mo  باالحرف
 الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
 والمصنفاتمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اورينتال للملكية الفكرية 
 CRMNEUGالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

EDEOUEUEOE 

 08/04/2021 :بتاريخ 348629 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مونكيز إفيري وير ذ.م.م  بإسم :
مدينة وعنوانة : 

الشارقة لإلعالم 
)منطقة حرة(، 

الشارقة، اإلمارات 
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

 CRMNEUG EDEOUEUEOEالالتينية 
على خلفية باللون االسود، وفوقها رسم على شكل 
قرد باأللوان البنفسجي واألصفر ويرتدي تيشيرت 

أبيض، باللون األبيض وبنطال جينز أزرق وحذاء 
 Eو  Cوبجانبه من جهة اليسار الحرفين الالتينيين 

 بينهما خط باللون البنفسجي.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 محمد سمير محمد قرقاش   
 ONO Oaial Nauطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348631 المودعة بالرقم :
 وية : بيانات األول 

 محمد سمير محمد قرقاش   بإسم :

 3محل  2مشروع الصفا  مبنى  -الصفا وعنوانة : 

, صندوق البريد: 971504549988, هاتف: +

, ايميل: 53972
hotuhhac.nur
nust@nhual.so

h, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
االطعمة والمشروبات وااليواء  خدمات توفير

 المؤقت

 
 ONOيعلوها  Oaial Nauكلمة  وصف العالمة :

 بشكل مميز

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 E EDEMN طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348632 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 شركة هوشمند التجارية ش.ذ.م.م  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 171864
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

ات تنظيف في غسل وكي المالبس، مستحضر
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"EDEMN بأحرف التينية مميزة باللون األسود "
وبتصميم مميز ومبتكر، ويعلوها تصميم مميز 

سود داخل شكل بيضاوي باللون األ Eلحرف ال 
 واألبيض، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية علن إدارة العالمات التجارية ت

 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 SRDNCANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348634 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اإلعالنية هدايا الخليج لتجارة الهدايا  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، الشارقة 82939
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
الفراشي، أدوات التلوين أو الدهان(، مواد صنع 

تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"SRDNCANE بأحرف التينية مميزة باللون "

م مميز ومبتكر، مع تمييز حرف ال األسود وبتصمي
S .بشريط لتغليف الهدايا، كما هو موضح بالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 SRDNCANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348635 المودعة بالرقم :
 ية : بيانات األولو 

 هدايا الخليج لتجارة الهدايا اإلعالنية  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، الشارقة 82939
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
الكلمات  العالمة عبارة عن وصف العالمة :

"SRDNCANE بأحرف التينية مميزة باللون "
األسود وبتصميم مميز ومبتكر، مع تمييز حرف ال 

S .بشريط لتغليف الهدايا، كما هو موضح بالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 ازارطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348640 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 هايبركونيكت، إنك.   بإسم :

إف، 20وعنوانة : 

، 517أسيم تاور، 
دايرو، -يونغدونغ
غو، سيول، -غانغنام

جمهورية كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األدوات العلمية والمالحية والمساحية األجهزة و

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

ية، تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائ
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

 حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛
 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
 كلمة ازار بحروف عربية وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 ازارطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348642 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هايبركونيكت، إنك.   بإسم :

إف، 20وعنوانة : 

، 517أسيم تاور، 
دايرو، -يونغدونغ
غو، سيول، -غانغنام

جمهورية كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 االتصاالت  

 
 كلمة ازار بحروف عربية وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

ي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

  عن تقدموالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 ازارطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348643 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هايبركونيكت، إنك.   بإسم :

إف، 20وعنوانة : 

، 517أسيم تاور، 
دايرو، -يونغدونغ
غو، سيول، -غانغنام

مهورية كوريا, , , ,  ج

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
 كلمة ازار بحروف عربية وصف العالمة :

 

  االشتراطات :

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 ن تقدم عوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 oranasaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348683 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إماجين م.د.م.س  بإسم :

، برج الريف، أرض 1204وحدة رقم: وعنوانة : 

اي، أبراج بحيرات 1او-2اتش بي-رقم: جي ال تي

جميرا، دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن 29الفئة رقم )
والصيد، خالصات اللحم، فواكه وخضروات 

فوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات مح
وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 

 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

 
" باألحرف oranasaكتبت كلمة " وصف العالمة :

الالتينية باللون األخضر الغامق وفوقها شكل مميز 

يشبه أوراق الشجر بأحجام مختلفة باللونين 
 ر الفاتح والغامقاألخض

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ت التجارية تعلن إدارة العالما
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 oranasaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348685 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إماجين م.د.م.س  بإسم :

رج الريف، أرض ، ب1204وحدة رقم: وعنوانة : 

اي، أبراج بحيرات 1او-2بي اتش-رقم: جي ال تي

جميرا، دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة, ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

( القهوة والشاي والكاكاو والقهوة 30الفئة رقم )
عية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق االصطنا

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 

النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 

 البهارات؛ الثلج

 
حرف " باألoranasaكتبت كلمة " وصف العالمة :

الالتينية باللون األخضر الغامق وفوقها شكل مميز 

يشبه أوراق الشجر بأحجام مختلفة باللونين 
 األخضر الفاتح والغامق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 VERGR VRMcNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EEAO RN? GEOO RN! 

 08/04/2021 :بتاريخ 348687 لمودعة بالرقم :ا

 بيانات األولوية :  
 دويزي ذ م م  بإسم :

مدينة وعنوانة : 
الشارقة لالعالم، 
الشارقة ,االمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ارة وتوجيه األعمال خدمات الدعاية واإلعالن وإد

 .35وتفعيل النشاط المكتبي، في الفئة 

 
مكتوبة  VERGRالكلمة الالتينية  وصف العالمة :

داخل مستطيل باللون االسود و البنفسجي الغامض، 
 VRMcN EEAOويدنوها العبارة الالتينية  "

RN? GEOO RN باللون االسود و البنفسجي "!
 لون.الغامق والجميع على قاعدة بيضاء ال

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم المصنفات الفكرية وتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية . 
 RMNEOOEMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 انتيلكت 

 08/04/2021 :بتاريخ 348688 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م.  بإسم :
المنطقة انة : وعنو

الصناعية األولى، خلف 
شارع الوحدة، ص.ب. 

الشارقة،  4115
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
شوكوالتة ، حلويات ، حلويات السكر ، حلوى، 
بسكويت ، كعك محلى ، بسكويت من الشعير 

بت )الملت(، كيك ، معكرونة ، معكرونة ، المن
نودلز )معكرونة رقيقة(، سباغيتي )معكرونة 

رفيعة(، شعيرية رقيقة ، خميرة ، مسحوق الخبيز ، 
توابل سلطة ، مايونيز ، خل ، كتشاب ]صلصة[، 
صلصات ]توابل[، الحلويات المثلجة ، عجينة كيك 
 ، بوظة )أيسكريم(، القهوة والشاي والكاكاو ، سكر
، أرز ، تابيوكا ، ساغو ، قهوة اصطناعية ، خبز ، 

فطائر ، عسل نحل ،العسل األسود، الحلويات 
المثلجة ، الملح، الخردل، طحين قمح ، الدقيق 

المصنوعة من الحبوب ، مستحضرات الحبوب ، 
مقبالت هندية ]توابل[، بهارات ، صلصات مرق 

 اللحم.

 
" RMNEOOEMNالكلمة " وصف العالمة :

تينية وبشكل مميز ، وكتبت اسفلها  الكلمة " بالال
انتيلكت " بالعربية وبشكل مميز ، كما في الشكل 

 المرفق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دينز للملكية الفكرية ش.ذ.م.م. 
 ERVRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348692 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إس جي إس سبورتس إنك.  بإسم :

 6400وعنوانة : 
كوت دي ليسيه 
مونتلاير كيبيك 

كندا, ,  3إي1تي4اتش
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس ركوب األمواج والثياب لركوب األمواج، 

ة من الطفح الجلدي والتي تشمل بدالت الوقاي
وبدالت السباحة الدافئة ؛ مالبس السباحة والتي 

تشمل ، أثواب سباحة، مجموعات البكيني،  
االجزاء العلويه من البكيني ، االجزاء السفلية من 
البكيني، شورتات سباحة بدون بطانة ، شورتات 
سباحة ؛ مالبس البحر والتي تشمل القمصان، 

ام أو ياقة أو ازرار، القمصان المحبوكة بدون اكم
المالبس المغطية لمالبس السباحة، أثواب ، 

والتنانير، واأللبسة العلوية، اللباس النسائي من 
 قطعة واحدة و الشورتات.

 

بأحرف التينية  ERVRMالكلمة  وصف العالمة :
مميزة باللون االبيض وضعت في وسط دائرة 

 ".R-Vosباللون االسود. ويتم نطق العالمة ك "

 

 الشتراطات : ا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ت الفكرية والمصنفاتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 SEGMR Eaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Moshrol hta Dloo 

 08/04/2021 :بتاريخ 348722 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جسكو للتجارة العامة ذ م م  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 
لمتحدة، دبي، العربية ا
ص ب : 

(380133 , , ,)
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية(، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية(، معدات 

)عدا ما يدار باليد(، أجهزة تفقيس البيض؛ زراعية 
 آالت بيع أوتوماتية. 

 
عبارة عن دائرة منقسمة إلى  وصف العالمة :

شكلين، القسم العلوي باللون األخضر ويتدلى منه 
شكل ) قطرة زيت ( صفراء اللون، والشكل السفلي 

من الدائرة باللون األزرق به تجويف، وأسفل 
، SEGMRلون األخضر الدائرة كلمة التينية بال

بالشكل األفقي، وأسفلها باللون األصفر وبالخط 
،  Ea Moshrol hta Dlooالمموج جملة 

 ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أو إرسالةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ORVEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348729 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جولدن ميتل للتجارة ش ذ م م  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 

(, 55858ص ب : )
 , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أو المائي. المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي 

 
في الجهة العليا من العالمة، شكل  وصف العالمة :

مبتكر باللون األرجواني لرأس الحصان يعزوه 
باللون  ORVEOالشعر، ويتخلل ذلك الشكل كلمة 
جاء بالحجم  Oاألسود، حيث أن الحرف األول 

الكبير وباقي الكلمات بالحجم المتوسط، ومجمل 
 العالمة مبتكر ومميز.

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 Gularsoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Rscashri 

 08/04/2021 :بتاريخ 348731 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سليرنو باسيف فاير بروتكشن اندستري م م ح  بإسم :
مستودع رقم وعنوانة : 

المنطقة , 04/2-كي1
الحرة بالحمرية،  

الشارقة،  االمارات 
العربية المتحدة, , , 

GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
لبصرية وأدوات الوزن واألجهزة واألدوات ا

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

قراص فيديوية رقمية تسجيل، أقراص مدمجة، أ
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 

شكل هندسي مثلث باللون األسود  وصف العالمة :
وبداخله مثلث أخضر اللون، ومتفرغ من الداخل، 

ويحوي بداخله لشكل يرمز إلى )شعلة النار( باللون 
األحمر. وأسفل المثلث الهندسي أعاله توجد كلمة 

Gularso Rscashri  باللون األسود، ومجمل ،
 العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية  مكتوبا إلدارة العالمات

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 SracLahيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

 08/04/2021 :بتاريخ 348733 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايسيا سوفت القابضة المحدودة  بإسم :

اإلمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، دبي، 
مركز دبي العالمي، 

ليبرتي هاوس، 

، وحدة 10الطابق

1006 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
 SracLahعبارة عن كلمة التينية  وصف العالمة :

باللون الرمادي وخلفية بيضاء بصورة أفقية، حيث 
ا قد كتب بصورة مميزة، كم Sأن الحرف األول 

تحتوي العالمة على نقاط خضراء متتالية في 
الجزء األخير العلوي من الكلمة، ومجمل العالمة 

 مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل المسجل ، وذلك 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 SracLahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348736 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايسيا سوفت القابضة المحدودة  بإسم :

اإلمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، دبي، 
مركز دبي العالمي، 

ليبرتي هاوس، 

، وحدة 10الطابق

1006 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قنية وخدمات البحث والتصميم الخدمات العلمية والت

المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر. 

 
 SracLahعبارة عن كلمة التينية  وصف العالمة :

باللون الرمادي وخلفية بيضاء بصورة أفقية، حيث 
قد كتب بصورة مميزة، كما  Sأن الحرف األول 

ي العالمة على نقاط خضراء متتالية في تحتو

الجزء األخير العلوي من الكلمة، ومجمل العالمة 
 مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 URGOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 08/04/2021 :بتاريخ 348737 المودعة بالرقم :
 األولوية :  بيانات 

 ش ذ م م -نايا تيكنوميديا دي دبليو سي  بإسم :

اإلمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، دبي، 
مارينا، مارينا بالزا، 

الطابق العشرين، مكتب 

2005 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
والمالحية والمساحية  األجهزة واألدوات العلمية

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أو إرسال أو نسخ الصوت أو  أجهزة تسجيل

الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 أجهزة إطفاء الحرائق.  برامج كمبيوتر؛

 
أفقية باللون  URGOكلمة التينية  وصف العالمة :

األسود وخلفية بيضاء،ومجمل العالمة مبتكر 
 ومميز.

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 عبير بدر محمد السويدي   
عبير السويدي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ABEEO AOGAEARVR 

 10/04/2021 :بتاريخ 348802 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 عبير بدر محمد السويدي   بإسم :
بر دبي وعنوانة : 

, ايميل: 1جميرا 
alslasaia iu a
arulsaouaca@n
hual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
باس القدم وأغطية الرأس والشيل المالبس ول
 والعبايات 

 
 ABEEOكلمة  وصف العالمة :
AOGAEARVR  يعلوها كلمة عبير السويدي بشكل

 زخرفي

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 CANORLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRDEMNOU EMSOAMV. TdT3  

 11/04/2021 :بتاريخ 348811 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ماتريكس بريسيجن كو.، ليمتد -2ماتريكس ماشين تول )كوفنتري( ليمتد    -1  بإسم :

ستيشن رود، ايدجوير،  46-42 -1وعنوانة : 

 إيه بي، المملكة المتحدة 7، 8إنجلترا، اتش إيه 

-، لي9-1نمبر  -2 
رود، هسين فيرست 

هسينشو ساينس بارك، 

، 30078شو -هسين
 تايوان

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية(، قارنات آلية وعناصر نقل 
معدات  الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية(،

زراعية )عدا ما يدار باليد(، أجهزة تفقيس البيض؛ 
 آالت بيع أوتوماتية. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"CANORL MRDEMNOU EMSOAMV 

" بأحرف التينية مميزة باللون األبيض 1913

وبتصميم مميز ومبتكر، داخل شكل بيضاوي باللون 
 ل.األسود واألبيض،كما هو موضح بالشك

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم مصنفات الفكرية والتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الدانة الدولية لتسجيل العالمات التجارية 
 E EEBEONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
Cuca as Rhuli oaht Oussaos 

 11/04/2021 :بتاريخ 348814 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 فيوري أس.آر.أل  بإسم :

:  وعنوانة
بورجومانيرو، فيا 

/سي،  69ماجييت 
إيطاليا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تركيبات وتجهيزات الحمامات، أجهزة لالنارة 

والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف 
 والتهوية وتوريد المياه ولالغراض الصحية.

 
بالالتينية في منتصف  Eالحرف  ف العالمة :وص

بالالتينة وجميعها  EEBEONخط و اسفلهم كلمة 
 Cuca as Rhuli oaht Oussaosفوق عبارة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
نجمة الزمرد للتجارة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 ECEOAOV GNAO SEMEOAOعامة )ش.ذ.م.م( ال
NOAVRMS )OOM( A OAON RD ECEOAOV 

GNAO SORAO EGNABRDE NUE URORnRM 

 11/04/2021 :بتاريخ 348826 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ش. نجمة الزمرد للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 12466
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات "نجمة  وصف العالمة :

 ECEOAOVالزمرد للتجارة العامة )ش.ذ.م.م( 
GNAO SEMEOAO NOAVRMS )OOM ")

بأحرف عربية والتينية مميزة باللون األسود 
 Aوبتصميم مميز ومبتكر، ويدنوها عبارة "
OAON RD ECEOAOV GNAO 

SORAO ،بأحرف التينية مميزة باللون األسود "
ويحذوها يسارا تصميم هندسي مبتكر باللون 

 EGNواألبيض مكتوب بداخله الحروف الالتينية 
، ABRDE NUE URORnRMويدنوها عبارة 

 كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 ..Mluطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/04/2021 :بتاريخ 348827 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 برايم كابيتال فنتشرز ذ م م  بإسم :
مدينة انة : وعنو

الشارقة لإلعالم، 
الشارقة، ,االمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
رية وأدوات الوزن واألجهزة واألدوات البص

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

اص فيديوية رقمية تسجيل، أقراص مدمجة، أقر
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، 

 .9في الفئة 

 
بأحرف التينية  ..sluكلمة   وصف العالمة :

 للون األسود على قاعدة بيضاءبخط مميز با

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية . 
 BEAMU OAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 11/04/2021 :بتاريخ 348840 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 قلف سبورتس ميديا ليميتد.  بإسم :

أنترتراست  انة : وعنو
كوربوريت سيرفيسيز 
)بي في اي( ليمتد، 

مين ستريت،  171

،  4041ص. ب. 
رود تاون، تورتوال، 

،, , ,  1110في جي 
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

ة تنظيم المباريات أو المنافسات الرياضية والثقافي
]للتعليم أو الترفيه[ ، تنظيم وإدارة المؤتمرات، 

خدمات مراسلي األنباء،تنظيم المعارض لألغراض 
الثقافية أو التعليمية، خدمات وكاالت التذاكر، 

خدمات األلعاب المقدمة مباشرةً من شبكة كمبيوتر، 
معلومات عن الترفيه، معلومات عن اإلستجمام، 

نظيم المباريات الرياضية، توفير تسهيالت ت
رياضية، نشر الكتب، التصوير الفوتوغرافي، تقديم 
التقارير المصورة، توفير المطبوعات اإللكترونية 

الفورية غير القابلة للتنزيل، خدمات كتابة السيناريو 
 والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية ]ترفيه[ 

 

 BEAMU OAMالكلمات  وصف العالمة :
الالتينية وبشكل مميز ، فوقها رسومات هندسية ب

عشوائية ورسم للقمر فوق رسم امواج البحر كما 
 في الشكل المرفق

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ك خالل المسجل ، وذل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  إسناد للملكية الفكرية   
  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DANUDANURMA AO AGOAR MRMNNARO E 
 ARME -نا األصلي للكوكتيل والعصائر فخفخي 

 11/04/2021 :بتاريخ 348860 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  

 فخفخينا األصلي للكوكتيل والعصائر  بإسم :
محل رقم وعنوانة : 

ملك صندوق  374
-دبي للدعم المالي 

 -القوز الثالثة  -بردبي 
اإلماراتالعربية  -دبي

المتحدة ., , , ,  

 

 المةصورة الع

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
-الرد على الهاتف ]للمشتركين غير الموجودين[

دعاية وإعالن لصق -نشر مواد الدعاية واإلعالن
خدمات نقل -إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال

المعالجة اإلدارية لطلبات --اإلعالنات-األعمال
المساعدة في إدارة األعمال -خدمات مقارنة األسعار
ترويج -تحليل أسعار التكلفة-التجارية أو الصناعية
خدمات إعداد -توظيف األفراد-المبيعات ]لآلخرين[

 -نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
 -وجميع خدمات الفئة -الشراء -التسويق

 
العالمة التجارية عبارة عن أسم   وصف العالمة :
 اللغة العربية  فخفخينا األصلي الشركة مكتوب ب

 للكوكتيل والعصائر ومكتوبة بحروف التينية 
 DuttFuttasu AO AGOR MRMNNARO 
E ARME 

بالخط العادي باللون األسود على خلفية بيضاء 
اللون   أما الشكل فيتمثل في رسم كاركتوري 

لشخص شيف مرسوم بشكل مميز باللون األسود 
عصير الكوكتيل  وممسك بيده اليمنى كوب من

ويشير بأصبع اإلبهام من اليد اليمني بعالمة الجودة 
ومكتوب على يمين الشكل كلمة كوكتيل باللغة 

العربية وحروف التينية وأدنى الشكل مكتوب كلمة 
فخفخينا باللون األبيض واألسود ، باللغة العربية  
وحروف التينية ، كما هو موضح بالشكل العام 

 للعالمة

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  إسناد للملكية الفكرية   
 -كوكتيل فخفخينا طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Mosthual DuttFuttasu 

 11/04/2021 :بتاريخ 348861 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فخفخينا األصلي للكوكتيل والعصائر  بإسم :
قم محل روعنوانة : 

ملك صندوق  374
بر  -دبي للدعم المالي 

 -القوز الثالثة  -دبي
اإلمارات العربية  -دبي

المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
كوكتيالت غير -خالصات لتحضير المشروبات 

مياه -مستحضرات لتحضير المشروبات-كحولية
-شروبات غير كحولية أساسها العسلم-غازية 

عصائر  -مشروبات عصير فواكه غير كحولية 
مشروبات ---ماء الشعير-فواكهشراب  عصير عنب
محلى محضر من -عصير فواكه غير كحولية  

مياه غازية  -الفواكه الطازجة    شراب اللوز 
 وجميع منتجات الفئة 

 
العالمة التجارية عبارة عن أسم  وصف العالمة :

 كتوبة باللغة العربية  كوكتيل فخفخينا  وبحروف م
 التينية Mosthual DuttFuttasuبشكل   

مميز وألون مميزة األلوان النارية  أما الشكل 
فيتمثل في رسم كاركتوري لشخص شيف مرسوم 

بشكل مميز باللون األسود وممسك بيده اليمنى كوب 

من عصير الكوكتيل ويشير بأصبع اإلبهام من اليد 
ليمني بعالمة الجودة ومكتوب على يمين الشكل ا

كلمة كوكتيل باللغة العربية وحروف التينية وأدنى 
الشكل مكتوب كلمة فخفخينا بألوانها المتميزة باللغة 
العربية  وحروف التينية ، كما هو موضح بالشكل 

 العام للعالمة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ة الفكريةأبو طه للملكي 
 OAORMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/04/2021 :بتاريخ 348874 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وليد حمزة محمد عثمان  بإسم :

ملك ذا غاليريا  1501مكتب ب رقم وعنوانة : 
 -انفيستمنتس ش.ذ.م.م المركز التجاري األول 

استدامة, هاتف: 

00971524051

, فاكس: 550

042956866 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 11677
u a.@u ahutu.
ua, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ، 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة 
مربيات وفواكه ومجففة ومطهوة ، هالم )جيلي( و

مطبوخة بالسكر ، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

 
العالمة عبارة عن كلمة   وصف العالمة :

OAORMA   مكتوبة باألحرف الالتينة باللون
االبيض بشكل مميز، موضوعة داخل رسم 

 بيضاوي الشكل.
 

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لك :وكيل التسجيل / الما

  الرقيم للملكية الفكرية 
 NUEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UACONRMG MANEORMS 

 12/04/2021 :بتاريخ 348892 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هامبتونز للتموين  بإسم :

االمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، دبي، 

   13873ص ب :
, ايميل: 

ttulac@soushula
siashhash.ua, , 
 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
عبارة عن رسم والكلمات الالتينية  وصف العالمة :

 NUE UACONRMGالتالية : ) 
MANEORMS الرسم على شكل مقود قارب )

ون االسود والكلمات الالتينية كتبت بشكل مائل بالل
ودائري حول الدفة باللون األسود، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بيضاء بشكل مبتكر ومميز كما 
 هو موضح في الشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
  E EMR-OOAG التجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة 

 12/04/2021 :بتاريخ 348893 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 المرفأ الين للتجارة العامة  ش.ذ.م.م  بإسم :

مكتب رقم وعنوانة : 

، ملك منذر عبد  104
هللا عيسى ال ثاني ، 

البطين 

،  81734،ص.ب:
دبي ، اإلمارات العربية 

المتحدة, , , ,  

 

 لعالمةصورة ا

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه 

 والتركيبات الصحية.

 
العالمة عبارة عن الحرف  وصف العالمة :

E EMR-OOAG   ccوالكلمات الالتينية التالية: "  
(   باللون األخضر EMR-OOAGت الكلمتين )كتب

وبشكل مميز ومبتكر ، ورسم فوقهم شعار يشبه 
لمضة كهرباء رسمت باللون األخضر وبشكل مميز 

( كتب باللون Eومبتكر  ويأتي داخل الرسم حرف )
األخضر ، وكامل العالمة كتبت على خلفية مبتكرة  

بيضاء منقوشة  وبشكل مميز ومبتكر كما هو 
 ي الشكلموضح ف

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  V VANADORE طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/04/2021 :بتاريخ 348895 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 داتافلو سيرفيس منطقة حرة ذ.م.م  بإسم :

-302رقم وعنوانة : 

دي برج  3-الطابق 
–دبي -اس سي

اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التحقق من البيانات المبرمجة، التحقق من معالجة 

 البيانات.

 
العالمة عبارة كلمة   وصف العالمة :
VANADORE  بخط عريض فوقها الحرفV 
مميزة بداخله عالمة الصح والعالمة بخط و طريقة 

 بأكملها باللغة اإلنجليزية داخل رسم لمستطيل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 OacEoocطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/04/2021 :بتاريخ 348896 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تي تي ام فاه ماركتنغ  بإسم :

وعنوانة : 

 81100ماليزيا
جوهر بهره، تمام 

، 2/22اوستن بريدانا 

جاالن اوستن  2-05
بيردانا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

 
الكلمة الالتينية التالية : عبارة عن  وصف العالمة :

(OacEooc وقد كتبت باللون األسود وبشكل ،)
أفقي وخط كبير، وكامل العالمة كتبت على خلفية 
بيضاء بشكل مبتكر ومميز كما هو موضح في 

 الشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 AOالبستان     جارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

BAGNUAM 

 12/04/2021 :بتاريخ 348899 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 عائشة للعطور ذ.م.م  بإسم :

اإلمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، 

 ABAأبوظبي, , , 
VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال خد

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
عبارة عن رسم وكلمة عربية  وصف العالمة :

( وقد AO BAGNUAMوكلمة التينية : )البستان 
كتبت الكلمة العربية باللون االسود وبشكل أفقي و 

( باللون AO BAGNUAMفوقها كتبت الكلمة )
قها يوجد رسم اقرب األسود وبشكل أفقي ، وفو

لراس طائر باللون األسود، وكامل العالمة كتبت 

على خلفية بيضاء بشكل مبتكر ومميز كما هو 
 موضح في الشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ايمس جلوبال وكيل تسجيل العالمات التجارية 
 hohuFastطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

rashuarush 

 12/04/2021 :بتاريخ 348900 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 موتا لطهي االسماك والمأكوالت البحرية  بإسم :

 2البرشاء وعنوانة : 
 -دبي  -بر دبي  –

اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األ طعمة والمشروبات ، اإليو اء 

 المؤقت، المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية

 
العالمة عبارة عن شكل دائري  وصف العالمة :

 بخلفية بيضاء بها كلمتي 
hohuFast rashuarush  

باللون األسود الغامق وبالمنتصف شكل سمكتين 
 محددتين باللون األحمر 

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 Cartuuaمركاز  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/04/2021 :بتاريخ 348901 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عائشة للعطور ذ.م.م  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، 
 ABAأبوظبي, , , 
VUABR  ,

 

 ة العالمةصور

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
عبارة عن الكلمة العربية )مركاز(  وصف العالمة :
(، وقد كتبت الكلمات Cartuuaوالكلمة الالتينية )

باللون األسود وبشكل أفقي ومتقابل، وكامل العالمة 
ية بيضاء بشكل مبتكر ومميز كما كتبت على خلف

 هو موضح في الشكل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  V VANADOREطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/04/2021 :بتاريخ 348902 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ة ذ.م.مداتافلو سيرفيس منطقة حر  بإسم :

-302رقم وعنوانة : 

برج دي  - 3الطابق 
–دبي -اس سي

اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التحقق من الهوية، توفير المصادقة على معلومات 
التعريف الشخصي ]خدمات التحقق من الهوية[، 

كشف عن االحتيال، التحليل الشرعي خدمات ال
لفيديو المراقبة بتهمة االحتيال ولغايات منع السرقة، 
تدقيق االمتثال القانوني، تدقيق االمتثال التنظيمي، 
االستشارات فيما يتعلق باالمتثال بحماية البيانات، 

 االستشارات في الملكية الفكرية.

 
العالمة عبارة كلمة   وصف العالمة :
VANADORE  بخط عريض فوقها الحرفV 

بخط و طريقة مميزة بداخله عالمة الصح والعالمة 
 بأكملها باللغة اإلنجليزية داخل رسم لمستطيل .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ايه اي لخدمات ادارة المرافق ذ م م  
 ARR  Dusalahaasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Cusunahash Gariasas OOM 

 12/04/2021 :بتاريخ 348903 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايه اي لخدمات ادارة المرافق ذ م م  بإسم :

, بناية رقم 9مدينة محمد بن زايد, شرق وعنوانة : 

, 025460660, هاتف:  04, ميزانين 174

صندوق البريد: 

, ايميل: 59978
asFo@uaoFh.ua, 

 , ,ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو 

 التجميع 

 
 ARR  Dusalahaasالعبارة )  وصف العالمة :

Cusunahash Gariasas OOM  باالحرف )
 الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  بيزماستر لالستشارات القانونية 
 Cuacarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 12/04/2021 :بتاريخ 348904 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايدر ميديكال اندستري ايكيوبمينت كو.، ليمتد.  بإسم :

بينغانغ وعنوانة : 
اندستلاير زون، شامين 
تاون، يوهآن سيتي، 

انغ بروينز، زيجي
جمهورية الصين 
الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت تغليف باللف، ماكينة صناعة عمليات األدوية، 
آلة التشكيل بالحقن، المعدات الصناعية اإللكترونية، 

آالت ختم لألغراض   ،الصناعية  آالت النقش، 
والب لمعالجة البالستيك، معدات تشغيل برودة الق

 بصرية 

 
هي عبارة عن كلمة مكتوبة   وصف العالمة :

 باللون االسود بطريقة  
 ميزة. ويوجد حرف  C. مكتوبة بالحجم الكبير  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد كرية الف

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 لوكلي ش م ح  
 ORNAAOU لوكليطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/04/2021 :بتاريخ 348934 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 لوكلي ش م ح  بإسم :
مركز االعمال مدينة الشارقة للنشر، وعنوانة : 

 المنطقة الحرة، الشارقة االمارات العربية المتحدة.

, ايميل: 
hotuhhac@lo
tuuli.soh, , , 

GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35لك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذ
بيع منتجات وخدمات عن طريق االنترنت 

وتطويرها و ترويج المنتجات والخدمات و خدمات 
 بوابات الشبكة واالعالن عن طريق االنترنت

 
كلمة لوكلي باللغة العربية باللون   وصف العالمة :

 البنفسجي 
ة بنفس باللغة االنجليزي ORNAAOUو كلمة  

بالمنتصف بلون رمادي  Aاللون .و حرفين 
 وبنفسجي على شكل منزل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 NRURطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/04/2021 :بتاريخ 348943 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليجر ش ذ م م  سوليوشنز  بإسم :
االمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، 
الفجيرة, , , 

DA AROAU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
بالشكل  NRURكلمة التينية  وصف العالمة :

وبخلفية بيضاء. حيث أن  األفقي باللون األسود
غير متالصق الخطوط، والحرف  Nالحرف األول 

به  Rبه خط أفقي أسفه، والحرف األخير  Rالثاني 
خط أفقي أعاله، وكال الحرفين على شكل نصف 

دائري غير متالصق، ومجمل العالمة مبتكر 
 ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ملكية الفكرية الرواد الدولية لل 
 Oahaoaaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/04/2021 :بتاريخ 348972 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اسوستيك كمبيوتر انكوربوريشن   بإسم :

أف .، 1وعنوانة : 

، ليد رود .،  15نمبر.
بيتو ديست.، تايبي 

، تايوان,  112سيتي 
  , , ,

 

 ةصورة العالم

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج تشغيل الكمبيوتر ، تطبيقات برامج الكمبيوتر  
قابلة للتنزيل ، أجهزة الكمبيوتر المكتبية ، أجهزة 
الكمبيوتر ، مفكرة في  شكل كمبيوتر صغير  ، 

أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر  ، شاشات عرض  
ئل للكمبيوتر ، برمجيات كمبيوتر الكريستال السا

مسجلة  ، معدات كمبيوتر  ، البرامج الثابتة 
للكمبيوتر ، برامج كمبيوتر، لوحات مفاتيح ألجهزة 

الكمبيوتر ، شاشات عرض )أجزاء كمبيوتر( ، 
شاشات الكمبيوتر ، اللوحات األم، أجهزة إضاءة 

(  ، حقائب OEVللصمامات الثنائية للضوء ) 
برامج التحكم في اإلضاءة لالستخدام للكمبيوتر ، 

 في المنشآت التجارية والصناعية

 

العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :
cc كتبت باللون األسود     Oahaoaaالتالية: " 

وبشكل مميز ومبتكر،  وكامل العالمة كتبت على 
خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر كما هو موضح 

 في الشكل

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه  
 MOEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MOACBG 

 13/04/2021 :بتاريخ 348973 المودعة بالرقم :

 AG  16/10/2020  90260478بيانات األولوية :  
 بتربودي فوودز أند نيوترشن ال ال سي   بإسم :

 1762وعنوانة : 

جنوب  20غرب 
 ليندون

الرمز البريدي 

84042 
 يوتاه

الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خليط الطعام تحديدا خليط الفطائر ، خليط الوافل، 

ل عجائن الفطائر المحضرة مسبقًا، عجائن الواف
المحضرة مسبقًا؛   خليط الِخباَزة تحديدا خليط 
الخبز، خليط الخبز السريع بالموز، خليط الخبز 

السريع بالتوت البري، خليط الخبز السريع 
بالتوابل، خليط الخبز السريع بالتفاح، خليط الخبز 
السريع بالليمون؛ خليط الخبازة تحديدا خليط المافن 

ذرة، خليط المافن بالتوت البري، خليط المافن بال
بالتفاح، خليط المافن بالموز، خليط المافن بالليمون، 

؛ خليط الِخباَزة تحديدا خليط كيك الفانيال، خليط 
كيك التوابل، خليط كيك الشوكوالته، خليط كيك 
الليمون؛ خليط الِخباَزة مثل خليط الكوكيز وخليط 
الوافل، ؛ خليط الِخباَزة تحديدا خليط الكيك، خليط 

لمافن، خليط الفطائر، خليط البراونيز؛ وال يحتوي ا

أي مما سبق على الفتات الجاهز أو ال يستخدم اي 
 مما سبق في صنع الفتات.

 
باحرف  MOEAM MOACBG وصف العالمة :

 التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BUANNRسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لت

 13/04/2021 :بتاريخ 348980 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يوجين كايشا كاوايو شوتين  بإسم :

-4اف،   2وعنوانة : 

شومي، شيبويا،  -2، 3
كو، طوكيو -شيبويا

150-0002 
اليابان., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32ع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السل
البيرة غير الكحولية؛ المياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ مركزات 
الشراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات؛ 

مشروبات بنكهة الساكي، مشروب حلو غير 
 ز المخمر.كحولي مصنوع من األر

 
مكتوبة   BUANNRالعبارة  وصف العالمة :

بأحرف التينية و صينية و يفصل بين الكلمتين 
 شريط طولي والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

يد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبرالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 GANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UAMVOEV 

 13/04/2021 :بتاريخ 348981 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يوجين كايشا كاوايو شوتين  بإسم :

-4اف،   2وعنوانة : 

شومي، شيبويا،  -2، 3
كو، طوكيو -شيبويا

150-0002 
اليابان., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لبيرة غير الكحولية؛ المياه المعدنية والغازية ا

وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ مركزات 
الشراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات؛ 

مشروبات بنكهة الساكي، مشروب حلو غير 
 كحولي مصنوع من األرز المخمر.

 
 GANE UAMVOEVالعبارة  وصف العالمة :

 مكتوبة بأحرف التينية والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 GANEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UAMVOEV 

 13/04/2021 :بتاريخ 348982 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يوجين كايشا كاوايو شوتين  بإسم :

-4اف،   2وعنوانة : 

شومي، شيبويا،  -2، 3
كو، طوكيو -شيبويا

150-0002 
اليابان., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التسويق واإلعالن والدعاية؛ الترويج لسلع 

إدارة المبيعات وأنظمة  وخدمات اآلخرين من خالل
الحوافز الترويجية التي تشمل تجارة الطوابع؛ 
توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية؛ 
البحث أو التحليل التسويقي؛ وكاالت االستيراد 
والتصدير؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر؛ تأجير المواد الدعائية؛ توفير المعلومات 
التجارية للمستهلكين في اختيار المنتجات والمشورة 

والخدمات؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع 
 بالجملة والخدمات عبر اإلنترنت للمشروبات.

 

 GANE UAMVOEVالعبارة  وصف العالمة :
 مكتوبة بأحرف التينية والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ية الفكرية ادمارك للملك 
 Oohushas Cuhhaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/04/2021 :بتاريخ 348990 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السيد / احمد البدوي. والسيد / عمر محمد طاووز  بإسم :

ابارتمنت وعنوانة : 

 990بيلدينج نو 606
ستريت اس تي 
 –فرانسوا كزافييه 

كندا. ص.ب:  مونتلاير

, , , 7اي  5ال  4اتش
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 ر، منظفات أسنان. للشع

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

"Oohushas Cuhha كتبت باللون االسود كما "
 هو موضح بالشكل المرفق . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيانات آي بي للملكية الفكرية 
 AnAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/04/2021 :بتاريخ 348993 م :المودعة بالرق
 بيانات األولوية :  

 هايبركونيكت، إنك.   بإسم :

إف، 20وعنوانة : 

، 517أسيم تاور، 
دايرو، -يونغدونغ
غو، سيول، -غانغنام

جمهورية كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ات أمنية لحماية الممتلكات خدمات قانونية وخدم

واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 
 آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
 بحروف عربية  AnAOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 Vr. DORSnطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 13/04/2021 :بتاريخ 348994 بالرقم : المودعة
 بيانات األولوية :  

 محمد رهان رياض  بإسم :
باكستان، وعنوانة : 

، سيالكوت 51310
بنجاب، قهدبور، طريق 

المطار, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان

وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، 
 أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح 

 
كلمة التينية عبارة عن شكل  وصف العالمة :
باللون األحمر وعلى خلفية  Vضخم للحرف 

بيضاء، وداخل الشكل أعاله بالجهة السفلى كلمة 
Vr. DORSn  ،باللون األبيض  بالشكل األفقي

 تكر ومميز.ومجمل العالمة مب

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارية تعلن إدارة العالمات التج
 وكيل التسجيل / المالك :

 علياء عبد الرحمن حميد العويس  
 EOUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GOEMRAORNU MRDDEE 

 13/04/2021 :بتاريخ 348999 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 علياء عبد الرحمن حميد العويس  بإسم :

الشارقه  وعنوانة : 
منطقه مويلح التجاريه, 

هاتف: 

0556777272 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 24878
auloouas.ua@n

hual.soh, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 بيع وجبات خفيفه مشروبات البارده وساخنه

 
ميز باللون بشكل م EOUكلمةة وصف العالمة :

 GOEMRAORNUالذهبي وتحتها عبارة 
MRDDEE 

 باللون الذهبي وخلفية سوداء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 GRSMANAOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

UABRNAN 

 14/04/2021 :بتاريخ 349009 المودعة بالرقم :
 نات األولوية : بيا 

 ش. سيجناتشر هابيتات هولدينج ليمتد  بإسم :
مكتب رقم وعنوانة : 

، كونكورد 2609

، 2تاور، السفوح 
مدينة دبي لإلعالم، 

دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ؤون التمويلية، الشؤون المالية خدمات التأمين، الش
 والشؤون العقارية 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"GRSMANAOE UABRNAN بأحرف التينية "
مميزة باللون األسود وبتصميم مميز ومبتكر، مع 

 ، كما هو موضح بالشكل.Rتمييز حرف ال 

 

 االشتراطات : 
 

ه فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم ب
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ارك انتلكتشوال بروبرتياكسيوم م 
 GRSMANAOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URCEG OEAO EGNANE 

 14/04/2021 :بتاريخ 349010 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ش. سيجنتشر رياليتي هومز للعقارات )ش.ذ.م.م(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 418192
اإلمارات العربية 

, , , ,  المتحدة.

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"GRSMANAOE URCEG OEAO 
EGNANE بأحرف التينية مميزة باللون األسود "

، Aميم مميز ومبتكر، مع تمييز حرف ال وبتص
 كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 AUGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349011 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جبا هوانجالسيد/ يون  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

، دبي، 299261
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 
العالمة عبارة عن الحروف  وصف العالمة :

للون " مكتوبة بطريقة مميزة باAUGالالتينية "
 األسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية لن إدارة العالمات التجارية تع

 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 مجرةطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349012 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. مجرة هولدينج ليمتد  بإسم :

، الطابق 007-004-134-15دي دي وعنوانة : 

، برج الخاتم، ميدان سوق 71، وي ورك هاب 15

أبو ظبي العالمي، 
جزيرة المارية، أبو 

ظبي، اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
نشطة التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األ

 الرياضية والثقافية. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة "مجرة"  وصف العالمة :

بأحرف عربية مميزة باللون األسود وبتصميم مميز 
 ومبتكر، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في والفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 OSVOجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

 14/04/2021 :بتاريخ 349014 المودعة بالرقم :

 AG  14/10/2020    255312/90بيانات األولوية :  
 جيمولوجيكال انستيتيوت اوف امريكا، انك  بإسم :

 5345وعنوانة : 
ارمادا درايف، 
كالسباد، سي ايه 

، الواليات 92008
المتحدة االمريكية, 

ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية  9الفئة : 
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات 
 الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف(

واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 

الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو التحكم في 
الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 
الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، 

ص فيديوية أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، أقرا
رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 

آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ 

برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[؛ منشورات 
 فريغالكترونية قابلة للت

 
" OSVOكتبت األحرف " وصف العالمة :

 بالالتينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اورنج اكسترا لتجارة المواد الغذائيه ش ذ م م  
 ROAMSEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ELNOA 

 14/04/2021 :بتاريخ 349015 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  
 اورنج اكسترا لتجارة المواد الغذائيه ش ذ م م  إسم :ب

 1محل رقم وعنوانة : 
ملك محمد رفيع محمد 

-الراس -ديره-سعيد 
دبي , ايميل: 

aiucLuuFur@oru
snaFoocshaFFcl 

.soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ولحوم الدواجن والصيد،  اللحوم واألسماك

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

 
 عباره عن االحرف الالتينيه  وصف العالمة :

  A   مكتوبه باللون االسود باستثناء حرف 
ROAMSE 

مكتوب باللون البرتقالي  ويوجد فوقها من جهة 
 اليمين 

 ELNOAمكتوبه باللون البرتقالي الفاتح   

 االحرف الالتينيه 
ومحاطه بشكل نصف دائره باللونين االسود 

 والبرتقالي 
 وجميعها على خلفيه بيضاء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ايست ال ال بي دي ال أيه بيبر ميدل 
 OSVOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349016 المودعة بالرقم :

 AG  14/10/2020    255312/90بيانات األولوية :  
 جيمولوجيكال انستيتيوت اوف امريكا، انك  بإسم :

 5345وعنوانة : 
ارمادا درايف، 
كالسباد، سي ايه 

، الواليات 92008
لمتحدة االمريكية, ا

ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه،  41الفئة : 
األنشطة الرياضية والثقافية؛ توفير المطبوعات 

 لااللكترونية الفورية غير القابلة للتنزي

 
" OSVOكتبت األحرف " وصف العالمة :

 بالالتينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

الن النشرنموذج إع   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دي ال أيه بيبر ميدل ايست ال ال بي 
 OSVOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349017 المودعة بالرقم :

 AG  14/10/2020    255312/90بيانات األولوية :  
 جيمولوجيكال انستيتيوت اوف امريكا، انك  بإسم :

 5345وعنوانة : 
ارمادا درايف، 
كالسباد، سي ايه 

، الواليات 92008
المتحدة االمريكية, 

ايميل: 
ROVa ua@clu.a.

ar.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 

ات العلمية والتقنية وخدمات الخدم 42الفئة : 
البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل 

واألبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير عتاد 
 وبرامج الكمبيوتر

 
" OSVOكتبت األحرف " وصف العالمة :

 بالالتينية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 يمعهد الشرق االوسط للتدريب الصناع  
 CERNRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349029 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 معهد الشرق االوسط للتدريب الصناعي  بإسم :

مبنى السيد  - 15شرق  -جزيرة ابوظبي وعنوانة : 
سيف محمد مبارك آل سالمين المنصوري, هاتف: 

025965705 ,
فاكس: 

025965705 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 46428
oualuthac@ul
sulhaas.soh, , 

 ,ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لتعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

 الرياضية والثقافية

 
الشكل مربع ، يتكون من احرف   وصف العالمة :

 نجليزية ، وإسم الشكركة بالعربي واإلنجليزي أ

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
أكاديمية الدار  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

  Alcur Nruasasn Asucahiللتدريب 

 14/04/2021 :بتاريخ 349035 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الدار العقارية ش.م.ع.  إسم :ب

ص.ب. وعنوانة : 

، أبوظبي ،  51133
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، 
مواد تجليد الكتب، الصور  المطبوعات،

الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، 
فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم 
المكتبية )عدا األثاث(، مواد التوجيه والتدريس 
 )عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير
الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، 

الكليشيهات )الراسمات(، كتب، قوائم حسابية، 
تقاويم، كتب للرسوم الهزلية، مواد وأدوات الرسم، 

أقالم وأطقم الرسم، ملفات )قرطاسية(، حبر، 
مجالت )دوريات(، أدلة )كتب موجزة(، طباشير 
لوضع العالمات )تأشير(، نشرات إخبارية دورية، 

، دفاتر قطع )قرطاسية(، علب ألوان )مواد صحف
مدرسية(، صفائح من الورق )قرطاسية(، معاجين 

للقرطاسية، أقالم رصاص، أقالم حبر )لوازم 
مكتبية(، دوريات، بطاقات بريدية، صور أشخاص، 
إعالنات كبيرة، مطبوعات، منشورات مطبوعة، 

جداول مواعيد مطبوعة، لوازم مدرسية 
من الورق أو الورق المقوى، )قرطاسية(، الفتات 

مشابك سلكية للمكاتب، مكابس المشابك السلكية 
)لوازم مكتبية(، قرطاسية، أغلفة ورقية 

)قرطاسية(، ممحايات لوح الكتابة، فراشي كتابة، 
علب كتابة )قرطاسية(، طباشير الكتابة، أدوات 

 ومواد كتابة.

 
 Alcurالعالمة عبارة كلمات    وصف العالمة :

Nruasasn Asucahi    باللغة اإلنجليزية
وكلمات أكاديمية الدار للتدريب باللغة العربية بينهم 

 رسومات ألشكال هندسية بطريقة مميزة. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
أكاديمية الدار للتدريب  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Alcur Nruasasn Asucahi   

 14/04/2021 :بتاريخ 349049 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الدار العقارية ش.م.ع.  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، أبوظبي ،  51133
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ارة التجارية لترخيص السلع محاسبة، اإلد

والخدمات الخاصة بآخرين، دعاية وإعالن، تدقيق 
الحسابات، عرض السلع، إدارة أعمال الفنادق، 

المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية، 
استشارات إدارة شؤون الموظفين، دراسات 

التسويق، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 
ات، اإلعالن والدعاية المباشرة على ترويج المبيع

شبكات الكمبيوتر، الدعاية واإلعالن الخارجي، 
تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، خدمات 
التعاقد الخارجي ]مساعدة في األعمال[، توظيف 
األفراد، خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع 

والخدمات لألعمال األخرى[، اإلعالن بالراديو، 
ث األعمال، بحث الكفاالت، الدعاية واإلعالن أبحا

 عبر التلفزيون، الدعاية واإلعالن التلفزيوني.

 
 Alcurالعالمة عبارة كلمات    وصف العالمة :

Nruasasn Asucahi    باللغة اإلنجليزية
وكلمات أكاديمية الدار للتدريب باللغة العربية بينهم 

 رسومات ألشكال هندسية بطريقة مميزة. 

 

 شتراطات : اال
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم الفكرية  والمصنفاتتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
أكاديمية الدار  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

  Alcur Nruasasn Asucahiللتدريب 

 14/04/2021 :بتاريخ 349054 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 الدار العقارية ش.م.ع.  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

، أبوظبي ،  51133
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

الرياضية والثقافية، األكاديميات )للتربية والتعليم(، 
ات تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية والمؤتمر

واالجتماعات والسمينار والندوات وورشات العمل 
)تدريب(، معلومات عن التربية والتعليم، 

االمتحانات التعليمية، خدمات التربية والتعليم، 
النشر المكتبي اإللكتروني، تعليمات الرياضة 

البدنية، خدمات التدريس، مكتبات اإلعارة، ُدور 
لتعليم أو حضانة، تنظيم المباريات أو المنافسات )ل

الترفيه(، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو 
التعليمية، تنظيم المباريات الرياضية، التربية 
البدنية، التدريب العملي )استعراض(، توفير 
المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة 

للتنزيل، توفير تسهيالت رياضية، نشر الكتب، نشر 
ورية، مدراس، الكتب والصحف اإللكترونية الف

التدريس، الدروس، التوجيه المهني )نصائح تعليمية 
 أو تدريبية(.

 
 Alcurالعالمة عبارة كلمات    وصف العالمة :

Nruasasn Asucahi    باللغة اإلنجليزية
وكلمات أكاديمية الدار للتدريب باللغة العربية بينهم 

 رسومات ألشكال هندسية بطريقة مميزة. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 MuruhOusaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349075 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كارتلين تريدنج برايفت ليمتد  بإسم :

الطوابق وعنوانة : 

رقم  4،  3،   2ارقام 

 2روتالند جيت ،  32
ستريت ، خضر نواز 

خان روود ، 
  -نوغامباكام ، شيناي

تاميل  600006
نادو، الهند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مجوهرات، أحجار كريمة، سالسل ساعات و 

سيور، ساعات حائط، ساعات، ذهب غير مشغول 
فـّح( ، فضة غير مشغولة أو أو مطروق )مص

مطروقة )مصفـّحة( ، علب مجوهرات ]صناديق[ ، 
معادن نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة و 

 سبائك من معادن نفيسة

 
" بالالتينية MuruhOusaالكلمة " وصف العالمة :

 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية .  
 MuruhOusaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349076 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كارتلين تريدنج برايفت ليمتد  بإسم :

الطوابق وعنوانة : 

رقم  4،  3،   2ارقام 

 2، روتالند جيت  32
ستريت ، خضر نواز 

ان روود ، خ
  -نوغامباكام ، شيناي

تاميل  600006
نادو، الهند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بالتجزئة المخازن، بالتجزئة وبالجملة توزيع 
مجوهرات، أحجار كريمة، معادن نفيسة غير 
يسة مشغولة أو نصف مشغولة، سبائك من معادن نف

 و خدمات متجر الخصم  

 
" بالالتينية MuruhOusaالكلمة " وصف العالمة :

 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل المسجل ، 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 دلي فودز جروب ش م ح  
 Vala Rrnusasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 14/04/2021 :بتاريخ 349078 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دلي فودز جروب ش م ح  بإسم :

 0624مكتب رقم اف زد جي او بي وعنوانة : 

المنطقة الحرة لجبل علي, هاتف:  15دبليو اس 

0524333092 ,
ايميل: 

caano@calaFooc
s.ua, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31:  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة
كينوا بيضاء عضوية ، كينوا حمراء عضوية ، 

كينوا سوداء عضوية ، كينوا عضوية ثالثية األلوان 
، بذور شيا سوداء عضوية ، مسحوق ماكا عضوي 

، مسحوق لوكوما عضوي ، مسحوق كاكاو 
 عضوي ، مسحوق كامو كامو العضوي.

 
شكل كرة ارضية باللون االزرق  وصف العالمة :
 Valaمرأه واسفل الصورة كلمة ورسم على شكل ا

Rrnusas 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 إس إتش جي فينجرز ليمتد  
 OACR BRGNORطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VEO CAOE 

 14/04/2021 :بتاريخ 349108 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دإس إتش جي فينجرز ليمت  بإسم :
مكتب وعنوانة : 

مارينا بالزا،  2306
دبي مارينا، دبي، 
االمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت.

 
مكتوبة بأحرف  OACRالكلمة  وصف العالمة :

 BRGNORاللون األسود واسفلها العبارة التينية ب
VEO CAOE  كتبت باللون الذهبي والكل على

 خلفية باللون البيج بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ذلك خالل المسجل ، و
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ذا بيرفيوم بار كوزمتيكس تريدينغ ذ.م.م  
 Nta OarFahaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Bur Oa Bur u OurFahs 

 14/04/2021 :بتاريخ 349112 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذا بيرفيوم بار كوزمتيكس تريدينغ ذ.م.م  بإسم :

ملك راشد خليفه  14، 13مكتب رقم وعنوانة : 

 1البرشاء  -بالهول المهيري 

-373رقم القطعة 

, هاتف: 902

0557314101 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 391186
Va ua@hta.arF

aha ur.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 ات أسنان للشعر، منظف

 
 Ntaهي عبارة عن كلمة   وصف العالمة :

OarFaha Bur Oa Bur u OurFahs  داخل
 مستطيل بشكل مميز 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30الل المسجل ، وذلك خ
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  BCMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349122 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي إم سي ميديكال كو. ، ليميتد  بإسم :

 110روم وعنوانة : 
، بلوك ايه فينجيو تاور 

فوتشينج   115، رقم 
رود ، هايديان 

ديستريكت ، بكين   
)الصين  (, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10الفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة ب

.أجهزة 3.أجهزة قياس النبض 2.أقنعة تخدير 1

.األجهزة واألدوات الطبية 4التنفس االصطناعي 

.أجهزة 6.أجهزة اختبار لألغراض الطبية 5

.أجهزة العالج بالهواء 7تشخيص لألغراض الطبية 

.جهاز 9.أقنعة تنفس للتنفس الصناعي 8الساخن 

غراض .أقنعة تنفس لأل10مراقبة أوكسجين الدم 

.أقنعة أوكسجين لألغراض الطبية 11الطبية 

.أقنعة وجه عالجية 13.أجهزة إنعاش 12

.أجهزة إعادة تأهيل الجسم لألغراض الطبية 14

.األجهزة 16.أجهزة نفث الرذاذ لغايات طبية 15

.أجهزة  تنفس للتنفس 17واألدوات الطبية 

.أجهزة قياس ضغط الدم الشرياني 18االصطناعي 

ستخدام في التحاليل الطبية .أجهزة لال19

.مرذاذات  ) مرشات( 21.أجهزة لإلستنشاق 20

. بخاخات ) مرذاذات( 22لألغراض الطبية 

.أجهزة وأدوات طب األسنان 23لألغراض الطبية 

.مفصل لطب األسنان 25.أسنان اصطناعية 24

.أدوات 27.أجهزة الري الفموي لألسنان  26

تخطيط القلب .أجهزة كهربائية ل28عالجية جلفانية 

.ماسحات ضوئية كهربائية ديناميكية لتخطيط 29

.أدوات وأجزاء بالموجات فوق الصوتية 30القلب 

.أجهزة العالج الطبيعي 31لالستخدام الطبي 

.أجهزة 33.معدات إشعاعية لالستخدام الطبي 32

.مخدات منومة في حالة االرق 34تنفس 

.عضاضات تسنين 36.رضاعات أطفال 35

.أدوات مهبلية لمنع الحمل 38ل .موانع حم37

.رقع جراحية مؤلفة من مواد اصطناعية 39

.مواد للخياطة الجراحية 41.ضمادات مطاطية 40

 .حقائب معدة لألدوات الطبية 42

 
كتبت  BCMالتركيب الحرفي  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية الكبيرة وعلى يساره رسم لعدة 
فة خطوط عامودية عريضة ذات أطوال مختل

 بطريقة مميزة. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 CRMVNOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRMGAONRMS 

 15/04/2021 :بتاريخ 349123 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يتدمايندتري ليم  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات حاسوب  و منصات برمجيات حاسوب 

طبيقات واستضافة الشبكة قابلة للتنزيل لتطوير الت
وإدارة قاعدة البيانات في مجال التمويل واألعمال 

المصرفية وتقنية المستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة 
وأسواق رأس المال والتعليم والتصنيع والنقل 

والخدمات اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و 
تقنية المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ منشورات إلكترونية 
قابلة للتنزيل في شكل النشرات اإلخبارية الدورية 
والمقاالت والكتيبات والمجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 

 CRMVNOEEالعبارة  وصف العالمة :
MRMGAONRMS   كتبت بالحروف الالتينية

 الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 CRMVNOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRMGAONRMS 

 15/04/2021 :بتاريخ 349125 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
ي ئي بوست ، في س

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النشرات اإلخبارية الدورية المطبوعة والمجالت 

والدوريات وأدلة االستخدام والكتيبات والكراسات، 
ة الحاسوب وبرمجيات جميعها في مجال أجهز

الحاسوب وبرامج الحاسوب ومعالجة البيانات 
 وتقنية المعلومات.

 
 CRMVNOEEالعبارة  وصف العالمة :

MRMGAONRMS   كتبت بالحروف الالتينية
 الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد رية الفك

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 CRMVNOEEلتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب 

MRMGAONRMS 

 15/04/2021 :بتاريخ 349127 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة أعمال واستشارات تنظيمية ، استشارات 
األعمال المهنية ؛ خدمات التعهيد )المساعدة في 
األعمال( وتشغيل وإدارة خدمات مركز االتصال 
الهاتفي لآلخرين ؛ تجميع المعلومات في قواعد 

اسوب ؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الح
بيانات الحاسوب ؛ تحديث وصيانة البيانات في 

 قواعد بيانات الحاسوب.

 

 CRMVNOEEالعبارة  وصف العالمة :
MRMGAONRMS   كتبت بالحروف الالتينية

 الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اءات االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبر 
 CRMVNOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRMGAONRMS 

 15/04/2021 :بتاريخ 349128 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –د ، كارناتاكا ، الهن

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير غرف دردشة على اإلنترنت ومنتديات على 

الخط المباشر الستخدامها في مجال تقنية 
 المعلومات وتوفير الوصول إلى قواعد البيانات .

 
 CRMVNOEEالعبارة  وصف العالمة :

MRMGAONRMS   كتبت بالحروف الالتينية
 الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

رنموذج إعالن النش   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 CRMVNOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRMGAONRMS 

 15/04/2021 :بتاريخ 349129 المودعة بالرقم :
  بيانات األولوية : 

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
رات تنظيم وإدارة ورش العمل والتدريب والمؤتم

والحلقات الدراسية في مجال تقنية المعلومات ؛ 
توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل في 
شكل مقاالت و كتيبات و مجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 
 CRMVNOEEالعبارة  وصف العالمة :

MRMGAONRMS   كتبت بالحروف الالتينية
 الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 CRMVNOEEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MRMGAONRMS 

 15/04/2021 :بتاريخ 349130 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
ي ئي بوست ، في س

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير البرمجيات كخدمة )إس ايه ايه إس ( التي 
تتضمن برمجيات ومنصات كخدمة )بي ايه ايه 

الحاسوب   إس( التي تتضمن منصات برمجيات
جميعها لتطوير التطبيقات  واستضافة الشبكة 

وإدارة قاعدة البيانات الستخدامها من قبل اآلخرين 
في مجال التمويل واألعمال المصرفية وتقنية 

المستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة  وأسواق رأس 
المال والتعليم والتصنيع والنقل والخدمات 

لمعبأة و تقنية اللوجستية والسلع االستهالكية ا
المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ خدمات استشارات 

تقنية المعلومات ؛ الخدمات العلمية والتقنية ، تحديدا 
، البحث والتصميم في مجال تقنية المعلومات ؛ 
البحث الصناعي في مجال تقنية المعلومات ؛ 

مات ، تحديدا ، تصميم خدمات تمكين تقنية المعلو
 وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب .

 
 CRMVNOEEالعبارة  وصف العالمة :

MRMGAONRMS   كتبت بالحروف الالتينية
 الكبيرة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaتجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ال

 15/04/2021 :بتاريخ 349135 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9ييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم
برمجيات حاسوب  و منصات برمجيات حاسوب 
قابلة للتنزيل لتطوير التطبيقات واستضافة الشبكة 
وإدارة قاعدة البيانات في مجال التمويل واألعمال 

المصرفية وتقنية المستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة 
والنقل  وأسواق رأس المال والتعليم والتصنيع

والخدمات اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و 
تقنية المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ منشورات إلكترونية 
قابلة للتنزيل في شكل النشرات اإلخبارية الدورية 
والمقاالت والكتيبات والمجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 

كتبت  Caschraaالكلمة  عالمة :وصف ال
بالحروف الالتينية  وعلى يسارها رسم لشكل 

 كروي يتألف من خطوط منحنية بطريقة مميزة  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30سجل ، وذلك خالل الم
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349137 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  16ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما
النشرات اإلخبارية الدورية المطبوعة والمجالت 

والدوريات وأدلة االستخدام والكتيبات والكراسات، 
جميعها في مجال أجهزة الحاسوب وبرمجيات 
الحاسوب وبرامج الحاسوب ومعالجة البيانات 

 وتقنية المعلومات.

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

التينية  وعلى يسارها رسم لشكل بالحروف ال
 كروي يتألف من خطوط منحنية بطريقة مميزة  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349138 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ارات تنظيمية ، استشارات إدارة أعمال واستش

األعمال المهنية ؛ خدمات التعهيد )المساعدة في 
األعمال( وتشغيل وإدارة خدمات مركز االتصال 
الهاتفي لآلخرين ؛ تجميع المعلومات في قواعد 
بيانات الحاسوب ؛ تنظيم المعلومات في قواعد 
بيانات الحاسوب ؛ تحديث وصيانة البيانات في 

 وب.قواعد بيانات الحاس

 

كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :
بالحروف الالتينية  وعلى يسارها رسم لشكل 

 كروي يتألف من خطوط منحنية بطريقة مميزة  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraa طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 15/04/2021 :بتاريخ 349141 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38ع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السل
توفير غرف دردشة على اإلنترنت ومنتديات على 

الخط المباشر الستخدامها في مجال تقنية 
 المعلومات وتوفير الوصول إلى قواعد البيانات .

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية  وعلى يسارها رسم لشكل 
 نية بطريقة مميزة  .كروي يتألف من خطوط منح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

 تيك بوينت زون لتجارة االلكترونيات ذ ذ م  
 MRMGACRLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349142 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ت ذ ذ متيك بوينت زون لتجارة االلكترونيا  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي., 
 , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
 التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات

تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى. 

 
عبارة عن رسم والكلمة الالتينية  وصف العالمة :

( وقد كتبت الكلمة باللون MRMGACRLالتالية:)
داخل رسم لدائرة مفتوحة وهي البرتقالي المموج 

باللون األحمر واألصفر، وكامل العالمة كتبت على 

 خلفية بيضاء، ومجمل العالمة مميز ومتكر.
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349144 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد
تنظيم وإدارة ورش العمل والتدريب والمؤتمرات 
والحلقات الدراسية في مجال تقنية المعلومات ؛ 
توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل في 
شكل مقاالت و كتيبات و مجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

التينية  وعلى يسارها رسم لشكل بالحروف ال
 كروي يتألف من خطوط منحنية بطريقة مميزة  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349150 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمة )إس ايه ايه إس ( التي توفير البرمجيات ك

تتضمن برمجيات ومنصات كخدمة )بي ايه ايه 
إس( التي تتضمن منصات برمجيات  الحاسوب 
جميعها لتطوير التطبيقات  واستضافة الشبكة 

وإدارة قاعدة البيانات الستخدامها من قبل اآلخرين 
في مجال التمويل واألعمال المصرفية وتقنية 

يع بالتجزئة  وأسواق رأس المستهلك والتأمين والب
المال والتعليم والتصنيع والنقل والخدمات 

اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و تقنية 
المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ خدمات استشارات 

تقنية المعلومات ؛ الخدمات العلمية والتقنية ، تحديدا 
ميم في مجال تقنية المعلومات ؛ ، البحث والتص

البحث الصناعي في مجال تقنية المعلومات ؛ 

خدمات تمكين تقنية المعلومات ، تحديدا ، تصميم 
 وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب .

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية  وعلى يسارها رسم لشكل 
 مميزة  .كروي يتألف من خطوط منحنية بطريقة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ية تعلن إدارة العالمات التجار
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم و مشاركوه 
 Rtho arFashطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349157 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيتي اوف ميونيخ  بإسم :
هيرزوغ وعنوانة : 

،  15 ويلهيلم، سترات

 -، ميونخ 80331
جمهورية المانيا., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم و التهذيب؛ التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة 

الرياضية و الثقافية؛ تقديم خدمات قاعات التسلية؛ 
 حدائق المالهي؛ التسلية؛ معلومات عن التربية و

التعليم؛ خدمات المضيف؛ الترفيه؛ تنظيم المعارض 
لألغراض الثقافية او التعليمية؛ إدارة اليانصيب و 

 .41أي خدمات أخرى متعلقة بالفئة 

 
 Rtho arFashبأحرف التينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات  
 Caschraa  Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 15/04/2021 :بتاريخ 349160 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات حاسوب  و منصات برمجيات حاسوب 
قابلة للتنزيل لتطوير التطبيقات واستضافة الشبكة 
وإدارة قاعدة البيانات في مجال التمويل واألعمال 

ية المستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة المصرفية وتقن
وأسواق رأس المال والتعليم والتصنيع والنقل 

والخدمات اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و 
تقنية المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ منشورات إلكترونية 

الدورية  قابلة للتنزيل في شكل النشرات اإلخبارية
والمقاالت والكتيبات والمجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 

كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :
بالحروف الالتينية وعلى يسارها رسم لشكل كروي 
يتألف من خطوط منحنية وفي األسفل كتبت عبارة  
A Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 بحجم أصغر بطريقة مميزة . 

 

 ات : االشتراط
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ية والمصنفات الفكرتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 Caschraa  Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 15/04/2021 :بتاريخ 349163 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النشرات اإلخبارية الدورية المطبوعة والمجالت 

تخدام والكتيبات والكراسات، والدوريات وأدلة االس
جميعها في مجال أجهزة الحاسوب وبرمجيات 
الحاسوب وبرامج الحاسوب ومعالجة البيانات 

 وتقنية المعلومات.

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية وعلى يسارها رسم لشكل كروي 
يتألف من خطوط منحنية وفي األسفل كتبت عبارة  

A Oursas  ENoa ro Sroa. Moh.usi  
 بحجم أصغر بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 Caschraa  Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 15/04/2021 :يخبتار 349167 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أعمال واستشارات تنظيمية ، استشارات إدارة 

األعمال المهنية ؛ خدمات التعهيد )المساعدة في 
األعمال( وتشغيل وإدارة خدمات مركز االتصال 
الهاتفي لآلخرين ؛ تجميع المعلومات في قواعد 
بيانات الحاسوب ؛ تنظيم المعلومات في قواعد 
بيانات الحاسوب ؛ تحديث وصيانة البيانات في 

 يانات الحاسوب.قواعد ب

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية وعلى يسارها رسم لشكل كروي 
يتألف من خطوط منحنية وفي األسفل كتبت عبارة  

A Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  
 بحجم أصغر بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  حدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المت 
 Caschraa  Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 15/04/2021 :بتاريخ 349168 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
ي بوست ، في سي ئ

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير غرف دردشة على اإلنترنت ومنتديات على 

الخط المباشر الستخدامها في مجال تقنية 
 البيانات .المعلومات وتوفير الوصول إلى قواعد 

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية وعلى يسارها رسم لشكل كروي 
يتألف من خطوط منحنية وفي األسفل كتبت عبارة  
A Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 بحجم أصغر بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة  
 Caschraa  Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 15/04/2021 :بتاريخ 349169 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
ست ، في سي ئي بو

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تنظيم وإدارة ورش العمل والتدريب والمؤتمرات 
والحلقات الدراسية في مجال تقنية المعلومات ؛ 

لة للتنزيل في توفير منشورات إلكترونية غير قاب
شكل مقاالت و كتيبات و مجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية وعلى يسارها رسم لشكل كروي 
يتألف من خطوط منحنية وفي األسفل كتبت عبارة  

A Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  
 بحجم أصغر بطريقة مميزة . 

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 Caschraa  Aطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  

 15/04/2021 :بتاريخ 349170 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يتدمايندتري ليم  بإسم :
جلوبال فيليج وعنوانة : 

، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير البرمجيات كخدمة )إس ايه ايه إس ( التي 

صات كخدمة )بي ايه ايه تتضمن برمجيات ومن
إس( التي تتضمن منصات برمجيات  الحاسوب 
جميعها لتطوير التطبيقات  واستضافة الشبكة 

وإدارة قاعدة البيانات الستخدامها من قبل اآلخرين 
في مجال التمويل واألعمال المصرفية وتقنية 

المستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة  وأسواق رأس 
نيع والنقل والخدمات المال والتعليم والتص

اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و تقنية 
المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ خدمات استشارات 

تقنية المعلومات ؛ الخدمات العلمية والتقنية ، تحديدا 
، البحث والتصميم في مجال تقنية المعلومات ؛ 

في مجال تقنية المعلومات ؛ البحث الصناعي 

خدمات تمكين تقنية المعلومات ، تحديدا ، تصميم 
 وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب .

 
كتبت  Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

بالحروف الالتينية وعلى يسارها رسم لشكل كروي 
يتألف من خطوط منحنية وفي األسفل كتبت عبارة  

A Oursas E Noa ro Sroa. Moh.usi  
 بحجم أصغر بطريقة مميزة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349171 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يميتدمايندتري ل  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برمجيات حاسوب  و منصات برمجيات حاسوب 

لتطبيقات واستضافة الشبكة قابلة للتنزيل لتطوير ا
وإدارة قاعدة البيانات في مجال التمويل واألعمال 

المصرفية وتقنية المستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة 
وأسواق رأس المال والتعليم والتصنيع والنقل 

والخدمات اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و 
ط تقنية المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائ
والترفيه والسفر والضيافة ؛ منشورات إلكترونية 
قابلة للتنزيل في شكل النشرات اإلخبارية الدورية 
والمقاالت والكتيبات والمجالت في مجال تقنية 

 المعلومات .

 
كتبت   Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية  .

 

 االشتراطات : 
 

قدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخ 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349172 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

غالور مايسور رود ، بن
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النشرات اإلخبارية الدورية المطبوعة والمجالت 

والدوريات وأدلة االستخدام والكتيبات والكراسات، 
جميعها في مجال أجهزة الحاسوب وبرمجيات 

وبرامج الحاسوب ومعالجة البيانات الحاسوب 
 وتقنية المعلومات.

 
كتبت   Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل  المسجل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349173 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا
إدارة أعمال واستشارات تنظيمية ، استشارات 
األعمال المهنية ؛ خدمات التعهيد )المساعدة في 
األعمال( وتشغيل وإدارة خدمات مركز االتصال 
الهاتفي لآلخرين ؛ تجميع المعلومات في قواعد 
بيانات الحاسوب ؛ تنظيم المعلومات في قواعد 

صيانة البيانات في بيانات الحاسوب ؛ تحديث و
 قواعد بيانات الحاسوب.

 
كتبت   Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349175 م :المودعة بالرق
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 38فئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بال
توفير غرف دردشة على اإلنترنت ومنتديات على 

الخط المباشر الستخدامها في مجال تقنية 
 المعلومات وتوفير الوصول إلى قواعد البيانات .

 
كتبت   Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  عالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة لل 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349177 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –كا ، الهند ، كارناتا

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
تنظيم وإدارة ورش العمل والتدريب والمؤتمرات 
والحلقات الدراسية في مجال تقنية المعلومات ؛ 
توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل في 

مجالت في مجال تقنية  شكل مقاالت و كتيبات و
 المعلومات .

 
كتبت   Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية  .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  Caschraaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349178 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايندتري ليميتد  بإسم :

جلوبال فيليج وعنوانة : 
، ويست كامبوس ، آر 
في سي ئي بوست ، 

مايسور رود ، بنغالور 
 –، كارناتاكا ، الهند 

059  560  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير البرمجيات كخدمة )إس ايه ايه إس ( التي 
تتضمن برمجيات ومنصات كخدمة )بي ايه ايه 
إس( التي تتضمن منصات برمجيات  الحاسوب 
جميعها لتطوير التطبيقات  واستضافة الشبكة 

وإدارة قاعدة البيانات الستخدامها من قبل اآلخرين 
في مجال التمويل واألعمال المصرفية وتقنية 

ستهلك والتأمين والبيع بالتجزئة  وأسواق رأس الم
المال والتعليم والتصنيع والنقل والخدمات 

اللوجستية والسلع االستهالكية المعبأة و تقنية 
المؤسسات وحلول األعمال الرقمية والوسائط 
والترفيه والسفر والضيافة ؛ خدمات استشارات 
حديدا تقنية المعلومات ؛ الخدمات العلمية والتقنية ، ت
، البحث والتصميم في مجال تقنية المعلومات ؛ 
البحث الصناعي في مجال تقنية المعلومات ؛ 

خدمات تمكين تقنية المعلومات ، تحديدا ، تصميم 
 وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب .

 
كتبت   Caschraaالكلمة  وصف العالمة :

 بالحروف الالتينية  .

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

 محطة باز ذ.م.م  
 BG BAn طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GNANRRM 

 15/04/2021 :بتاريخ 349180 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محطة باز ذ.م.م  بإسم :

:~ مبنى , السيد حمد 0, 25المصفح , م وعنوانة : 
خلفان على مطر واخرين, هاتف: 

0506149599 ,
ندوق البريد: ص

, ايميل: 127099
ullntua@iutoo.

soh, , , ABA 
VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 

 وبرامج الكمبيوتـر خدمـات تصميم وتطوير عتاد

 
عبارة عن شكل Bالطائر الباز  وصف العالمة :

 المبنى يرمز بحرف
 وحرف   Gباللون االبيض  
 وايقونة التشغيل باللون االزرق ومكتوب من  

GNANRRM  وجنبها مكتوبBAnn الشمال
 بالطول كلمة  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارة العالمات التجارية مكتوبا إلد
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ال بروبرتياكسيوم مارك انتلكتشو 
  Fliasnsoloarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349186 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. فالينق كلر لخدمات الهجرة  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 84059
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"Fliasnsoloar بأحرف التينية مميزة باللون "
تكر مع تمييز حرف ال األسود وبتصميم مميز ومب

a.كما هو موضح بالشكل ، 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 شكلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349204 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ثري ام كومبني  بإسم :

ثري ام سنتر وعنوانة : 

هدسون  2501 ،
روود ، سانت بول ، 

،  55144مينيسوتا 
الواليات المتحدة 
األمريكية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
اد صنع الفراشي، أدوات التلوين أو الدهان(، مو

تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 
غير واردة في فئات أخرى، لبادات جلي ألغراض 

المطبخ، منافض للسجاد ]كونها ليست آالت[، 
اشي كهربائية مكانس، سلع فراشي، فراشي، فر

]ماعدا أجزاء اآلالت[، فراشي لتنظيف الصهاريج 
والحاويات، دالء )سطول(، جلد للتنظيف، مكانس 

سجاد، أدوات تنظيف ]يدوية[، قماش كتان 
للتنظيف، قطع قماش لغسل األرضيات، قطع قماش 
للتنظيف، فراشي لغسل الصحون، صناديق نفايات، 

ئية لنفض منافض غبار األثاث، أجهزة غير كهربا
الغبار، قطع قماش لمسح الغبار ]مماسح[، منافض 

غبار من الريش، منافض غبار األثاث، قفازات 
لألغراض المنزلية، عصارات مماسح، مماسح، 

لبادات للتنظيف، أجهزة وآالت تلميع غير كهربائية 
لألغراض المنزلية، مواد تلميع ]إلعطاء لمعان[ 

، مماسح ]ماعدا المستحضرات والورق والحجر[
للتنظيف، لبادات جلي، فراشي تنظيف، أوعية 
تصريف للصابون، حامالت صابون، حامالت 
إسفنج، إسفنج لألغراض المنزلية، سلك جلي 

للتنظيف، فراشي تواليت، إسفنج تواليت، أواني 
 تواليت.

 
العالمة عبارة عن رسم مميز  وصف العالمة :

 لشكل نجمي أصفر.

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

دية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من ل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 التسجيل / المالك : وكيل

 رائد حمدي اغا النمر  
 MahraDطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 15/04/2021 :بتاريخ 349217 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 رائد حمدي اغا النمر  بإسم :
المنطقة الحرة بمطار الشارقة, هاتف: وعنوانة : 

, صندوق البريد: 971508766973

, ايميل: 514858
asFo@nt sFas.s

oh, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 مستحضرات صحية وفيتامينات ومكمالت غذائية

 
كلمة نوتري باالحرف    وصف العالمة :
 االنجليزية باللون 

 البنفسجي يتبعها حرف في باللغة  
 ون األخضر مع ورقتين شجر االنجليزية بالل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 AGANطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GAOEOCAONEN 

 17/04/2021 :بتاريخ 349228 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 سوبر ماركت السله الخضراء  بإسم :
ص.ب. وانة : وعن

، الشارقة 525205
اإلمارات العربية  –

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"AGAN GAOEOCAONEN بأحرف "
التينية مميزة باللون األبيض وبتصميم مميز 

ومبتكر ويعلوها يمينا دائرة صغيرة بداخلها حرفي 
NO  بالون األبيض، وجميعهم داخل مستطيل

 باللون األسود واألبيض، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ياكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرت 
 An AnROOA طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 17/04/2021 :بتاريخ 349229 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مركز ازوال لألزياء  بإسم :
دبا، الفجيرة وعنوانة : 

اإلمارات العربية  –
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35قعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الوا
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"AnROOA بأحرف التينية مميزة باللون "
األبيض واألسود وبتصميم مميز ومبتكر ويعلوها 

باللون  Anتصميم هندسي مميز ومبتكر لحرفي 
د، وجميعهم داخل مستطيل باللون األبيض واألسو

 األسود، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اس ار جي لتجارة االعشاب الطبيعية ش.ذ.م.م  
 C CAMANA Eطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EEOOBERMS 

 18/04/2021 :بتاريخ 349254 المودعة بالرقم :
 ألولوية : بيانات ا 

 اس ار جي لتجارة االعشاب الطبيعية ش.ذ.م.م  بإسم :

 بز نس با ي  بر دبي 2303مكتب رقم وعنوانة : 

, فاكس: 0097143746017, هاتف: 

00971437460

, صندوق البريد: 16

, ايميل: 51609
asFo@srntar s.
soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدم
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 وابل(؛ البهارات؛ الثلجالخل والصلصات )الت

 
 C CAMANA Eالعبارة )  وصف العالمة :

EEOOBERMS  يتوسطهما رسم نحلة بشكل )
 مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30الل المسجل ، وذلك خ
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 VAON SORBAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORSRGNRMG 

 18/04/2021 :بتاريخ 349255 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ش. دارت جلوبل لوجيستك )ش.ذ.م.م(  بإسم :

ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 43909
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الت النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرح

 والسفر 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"VAON SORBAO ORSRGNRMG بأحرف "
التينية مميزة باللون األزرق وبتصميم مميز 

ومبتكر، ويحذوها يسارا رسم لشكل الكرة األرضية 
باللون البيض والرمادي، ويحيط بها سهمين 

متعاكسين باللون األزرق، وجميعهم على خلفية 
 باللون البرتقالي، كما هو موضح بالشكل. مستطيلة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ORLMRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/04/2021 :بتاريخ 349260 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بكسكوم للتكنولوجيا)ذ م م (  بإسم :

اإلمارات نة : وعنوا
العربية المتحدة، دبي، 

ص ب : 

(252173 , )
صندوق البريد: 

252173 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
ة واألدوات البصرية وأدوات الوزن واألجهز

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

راص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية تسجيل، أق
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 

عبارة عن الكلمة الالتينية التالية  وصف العالمة :
ORLMRC  حيث كتبت بالشكل األفقي داخل

مستطيل، أول حرفين باللون األبيض والحرف 
الثالث باللون األحمر وعلى خلفية سوداء، أما باقي 

األحرف باللون األسود وعلى خلفية بيضاء، 
 ومجمل العالمة مبتكر وممبز .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ة العالمات التجارية مكتوبا إلدار

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ORLDAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/04/2021 :بتاريخ 349262 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بكسكوم للتكنولوجيا)ذ م م (  بإسم :

اإلمارات وعنوانة : 
العربية المتحدة، دبي، 

ص ب : 

(252173 , )
صندوق البريد: 

252173 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
فتح أو تحويل أو  والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

ل النقد، آالت التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجي
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 

باللون  ORLDAكلمة التينية  وصف العالمة :
األبيض وعلى خلفية سوداء، حيث يسبق الكلمة 
شكل هندسي مثلث مقلوب بشكل مميز، وأسفل 

وكامل العالمة خط مستقيم ملون بألوان مختلفة، 
العالمة كتبت على خلفية بيضاء، ومجمل العالمة 

 مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 OORGaSMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/04/2021 :بتاريخ 349263 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ م م -سيستمز منطقة حرة بروساين  بإسم :
االمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 

6854397-42 ،
قطعة أرض أي ام زي 

,  VABARسي, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات التصوير الفوت
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 

غناطيسية، أقراص الصور، حامالت بيانات م
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
لكلمة الالتينية: عبارة عن ا وصف العالمة :
OORGaSM  وقد كتبت باللون األبيض وبشكل

أفقي، حيث أن كل حرف كتب بداخل مربع، وجميع 
المربعات كتبت بشكل أفقي، والمربع األول لونه 

أحمر، والمربع الثاني لونه أخضر، والمربع الثالث 
لونه أزرق، والباقي لونها أسود، وفي أسفل كل 

د خط مستقيم متغير مربع من المربعات أعاله يوج
األلوان، وكامل العالمة كتبت على خلفية بيضاء، 

 ومجمل العالمة مبتكرة ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 VRGNORBANEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAB 

 18/04/2021 :بتاريخ 349265 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساكور ليميتد  بإسم :
جيبرالتار، وعنوانة : 

جيبرالتار جي اكس 

اي اي،  1     11
الين وول رود 

57/63  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 لمكتبي. وتفعيل النشاط ا

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

وقد كتبت  VRGNORBANEV OABالتالية: 
بشكل أفقي باللون االسود وخلفية بيضاء، ومجمل 

 العالمة مبتكر ومميز .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 VRGNORBANEV: طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 

OAB 

 18/04/2021 :بتاريخ 349266 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساكور ليميتد  بإسم :
جيبرالتار، وعنوانة : 

جيبرالتار جي اكس 

اي اي،  1     11
الين وول رود 

57/63  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

وقد كتبت  VRGNORBANEV OABالتالية: 
بشكل أفقي باللون االسود وخلفية بيضاء، ومجمل 

 العالمة مبتكر ومميز .

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  رقيم للملكية الفكريةال 
 VRGNORBANEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAB 

 18/04/2021 :بتاريخ 349267 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساكور ليميتد  بإسم :
جيبرالتار، وعنوانة : 

جيبرالتار جي اكس 

اي اي،  1     11
الين وول رود 

57/63  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة 

 الرياضية والثقافية. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

وقد كتبت  VRGNORBANEV OABالتالية: 
بشكل أفقي باللون االسود وخلفية بيضاء، ومجمل 

 ومميز .العالمة مبتكر 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 VRGNORBANEVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OAB 

 18/04/2021 :بتاريخ 349269 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ساكور ليميتد  بإسم :
جيبرالتار، وعنوانة : 

جيبرالتار جي اكس 

اي اي،  1،     11
الين وول رود 

57/63  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر. 

 
عبارة عن الكلمات الالتينية  وصف العالمة :

وقد كتبت  VRGNORBANEV OABالتالية: 
بشكل أفقي باللون االسود وخلفية بيضاء، ومجمل 

 العالمة مبتكر ومميز .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  E-n MOEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 18/04/2021 :بتاريخ 349275 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 جونسون أند جونسون  بإسم :

وان وعنوانة : 
جونسون أند جونسون 
بالزا ، نيو برنزويك ، 

نيوجيرسي ،  

،  الواليات  08933
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10ة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقع
 أقطاب جراحية كهربية ورؤوس كي. 

 
العالمة عبارة عن حرفي بينهما  وصف العالمة :
 باللغة اإلنجليزية. E-n MOEAMشرطة و كلمة 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
إرسالة بالبريد  في وزارة اإلقتصاد أوالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 OEL CAMVR تجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة ال

ECARGOUEOE 

 18/04/2021 :بتاريخ 349297 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليكس موندي ، ليمتد  بإسم :

الجناح وعنوانة : 

1000  ،2100 
غرب جنوب لوب ،  
هيوستن ،  تكساس  

، الواليات   77027
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  42لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
البرمجيات كخدمة ، تحديدا وسيلة على الخط 

المباشر لتسهيل التعاون والخدمات القانونية التي 
 يقدمها أعضاء شركة المحاماة. 

 
 OEL CAMVRالعبارة   وصف العالمة :

ECARGOUEOE  كتبت بالحروف الالتينية
 الكبيرة . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 قدم عن توالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 OEL CAMVR طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ECARGOUEOE 

 18/04/2021 :بتاريخ 349299 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليكس موندي ، ليمتد  بإسم :

الجناح وعنوانة : 

1000  ،2100 
غرب جنوب لوب ،  
هيوستن ،  تكساس  

، الواليات   77027
المتحدة االمريكية, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 خدمات قانونية

 
 OEL CAMVRالعبارة   وصف العالمة :

ECARGOUEOE  كتبت بالحروف الالتينية
 الكبيرة . 

 

 طات : االشترا

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم رية والمصنفات الفكتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 RAOMEU طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SROOG 

 18/04/2021 :بتاريخ 349304 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ترو كيدس إنك.   بإسم :

وود هولو  5وعنوانة : 
رست فلور  رود ، في

بارسيباني ، نيو 

،  07054جيرسي 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لُعب ، تحديدا ، ُدمى ، مالبس للُدمى ، 

 وإكسسوارات الدمى.

 
 RAOMEU العبارة   وصف العالمة :

SROOGالتينية الكبيرة . كتبت بالحروف ال 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349331 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 وجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جيشركة ه  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النظارات وقطع غيارها، حقائب النظارات، حقائب 

سيب المحمولة، الهواتف المتحركة، حقائب الحوا
الساعات الذكية والبرمجيات؛ تطبيقات الهواتف 
المتحركة؛ أجهزة تعقب النشاط القابلة لالرتداء؛ 

األقالم اإللكترونية؛ سماعات األذن للهواتف 
المتحركة؛ سدادات األذن؛ أحزمة اإلنذار، األفالم، 
ملفات الصور القابلة للتنزيل؛ المجالت اإللكترونية؛ 

ى القابلة للتنزيل؛ البودكاست، رموز ملفات الموسيق
الناقل التسلسلي العام للويب )يو إس بي(؛ سماعات 

الرأس لالتصاالت؛ مكبرات الصوت ألجهزة 
االتصال؛ مستقبالت البيانات النقالة؛ أجهزة 
اإلرسال البصرية الرقمية، محافظ األقراص 

المدمجة للتخزين؛ المفكرات الرقمية؛ الذاكرات 
الملصقات برقائق مدمجة لتحديد  اإللكترونية؛

الهوية بموجات الراديو؛ الملصقات التي تحمل 
معلومات مسجلة أو مرمزة مغناطيسيا؛ الملصقات 

برموز قابلة للقراءة بواسطة الماكينة؛ حقائب 
أجهزة تخزين الموسيقي؛ بطاقات الذاكرة؛ سماعات 
رأس بألعاب واقع افتراضي؛ أغطية قارئ الكتب 

؛ 4؛ سماعات ذكية؛ قارئات إم بياإللكترونية
سماعات رأس؛ سماعات رأس السلكية؛ سماعات 
رأس داخل األذن؛ سماعات رأس للهواتف الذكية؛ 

حقائب سماعات رأس؛ سماعات رأس لتجنب 
الضوضاء؛ سماعات رأس السلكية للهواتف الذكية؛ 

مكبرات -أجهزة هاتف؛ تركيبات سماعات رأس
ئن مكبرات صوت؛ سماعات مكبرات صوت؛ خزا

 صوت؛ سماعات السلكية؛ قاعدة سماعة نقالة.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 19/04/2021 :بتاريخ 349333 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن الثمينة وسبائكها والسلع المصنوعة من 
معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة )بما في ذلك 

(؛ المجوهرات؛ ساعات الحائط 14ضمن الفئة 
وساعات اليد؛ علب المجوهرات وعلب الساعات؛ 

 ساعات التنبيه؛ أزرار األكمام

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  ف العالمة :وص

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون   
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :يخبتار 349334 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق؛ الكرتون والسلع المصنوعة من تلك المواد 

(؛ حامالت بطاقات 16)بما في ذلك ضمن الفئة 
األسعار؛ المواد المطبوعة؛ مواد تجليد الكتب؛ 
الصور الفوتوغرافية )المطبوعة(؛ مستلزمات 

المكتب باستثناء األثاثات؛ برايات أقالم الرصاص 
م؛ إلكترونية أو غير إلكترونية؛ مساطر الرس
الخرامات )مستلزمات المكتب؛ الماسحات 

المطاطية؛ وسائد الختم؛ الوسائد )قرطاسية(؛ 
األكياس )مظروف، جراب(؛ من الورق أو 
البالستيك؛ ألغراض التغليف؛ مواد التغليف 

)للتبطين، الحشو(، مواد من الورق أو الكرتون؛ 
ورق التغليف؛ علب من البالستيك؛ الورق 

 شابك النقود؛ الالصقات.والكرتون للتعبئة؛ م

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349335 ودعة بالرقم :الم

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ا
الجلود وأشباه الجلود، السلع المصنوعة من هذه 

(، تحديدا السلع 18المواد )بما في ذلك ضمن الفئة 
الصغيرة المصنوعة من الجلد؛ الحقائب الكبيرة 
وحقائب السفر؛ الحقائب؛ المظالت والشمسيات؛ 
األمتعة؛ حقائب األمتعة، محافظ وحامالت النقود 

 األخرى

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :ريخبتا 349336 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 20وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األثاثات؛ المرايا؛ اإلطارات؛ المشاجب؛ حقائب 

المالبس من البالستيك؛ مشاجب المعاطف؛ 
العارضات ؛الحامالت والملصقات )ليست من 

المعدن(؛ الملصقات والشارات من القماش؛ الستائر 
 واألكسية؛ ستاندات العرض؛ المفارش؛ الوسائد.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

ية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل التين
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشرنموذج    
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349338 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 24وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ذلك  األقمشة المنسوجة والسلع من القماش؛ بما في

، وتحديدا المناديل ومناشف اليد؛ 24ضمن الفئة 
مفارش السرير والمائدة؛ عالقات الجدران من 
القماش؛ بطانيات السرير والستائر من مواد 

 القماش.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل التسجيل / المالك :وك

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349339 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 و. كي جيشركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E ك  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس الرجال، والنساء واألطفال؛ الجوارب؛ 
غطاء الرأس؛ المالبس الداخلية؛ مالبس النوم؛ 

حزمة؛ مالبس السباحة؛ معطف الحمام؛ األ
الشاالت؛ الملحقات وتحديدا أغطية الرأس وأغطية 
العنق والشاالت؛ مناديل الثياب؛ ربطات العنق؛ 

 القفازات؛ األحذية واألحزمة من الجلد

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349340 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021  018440541بيانات األولوية :  

 جيشركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي   بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة األعمال؛ استشارات المبيعات؛ خدمات الجملة 
والتجزئة فيما له عالقة باألقمشة واألحذية وأغطية 

عات؛ النظارات؛ الرأس وساعات الحائط والسا
ملحقات الموضة؛ مواد التجميل والعطور؛ السلع 

من الجلد، الحقائب، مفارش السرير، أقمشة المنزل، 
األغراض المنزلية؛ خدمات التسويق؛ أبحاث 
التسويق؛ تحليالت السوق؛ اإلعالن؛ ترويج 

المبيعات؛ إيجار المواقع اإلعالنية؛ توزيع سلع 
؛ بما في ذلك عبر ومواد اإلعالن ألغراض اإلعالن

الوسائط اإللكترونية أو عبر االنترنت؛ عرض 
السلع؛ تحديدا العرض في المحالت ونوافذ 

المحالت؛ تنظيم المعارض لألغراض التجارية 
واإلعالنية؛ ترويج عالقات األعمال من خالل 
توفير االتصاالت التجارية واتصاالت األعمال؛ 

العمالء؛  تقديم االستشارة وخدمات االستشارة إلى
استشارات وإدارة األعمال؛ استشارات تنظيم 

األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ استشارات 
الموضة؛ تنظيم عروض الموضة لألغراض 

التجارية والصناعية  واإلعالنية؛ إدارة محالت 
التجزئة فيما له صلة ببيع المالبس واألحذية 

وأغطية الرأس وسماعات الحائط وسماعات اليد؛ 
النظارات، اكسسوارت الموضة؛ منتجات التجميل 

والعطور، السلع من الجلد، الحقائب ومفارش 
السرير؛ أقمشة المنزل؛ األغراض المنزلية؛ 

القرطاسية؛ األمتعة، أغراض الرياضة وأغراض 
التدخين، خدمات الجملة والتجزئة، طلب الخدمات 
عبر االنترنت فيما له عالقة بالمالبس واألحذية 

ية الرأس وساعات الحائط وساعات اليد، وأغط
النظارات واكسسوارات الموضة، مواد التجميل 
والعطور، السلع الجلدية والحقائب وفرش السرير 
وأقمشة المنزل، األغراض المنزلية، القرطاسية 
واألمتعة ومواد الرياضة ومواد التدخين؛ خدمات 
الطلب عبر البريد وخدمات الطلب اإللكتروني 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

ة فيما له صلة بالمالبس واألحذية المحوسب
وأغطية الرأس وساعات الحائط وساعات اليد، 

والنظارات واكسسوارات الموضة؛ ومواد 
التجميل والعطور، السلع الجلدية والحقائب وفرش 

السرير، وأقمشة المنزل، واألغراض المنزلية 
والقرطاسية، والحقائب ومواد الرياضة ومواد 

 التدخين.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  :وصف العالمة 

التينية باللون األبيض على خلفية سوداء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ريخ إصدار يوما من تا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349342 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441076بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الهوائية؛ الدراجات اإللكترونية؛ عربات الدراجات 

الجولف؛ الدوليز )عربات اليد(؛ عربات األطفال، 
الريكشا؛ الزالجات؛ مركبات وعربات النقل البري؛ 
الزحافات؛ عربات النزهة؛ هياكل عربات النزهة؛ 
أغطية عربات النزهة؛ حقائب مخصصة لعربات 

 النزهة؛ واقيات يدوية لعربات النزهة.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  المة :وصف الع

التينية باللون االسود على خلفية بيضاء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349344 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441076بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
د وأشباه الجلود؛ السلع المصنوعة من هذه الجل

(، وتحديدا 18المواد )بما في ذلك ضمن الفئة 
البضائع الصغيرة من الجلد؛ الحقائب الكبيرة 

وحقائب السفر؛ الحقائب، المظالت والشمسيات؛ 
 األمتعة والحقائب، والمحافظ والناقالت األخرى.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

ة باللون االسود على خلفية بيضاء والكل التيني
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

عالن النشرنموذج إ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  جيتيندرا للملكية الفكرية 
 asoaoaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349346 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

   دارميش جيتاباي باتيل  بإسم :

 104-بيوعنوانة : 
بوشبفان فالتس، ان آر 

آي اوه سي بترول 
بمب، جدجيس بنغلو 
بوداكديف، احمد اباد 

380015 ،
غوجارات، الهند., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

نج، فراشي )عدا فراشي وللمطبخ، أمشاط وأسف
التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 
تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو زجاج 
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى.

 
العالمة تتكون من الكلمات  وصف العالمة :

(asoaoa كتبت بأحرف التينية بشكل مميز )
أعالها رسم لشكل دائرة صغيرة يتفرع منها رسم 
لثالث أشكال تشبه أوراق الشجر باللون األخضر، 

األخير من الكلمة بشكل مميز  aوكتب الحرف 
 وفوقه نقطتين. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية  مكتوبا إلدارة العالمات

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  رون قانونيون المجموعة القانونية محامون ومستشا 
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349348 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441076بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
مانيا, , , ميتزينجين، أل

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أغراض وحاويات المنزل والمطبخ؛ خضاضات 
الكوكتيل؛ الفرش، األواني الزجاجية، البورسالن؛ 

القوارير القابلة إلعادة االستخدام؛ القوارير 
الحرارية؛ فرش الشعر؛ فرش األحذية؛ فرش 

قة؛ فرش الغسيل؛ فرش القوارير؛ فرش الحال
الجولف؛ حافظات فرش األسنان؛ حامالت الفرش 

 واألمشاط وعلب األمشاط.

 

مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :
التينية باللون االسود على خلفية بيضاء والكل 

 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الفكرية جيتيندرا للملكية 
 asoaoaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349350 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دارميش جيتاباي باتيل    بإسم :

 104-بيوعنوانة : 
بوشبفان فالتس، ان آر 

آي اوه سي بترول 
بمب، جدجيس بنغلو 
بوداكديف، احمد اباد 

380015 ،
الهند., , , غوجارات، 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

 والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.

 
العالمة تتكون من الكلمات  وصف العالمة :

(asoaoa كتبت بأحرف التينية بشكل مميز )
أعالها رسم لشكل دائرة صغيرة يتفرع منها رسم 
لثالث أشكال تشبه أوراق الشجر باللون األخضر، 

األخير من الكلمة بشكل مميز  aتب الحرف وك
 وفوقه نقطتين. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349352 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441076بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
، مالبس الرجال والنساء واألطفال، الجوارب

أغطية الرأس، المالبس الداخلية، مالبس السهرة؛ 
مالبس الحمام؛ معاطف الحمام؛ األحزمة؛ الشاالت؛ 
االكسسوارات، تحديدا أغطية الرأس، أغطية العنق، 
الشاالت، مناديل الثياب؛ ربطات العنق؛ القفازات؛ 

 األحذية واألحزمة من الجلد.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

ينية باللون االسود على خلفية بيضاء والكل الت
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349355 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441076بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الجملة  إدارة األعمال، استشارات المبيعات؛ خدمات

والتجزئة فيما له صلة بالمالبس واألحذية وأغطية 
الرأس وساعات الحائط وساعات اليد، والنظارات 
واكسسوارات الموضة، منتجات التجميل والعطور؛ 

السلع الجلدية، الحقائب، مفارش السرير؛ أقمشة 
المنزل؛ األغراض المنزلية، القرطاسية، الحقائب، 

ين؛ خدمات أغراض الرياضة وأغراض التدخ
التسويق وأبحاث التسويق وتحاليل السوق؛ اإلعالن 

وترويج المبيعات؛ إيجار المساحات اإلعالنية؛ 
توزيع سلع ومواد اإلعالن ألغراض إعالنية؛ بما 
في ذلك التوزيع عبر الوسائط اإللكترونية وعبر 
االنترنت؛ عرض السلع، وتحديدا في المحالت 

لمعارض ألغراض وتجهيز نوافذ المحالت؛ تنظيم ا
تجارية وإعالنية؛ ترويج عالقات األعمال عن 
طريق توفير االتصاالت التجارية واتصاالت 

األعمال؛ خدمات النصائح واالستشارات للعمالء؛ 

استشارات وإدارة األعمال؛ استشارات تنظيم 
األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ استشارات 

جارية الموضة؛ تنظيم عروض الموضة ألغراض ت
وصناعية وإعالنية؛ إدارة محالت التجزئة فيما له 
صلة بالثياب واألحذية وأغطية الرأس وساعات 
الحائط وساعات اليد؛ النظارات؛ اكسسوارات 
الموضة؛ منتجات التجميل والعطور؛ السلع من 
الجلد والحقائب وفرش السرير وأقمشة المنزل، 
اض األغراض المنزلية والقرطاسية والحقائب أغر

الرياضة وأغراض التدخين؛ خدمات مبيعات الجملة 
والتجزئة عبر االنترنت، وخدمات الطلب عبر 
االنترنت فيما له صلة بالثيات واألحذية وأغطية 

الرأس وساعات الحائط وساعات اليد؛ والنظارات، 
اكسسوارات الموضة؛ منتجات التجميل والعطور؛ 

وأقمشة السلع من الجلد، والحقائب وفرش السرير، 
المنزل؛ واألغراض المنزلية والقرطاسية والحقائب 

وأغراض الرياضة وأغراض التدخين؛ خدمات 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

الطلب عبر البريد، وخدمات الطلب المحوسب 
عبر االنترنت فيما له عالقة بالمالبس واألحذية 
واغطية الرأس وساعات الحائط وساعات اليد؛ 

والنظارات واكسسوارات الموضة؛ مواد التجميل 
والعطور؛ السلع من الجلد والحقائب وفرش 
السرير، الثياب المنزلية وأغراض المنزل 
والقرطاسية والحقائب وأغراض الرياضة 

 وأغراض التدخين.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االسود على خلفية بيضاء والكل 
 بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349357 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021   018439831بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. عنوانة : و

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق والكرتون والسلع المصنوعة من هذه المواد 

(، عالقات األسعار؛ 16)بما في ذلك ضمن الفئة 
لصور المواد المطبوعة، مواد تجليد الكتب؛ ا

الفوتوغرافية )المطبوعة(، مستلزمات المكتب؛ 
باستثناء األثاثات؛ برايات أقالم الرصاص؛ 

اإللكترونية وغير اإللكترونية؛ مساطر الرسم؛ 
الخرامات )مستلزمات المكتب(؛ مساحات المطاط؛ 

وسائط األختام، الوسائد )القرطاسية(، األكياس 
ليف )ظرف أو جراب( من الورق والبالستيك؛ للتغ

والتعبئة )وسائد وحشو(؛ مواد من الورق 
والكرتون؛ ورق التغليف، حاويات البالستيك؛ 

 الورق والكرتون للتعبئة، مشابك النقود والملصقات.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االبيض على خلفية بيج والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

اض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتر
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك : وكيل التسجيل

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349358 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021   018439831بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 18وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الجلد وأشباه الجلد، والسلع المصنوعة من هذه 

(، وتحديدا 18المواد )بما في ذلك ضمن الفئة 
وحقائب  السلع الجلدية الصغيرة؛ الحقائب الكبيرة

السفر؛ الحقائب، المظالت والشمسيات؛ حقائب 
 األمتعة؛ الحقائب، المحافظ والناقالت األخرى.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االبيض على خلفية بيج والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ن ومستشارون قانونيون المجموعة القانونية محامو 
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349360 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021   018439831بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ينجين، ألمانيا, , , ميتز
  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مالبس الرجال والنساء واألطفال، الجوارب؛ 

أغطية الرأس؛ المالبس الداخلية؛ مالبس السهرة؛ 
مالبس السباحة؛ معاطف السباحة؛ األحزمة؛ 

س، أغطية الشاالت؛ الملحقات وتحديدا أغطية الرأ
العنق؛ الشاالت؛ مناديل القماش؛ ربطات العنق؛ 

 القفازات؛ األحذية واألحزمة من الجلد.

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  وصف العالمة :

التينية باللون االبيض على خلفية بيج والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مستشارون قانونيون المجموعة القانونية محامون و 
 BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349363 المودعة بالرقم :

 EO  26/03/2021   018439831بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ين، ألمانيا, , , ميتزينج

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة األعمال، استشارات المبيعات؛ خدمات الجملة 
والتجزئة ذات الصلة بالمالبس؛ واألحذية وأغطية 

الرأس، وساعات الحائط وساعات اليد، والنظارات، 
لتجميل والعطور، اكسسوارات الموضة، منتجات ا

السلع من الجلد، الحقائب، فرش السرير، أقمشة 
المنزل، األغراض المنزلية، القرطاسية، الحقائب، 

أغراض الرياضة وأغراض التدخين؛ خدمات 
التسويق؛ أبحاث السوق وتحليالت السوق؛ 
اإلعالن؛ ترويج المبيعات؛ إيجار المساحات 

ية ألغراض اإلعالنية؛ توزيع السلع والمواد اإلعالن
اإلعالن، بما في ذلك عبر الوسائط اإللكترونية 
وعبر االنترنت؛ عرض السلع وتحديدا المحالت 

وتجهيز نوافذ المحالت؛ تنظيم المعارض ألغراض 
تجارية وإعالنية؛ ترويج عالقات األعمال بتوفير 
بيانات االتصال التجاري واتصاالت األعمال؛ 

دمات النصائح واالستشارات ذات الصلة بخ

المستهلك؛ استشارات األعمال واإلدارة؛ استشارات 
تنظيم األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ 
استشارات الموضة؛ تنظيم عروض الموضة 

لألغراض التجارية والصناعية واإلعالنية؛ إدارة 
محالت التجزئة ذات الصلة بالمالبس واألحذية 
وأغطية الرأس وساعات الحائط وساعات اليد؛ 

نظارات، اكسسوارات الموضة، منتجات التجميل ال
والعطور؛ السلع الجلدية والحقائب وفرش السرير 
وأقمشة المنزل، األغراض المنزلية والقرطاسية، 
األمتعة، أغراض الرياضة وأغراض التدخين؛ 

خدمات بيع الجملة والتجزئة عبر االنترنت، خدمات 
الطلب ذات الصلة بالمالبس واألحذية وأغطية 

لرأس وساعات الحائط وساعات اليد، النظارات، ا
اكسسوارات الموضة؛ منتجات التجميل والعطور، 
السلع الجلدية والحقائب وفرش السرير، وأقمشة 

المنزل؛ األغراض المنزلية، والقرطاسية والحقائب، 
األغراض الرياضية وأغراض التدخين؛ خدمات 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

الطلب عبر االنترنت، وخدمات الطلب المحوسبة 
يما له صلة بالمالبس واألحذية وأغطية الرأس ف

وساعات الحائط وساعات اليد، والنظارات 
واكسسوارات الموضة، منتجات التجميل 

والعطور، السلع الجلدية والحقائب وفرش السرير 
وأقمشة المنزل، واألغراض المنزلية والقرطاسية، 
 الحقائب وأغراض الرياضة وأغراض التدخين.  

 
مكتوبة بأحرف  BRGGالكلمة  :وصف العالمة 

التينية باللون االبيض على خلفية بيج والكل بشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 UASR BRGGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349366 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441080بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
والكرتون والسلع المصنعة من هذه المواد الورق 

(؛ عالقات بطاقات 16)بما في ذلك ضمن الفئة 
األسعار؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية 
)المطبوعة(؛ القرطاسية؛ أقالم الحبر الجاف؛ أقالم 
الحبر السائل وأقالم الرصاص؛ مستلزمات المكتب 

ما عدا األثاثات؛ برايات أقالم الرصاص؛ 
إللكترونية وغير اإللكترونية؛ مساطر الرسم؛ ا

الخرامات )مستلزمات المكتب(، مساحات المطاط؛ 
وسائد األختام، الوسائد )قرطاسية(؛ األكياس 

)ظرف وجراب(؛ من الورق والبالستيك للتعبئة، 
مواد التغليف )اإلسناد والحشو(؛ مواد الورق 

 والكرتون؛ ورق التغليف؛ حاويات البالستيك الورق
 والكرتون للتغليف؛ مشابك النقود؛ والملصقات.

 
 UASR BRGGالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية باللون االسود على خلفية 
 بيضاء والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 UASR BRGGالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 19/04/2021 :بتاريخ 349368 المودعة بالرقم :

 EO  29/03/2021  018441080بيانات األولوية :  

 شركة هوجو بوس ترادمارك مانجمينت جي أم بي أتش E كو. كي جي  بإسم :
ديزيل ستر. وعنوانة : 

 72555-دي 12
ميتزينجين، ألمانيا, , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
إدارة األعمال، استشارات المبيعات؛ خدمات الجملة 

والتجزئة فيما له عالقة بالمالبس واألحذية، 
وأغطية الرأس وساعات الحائط وساعات اليد، 
والنظارات، واكسسوارات الموضة، ومنتجات 

جلد والحقائب التجميل والعطور؛ البضائع من ال
وفرش السرير والمالبس المنزلية، واألغراض 

المنزلية والقرطاسية، والحقائب وأغراض الرياضة 
وأغراض التدخين؛ خدمات التسويق؛ أبحاث السوق 
وتحليالت السوق؛ اإلعالن؛ ترويج المبيعات؛ إيجار 
المساحات اإلعالنية؛ توزيع السلع ومواد اإلعالن 

ذلك عبر الوسائط  ألغراض إعالنية؛ بما في
اإللكترونية، وعبر االنترنت؛ عرض السلع وتحديدا 

في المحالت وتجهيز نوافذ المحالت؛ تنظيم 
المعارض ألغراض تجارية وإعالنية؛ ترويج 
عالقات األعمال بتوفير االتصاالت التجارية 

واتصاالت األعمال؛ خدمات النصائح واالستشارات 

ارة؛ استشارات للعمالء؛ استشارات األعمال واإلد
تنظيم األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ 
استشارات الموضة؛ تنظيم عروض الموضة 

والعروض ألغراض تجارية وصناعية وإعالنية؛ 
إدارة محالت التجزئة لبيع المالبس واألحذية 

وأغطية الرأس وساعات الحائط وساعات اليد؛ 
النظارات واكسسوارات الموضة؛ منتجات التجميل 

العطور؛ السلع من الجلد والحقائب وفرش السرير و
واألقمشة المنزلية، األغراض المنزلية والقرطاسية، 

الحقائب وأغراض الرياضة وأغراض التدخين؛ 
خدمات مبيعات الجملة والتجزئة عبر االنترنت، 
خدمات التوصيل عبر االنترنت فيما له صلة 

ط بالمالبس واألحذية وأغطية الرأس وساعات الحائ
وساعات اليد، والنظارات واكسسوارات الموضة؛ 
ومواد التجميل والعطور؛ السلع من الجلد والحقائب 

وفرش السرير واألقمشة المنزلية، األغراض 
المنزلية، القرطاسية الحقائب أغراض الرياضة 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

وأغراض التدخين؛ خدمات الطلب عبر البريد، 
وخدمات الطلب المحوسب عبر االنترنت فيما له 

ة بالمالبس وأغطية الرأس وساعات الحائط صل
وساعات اليد، والنظارات؛ واكسسوارات 

الموضة؛ ومنتجات التجميل والعطور؛ والسلع من 
الجلد، والحقائب وفرش السرير، وأقمشة المنزل 

واألغراض المنزلية والقرطاسية والحقائب 
 وأغراض الرياضة وأغراض التدخين.

 
 UASR BRGGالعبارة  وصف العالمة :

مكتوبة بأحرف التينية باللون االسود على خلفية 
 بيضاء والكل بشكل مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAONE Drosstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349382 المودعة بالرقم :
 ية : بيانات األولو 

 ويرنر اند ميرتز جي ام بي اتش.  بإسم :

 ،96رينالي وعنوانة : 

 ماينز، 55120 
ألمانيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي 

والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة 
بستنة وزراعة الغابات؛ راتنجات اصطناعية وال

غير معالجة؛ بالستيك غير معالج؛ أسمدة؛ مركبات 
إخماد النـيران؛ مستحضرات سقي ولحام المعادن؛ 
مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية؛ مواد دبـاغة؛ 

 مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.

 
تتكون العالمة التجارية من شكل  وصف العالمة :

فدع مرسوم باللون األبيض واألسود وكلمة ض
"CAONE كتبت على أرجل الضفدع بأحرف "

" Drosstالتينية مميزة، وتحت الشكل كلمة "
 كتبت بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAONE Drosstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349385 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويرنر اند ميرتز جي ام بي اتش.  بإسم :

 ،96رينالي وعنوانة : 

 ماينز، 55120 
ألمانيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ة ومواد أخرى تستعمل مستحضرات تبييض األقمش

في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط؛ صابون؛ عطور، زيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر؛ منظفات أسنان.

 
تتكون العالمة التجارية من شكل  وصف العالمة :

ضفدع مرسوم باللون األبيض واألسود وكلمة 
"CAONEع بأحرف " كتبت على أرجل الضفد

" Drosstالتينية مميزة، وتحت الشكل كلمة "
 كتبت بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ر يوما من تاريخ إصدا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAONE Drosstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349388 المودعة بالرقم :
 وية : بيانات األول 

 ويرنر اند ميرتز جي ام بي اتش.  بإسم :

 ،96رينالي وعنوانة : 

 ماينز، 55120 
ألمانيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ مركبات 

امتصاص؛ ترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )بما في 
لمحركات( ومواد إضاءة؛ شموع وفتائل ذلك وقود ا
 لإلضاءة.

 
تتكون العالمة التجارية من شكل  وصف العالمة :

ضفدع مرسوم باللون األبيض واألسود وكلمة 
"CAONE كتبت على أرجل الضفدع بأحرف "

" Drosstالتينية مميزة، وتحت الشكل كلمة "
 كتبت بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 تسجيل / المالك :وكيل ال

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAONE Drosstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349389 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويرنر اند ميرتز جي ام بي اتش.  بإسم :

 ،96رينالي وعنوانة : 

 ماينز، 55120 
ألمانيا., , , ,   

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية؛ مستحضرات 
صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية حمية معدة 
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 

د حشو والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ موا
األسنان وشمع طب األسنان؛ مطهرات؛ 

مستحضرات إلبادة الحشرات الضارة؛ مبيدات 
 فطريات ومبيدات أعشاب.

 
تتكون العالمة التجارية من شكل  وصف العالمة :

ضفدع مرسوم باللون األبيض واألسود وكلمة 
"CAONE كتبت على أرجل الضفدع بأحرف "

" Drosstالتينية مميزة، وتحت الشكل كلمة "
 كتبت بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية دارة العالمات التجارية تعلن إ
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAONE Drosstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349390 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ويرنر اند ميرتز جي ام بي اتش.  بإسم :

 ،96رينالي وعنوانة : 

 ماينز، 55120 
ألمانيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ؛ أمشاط وأسفنج؛ فراشي )عدا فراشي 
التلوين أو الدهان(؛ مواد صنع الفراشي؛ أدوات 

لك جلي؛ زجاج غير مشغول أو زجاج تنظيف؛ س
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(؛ 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى.

 
تتكون العالمة التجارية من شكل  وصف العالمة :

ضفدع مرسوم باللون األبيض واألسود وكلمة 
"CAONEحرف " كتبت على أرجل الضفدع بأ

" Drosstالتينية مميزة، وتحت الشكل كلمة "
 كتبت بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ا اإلعالنهذ



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAONE Drosstطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 19/04/2021 :بتاريخ 349394 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 ويرنر اند ميرتز جي ام بي اتش.  بإسم :

 ،96رينالي وعنوانة : 

 ماينز، 55120 
ألمانيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي.

 
العالمة التجارية من شكل تتكون  وصف العالمة :

ضفدع مرسوم باللون األبيض واألسود وكلمة 
"CAONE كتبت على أرجل الضفدع بأحرف "

" Drosstالتينية مميزة، وتحت الشكل كلمة "
 كتبت بأحرف التينية مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
صنفات والممكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 SRGNRGRمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

MRDDEE 

 19/04/2021 :بتاريخ 349424 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي آر فود إنديستريز م.د.م.س  بإسم :

وحدة رقم وعنوانة : 

، 11-جي-دي سي سي
مركز القهوة التابع 
لمركز دبي للسلع 

المتعددة،اس 

، المنطقة 10814
الحرة لجبل علي 
ية جنوب، دبي العرب

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 
حل والعسل والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل الن

األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 
 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

 
عبارة عن رسم باللون األسود  وصف العالمة :

لعربة ذات عجالت وأمامها حيوان الثور ويقود 

أكياس مغلفة مكتوب  3العربة رجل، ويعلو العربة  
صغير. وأسفل بالخط ال MoFFaaعليها عبارة 

الشكل خط أفقي الشكل باللون األسود، وفي أسفل 

( باللون SRGNRGRالشكل كلمة التينية )
( MRDDEEاألسود وأفقي الشكل وأسفلها كلمة )

بالخط الصغير أفقي الشكل، وجميع ما جاء أعاله 
 على خلفية بيضاء. ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك : وكيل التسجيل /

 ش م ح -سينكو لتجارة االلكترونيات   
 Vlhososطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349438 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش م ح -سينكو لتجارة االلكترونيات   بإسم :

، المدينة العالمية ،  118قرية ورسان أوعنوانة : 
ت العربية المتحدة, هاتف: دبي ، اإلمارا

00971509606

, صندوق البريد: 211

, ايميل: 299202
iuolahasnTCT@

163.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خالط كهربائي؛ آالت قص الشعر للحيوانات. آالت 

ه ختم الزجاجات آالت التقشير معاصر فواك
كهربائية لألغراض المنزلية ؛ آالت صريف 

للخضروات. آالت شحذ غسالة مالبس؛ خفاقات 
كهربائية لألغراض المنزلية ؛ غسالة صحون؛ 

 مطحنة القهوة الكهربائية موزع الحليب الكهربائي

 
باللغة Vlhososكلمة  وصف العالمة :

 االنجليزية

 

 االشتراطات : 
 

يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 EnnUGRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349444 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ.م.م-ش. ابو دودو للتجارة العامة ش.م.ح  بإسم :

، 2إيه وعنوانة : 

بي، المبنى إيه  709

، منطقة الحمرا 2
ة، الصناعية، منطقة حر

رأس الخيمة، اإلمارات 
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 

ي، زجاج غير مشغول أو زجاج تنظيف، سلك جل
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"EnnUGR بأحرف التينية مميزة باللون "

األسود وبتصميم مميز ومبتكر، كما هو موضح 
 كل.بالش

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لمصنفات الفكرية واتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 رسم ثالثي األبعاد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349451 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 روزمونت انك.  بإسم :

 6021وعنوانة : 
يشين بوليفارد إنوف

شاكوبيي، مينيسوتا 

، الواليات 55379
المتحدة االمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
لبصرية وأجهزة وأدوات واألجهزة واألدوات ا

الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 
واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، 
دمجة؛ أقراص فيديوية أقراص تسجيل؛ أقراص م

رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، 

آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 
الحاسوب؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ 
برنامج الكمبيوتر لدعم أنابيب السباكة والصمامات 

لربط أجهزة االستشعار أو أجهزة المستخدمة 

اإلرسال أو وحدات التحكم بالعمليات الصناعية أو 
 التصنيعية.

 
رسم ثالثي األبعاد من خمس  وصف العالمة :

مساقط لمجسم مخروطي الشكل وله فوهة كبيرة 
وشاشة الكترونية وعدة مخارج ومداخل وبشكل 

 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 رسم ثالثي األبعاد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349453 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 روزمونت انك.  بإسم :

 6021وعنوانة : 
إنوفيشين بوليفارد 
شاكوبيي، مينيسوتا 

 ، الواليات55379
المتحدة االمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لإلضاءة والتسخين وتوليد البخار والطهي 

والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه 
ولألغراض الصحية؛ أنابيب وصمامات السباكة 

ة اإلرسال أو لتوصيل أجهزة االستشعار أو أجهز
 وحدات التحكم بالعمليات الصناعية أو التصنيعية.

 
رسم ثالثي األبعاد من خمس  وصف العالمة :

مساقط لمجسم مخروطي الشكل وله فوهة كبيرة 

وشاشة الكترونية وعدة مخارج ومداخل وبشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ومستشارون قانونيون  المجموعة القانونية محامون 
 رسم ثالثي األبعاد طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349455 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 روزمونت انك.  بإسم :

 6021وعنوانة : 
إنوفيشين بوليفارد 
شاكوبيي، مينيسوتا 

، الواليات 55379
المتحدة االمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات 
الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 

لتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو واإلنقاذ وا
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، 
أقراص تسجيل؛ أقراص مدمجة؛ أقراص فيديوية 
رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

تي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، لألجهزة ال
آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 

الحاسوب؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ 
برنامج الكمبيوتر لدعم أنابيب السباكة والصمامات 

المستخدمة لربط أجهزة االستشعار أو أجهزة 

 اإلرسال أو وحدات التحكم بالعمليات الصناعية أو
 التصنيعية.

 
رسم ثالثي األبعاد من خمس  وصف العالمة :

مساقط لمجسم مخروطي الشكل وله فوهة كبيرة 
وشاشة الكترونية وعدة مخارج ومداخل وبشكل 

 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
 رسم ثالثي األبعاد التجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

 20/04/2021 :بتاريخ 349456 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 روزمونت انك.  بإسم :

 6021وعنوانة : 
إنوفيشين بوليفارد 
شاكوبيي، مينيسوتا 

، الواليات 55379
المتحدة االمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11خدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ال
أجهزة لإلضاءة والتسخين وتوليد البخار والطهي 

والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه 
ولألغراض الصحية؛ أنابيب وصمامات السباكة 
لتوصيل أجهزة االستشعار أو أجهزة اإلرسال أو 
 وحدات التحكم بالعمليات الصناعية أو التصنيعية.

 
سم ثالثي األبعاد من خمس ر وصف العالمة :

مساقط لمجسم مخروطي الشكل وله فوهة كبيرة 

وشاشة الكترونية وعدة مخارج ومداخل وبشكل 
 مميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 EAMN-EAMNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349460 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. آي الن فوودز اندستري كو.، ليمتد  بإسم :

، 13نمبر وعنوانة : 
زينتشينج رود، سواو 

تاونشيب، يالن 
كاونتي، تايوان، 
جمهورية الصين 
الشعبية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ليب مجفف لالطفال؛ دقيق لبني للرضع ح

واألطفال؛ أغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت غذائية 
 لغايات طبية.

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"EAMN-EAMN بأحرف التينية مميزة باللون "
األسود وبتصميم مميز ومبتكر، ويعلوها رسم 

كاريكاتيري لشكل طفل باللون األبيض واألسود، 
 ما هو موضح بالشكل.ك

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة الخليج لصناعة األلبسة الجاهزة ذ.م.م  
 CU MRMRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VEGEON MROOEMNRRM  

 20/04/2021 :بتاريخ 349476 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ناعة األلبسة الجاهزة ذ.م.مشركة الخليج لص  بإسم :

-أبوظبيوعنوانة : 

 5-مصفح إم دابليو 

( اإلمارات 46-47)
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

 
 CUتتكون العالمة من الكلمات    وصف العالمة :

MRMR VEGEON MROOEMNRRM  
كتبت باللون األسود بشكل مميز وفوقها دائرة 

 CU M Vمؤطرة باللون األصفر كتبت داخلها  
 بشكل مميز باللون االبيض على خلفية صفراء.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

زارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في والفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 DORANRMSرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

MACCRG 

 20/04/2021 :بتاريخ 349487 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطعم ناموس ش.ذ.م.م  بإسم :

محل رقم وعنوانة : 

4:1 
ملك برايت ستارت ش 

 ذ م م 
 بردبي

 جميرا الثانية 
االمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43سلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ال
خدمات توفير األطعمة والمشروبات ، االيواء 

 المؤقت

 
 DORANRMSبأحرف         وصف العالمة :
MACCRG   عبارة 

التينية و بشكل مميز و ملونة و فوق العبارة  
 اشكال قوارب مجموعين بشكل مميز و باأللوان 

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك :وكيل التسجيل / 

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 NAnAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 20/04/2021 :بتاريخ 349490 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ان  بريدج، انك. ) كوربوريش (  بإسم :

 – 682وعنوانة : 

، خنكتنغ  1193هو، 
 –رو ، ايلساندنغ  –

  سي، –كو، جوينغ 
دو،  –جي اونجي 

جمورية كوريا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

لشعر، منظفات أسنان. بخور، قطع من الصابون، ل
كريمات تجميلية، جل للتدليك بخالف المستخدم 
لألغراض الطبية، غَُّسوالت )لوشن( ألغراض 

 التجميل، أقنعة تجميلية  

 

" بالالتينية NAnAالكلمة " وصف العالمة :
 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

 م.د.م.س 360كونفينشيون   
 MRMDEMNRRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

360 EUEOE OAE CANEG GEMGE 

 20/04/2021 :بتاريخ 349513 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 م.د.م.س 360كونفينشيون   بإسم :

 3001وحدة رقم: وعنوانة : 

 1مزايا بزنس افينيوا بي بي 

 1بي بي -2بي اتش -أرض رقم: جي ال تي اي

 ابراج بحيرات جميرا
 دبي

االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

0509641707 ,
ايميل: 

husia@sosiasha
os22sha.soh , ,

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
شؤون المالية خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، ال

 36والشؤون العقارية وكل ما تحتوية الفئة 

 
 هى عبارة عن حرف  وصف العالمة :

M  
وبداخله رسمه على شكل عمود رسم بشكل مميز و 

 واسفلها تم كتابة 360يعلوها رقم 

MRMDEMNRRM 22s 
 واسفلها

EUEOE OAE CANEG GEMGE 
 

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 وث كردستان كومباني للتجارة العامة ش ذ م مس  
أي جي الكترونيات طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

SRS EOEMNORMRMG 

 20/04/2021 :بتاريخ 349531 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سوث كردستان كومباني للتجارة العامة ش ذ م م  بإسم :

ديرة دبي, وعنوانة : 

, 238995هاتف: 

, 2389966فاكس: 
صندوق البريد: 

, ايميل: 184592
ashualObbOb@i
utoo.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
ألدوات البصرية وأدوات الوزن واألجهزة وا

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

مدمجة، أقراص فيديوية رقمية  تسجيل، أقراص
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 

آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة 
 الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق.

 
 SRSأي جي الكترونيات  وصف العالمة :

EOEMNORMRMG 

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة الخط االسود للتجارة العامة ذ م م   
 Ntahur Al طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

hucasut ثمار  المدينة 

 21/04/2021 :بتاريخ 349554 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 م م شركة الخط االسود للتجارة العامة ذ   بإسم :

شارع  - 11الصناعية رقم  -الشارقة وعنوانة : 

ملك عيسى محمد  4+5الثاني  الصناعي شبرة قم 

زمزم, هاتف: 

0554812322 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 28444
 lustlasasoh.u

si@iutoo.soh, 
 , ,GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل. 

 
عبارة  عن شكل نخلة وفى   وصف العالمة :
 منتصفها متكوب 

 المدينة كلمة ثمار 
 باللون االخضر وكلمة 

htahur ulhucasut  

 باللغة االنجليزية باللون الذهبي
 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ريخ إصدار يوما من تا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الفكرية ش.ذ.م.م  بيس E جوريس كونسبت إلدارة الحقوق والملكيات 
 CEONRMSطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CRCEMNG 

 21/04/2021 :بتاريخ 349556 : المودعة بالرقم
 بيانات األولوية :  

 كعكة فاطمة للحلويات  بإسم :

, الشارقة , اإلمارات 13876ص .ب: وعنوانة : 

, صندوق 065379783العربية المتحدة, هاتف: 

, 13876البريد: 
ايميل: 

FuhahumF@tohh
ual.so.at, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلجالخل 

 
مكتوب بأحرف سوداء            وصف العالمة :
           CEONRMSإنجليزية و   

 CRCEMNGمكتوبة بأحرف إنجليزية مائلة 
 في أرضية خلفية وردية. صورة زهرة في الخلفية    

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ة العامه ش م م وينر ديلز للتجار  
 EassarLطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349565 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وينر ديلز للتجارة العامه ش م م   بإسم :
مكتب رقم وعنوانة : 

ملك سوبرتك  1504
انفستمنتس بيه تي 

الخليج التجاري, -ليمتد
 , ,VABAR  ,

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
)تجارة الكترونية( خدمات تجميع مجموعة من 

البضائع لعرضها و شرائها من قبل المستهلكين و 
ال ينطوي ذلك على خدمة نقل وتقدم مثل هذه 

الخدمات عن طريق تطبيق لالجهزة المحمولة و 
 مواقع الكترونية 

 
كلمة باللغة اإلنجليزية باللون  عالمة :وصف ال

 EassarLاألسود وحرف

 بشكل مميز باللون الذهبي Lوحرف 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ا من تاريخ إصدار يوم 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 أوتليت هوم   
 Rahlahأوتليت هوم  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Uoha 

 21/04/2021 :بتاريخ 349575 المودعة بالرقم :
 نات األولوية : بيا 

 أوتليت هوم   بإسم :
 -عجمانوعنوانة : 

صندوق البريد: 

, ايميل: 1082
asFo@ulhuuoosF

ushori.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلية متنوعة من السلع والمنتجات 

اشف واطقم الحمام )اللحافات والمخدات والشر
والبياضات( لصالح الغير وذلك لتمكين عامة 
الزبائن من معاينتها وشراءها عند الحاجة وال 

 ينطوي ذلك على خدمة النقل

 
عبارة عن كلمتين هما أوتليت   وصف العالمة :
باللغة االنكليزية  Rahlah Uohaهوم بالعربي 

وحرف اي في كلمة أوتليت باالنكليزية مكتوب 
ة مميزة ومائلة باللون األبيض داخل شكل بطريق

 مميز وفوقه نقطة 
 بيضاء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 سيترا ذ.م.م -الشركة الصناعية والتجارية للصابون والكيماويات   
 ELNOA OAORVطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 اكسترا رابيد

 21/04/2021 :تاريخب 349576 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيترا ذ.م.م -الشركة الصناعية والتجارية للصابون والكيماويات   بإسم :
الصناعية وعنوانة : 

، خلف شارع 2رقم 
األول الصناعي، 
الشارقة, صندوق 

, , , 23005البريد: 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5اقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الو
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
دة الحشرات والحيوانات الضارة، مستحضرات إلبا

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.

 

كلمة اكسترا رابيد باللغة العربية  وصف العالمة :
ELNOA OAORV  واالنجليزية باللون األبيض

 واألسود

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ية الفكر

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 VRACRMVCتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب ل

 21/04/2021 :بتاريخ 349577 المودعة بالرقم :

 40202022514D  CO/Ts/CsCs  GSبيانات األولوية :  

 أرياموند  بي تي ئي. ليميتد  بإسم :

كوف  16وعنوانة : 
واي ، سنغافورة 

098211  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع 
أحجار كريمة ؛ أحجار كريمة نفيسة ؛  أحجار 

كريمة اصطناعية ؛  أحجار كريمة شبه  نفيسة ؛ 
ساعات؛ ساعات من المجوهرات ؛ مجوهرات ؛ 
مجوهرات اصطناعية ؛ مجوهرات تحتوي على 
ذهب ؛ مجوهرات من الفضة الخالصة ؛ أحجار 

تتضمن ماس  اصطناعية ]مجوهرات[؛ مجوهرات
؛ مجوهرات  في معادن شبه نفيسة ؛ مجوهرات 
مصنوعة من معادن نفيسة ؛ مجوهرات مصنوعة 
من األحجار الكريمة ؛ أدوات قياس الوقت وأدوات 

 قياس الوقت الدقيقة .

 

كتبت  VRACRMVCالعبارة  وصف العالمة :
 بالحروف الالتينية . 

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

 ترست يور ووتر ش م ح  
 NOAGN URAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EANEO ORDE OAORDREV 

 21/04/2021 :بتاريخ 349578 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ترست يور ووتر ش م ح  بإسم :

 -  54محل  13وصل سكوير مبنى وعنوانة : 

: , هاتف1منطقة الصفا  -شارع الحديقة 

042535222 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 214236
hotuhhac@hr
ashioarouhar.ua

 , , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
 واألغراض الصحية

 
خلفية بيضاء ، مع قطرات ماء  وصف العالمة :

ملونة بدرجات مختلفة من األزرق الفاتح ، ثم في 
 NOAGN URAO EANEO ORDEاألسفل

OAORDREV  كتابة الحروف الرئيسية باللون
 األزرق وشعار الشعار باللون األزرق الداكن

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة  
 VRACRMVCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349583 المودعة بالرقم :

 40202022514D  CO/Ts/CsCs  GSبيانات األولوية :  

 أرياموند  بي تي ئي. ليميتد  بإسم :

كوف  16وعنوانة : 
واي ، سنغافورة 

098211  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات  البيع بالتجزئة؛ البيع بالتجزئة في المتاجر 

الكبرى ؛  البيع بالتجزئة في البقاالت ؛  البيع 
بالتجزئة في المتاجر المتعددة األقسام ؛  خدمات 
يع البيع بالتجزئة على الخط المباشر ؛ خدمات الب

بالجملة  ؛ خدمات البيع بالجملة على الخط المباشر 
؛ توفير سوق على الخط المباشر لمشتري وبائعي 
السلع والخدمات ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

على الخط المباشر ؛ خدمات الطلب المحوسبة على 
الخط المباشر ؛ ترويج تصميمات الغير بواسطة 

 موقع شبكي . توفير محافظ على الخط المباشر عبر

 

كتبت  VRACRMVCالعبارة  وصف العالمة :
 بالحروف الالتينية . 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
ذا اإلعالنه



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / اكسكيوسيت جلوبال للتجارة ش.ذ.م.م  
 BAGCAUبسمه / طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349585 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 السادة / اكسكيوسيت جلوبال للتجارة ش.ذ.م.م  بإسم :

 –دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

0556172424 ,
ايميل: 

a.nlo ulhrucasnll
s@nhual.soh, , 

 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جوز الهند، الزيوت والدهون الصالحة زيت 

لألكل،و اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 
خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 

ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب 

 .29و المنتجات االخرى في فئة 

 
الكلمة " بسمه /  هي عبارة عن وصف العالمة :
BAGCAU  مكتوبة بالغتين العربية في االعلى "

و االنجليزية باالسفل  داخل شكل شبه اسطواني في 
الجانب العلوي منه هنالك انحناء لالعلى  في شكل 
قوس ، واالطار الخارجي للشكل باللون االصفر 

وخلفية الشكل باللون االحمر ، الكلمة " بسمه " 
 BAGCAUيض والكلمة " مكتوبة باللون االب

 "مكتوبة باللون االصفر وبحجم اكبر 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

وذج إعالن النشرنم   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / ذا كول فيلتر ش.ذ.م.م   
 NUE MRROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

DRONEO 

 21/04/2021 :بتاريخ 349590 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السادة / ذا كول فيلتر ش.ذ.م.م   بإسم :

 –دبي وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

0547014877 ,
ايميل: 

sullbhotsas@n
hual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ألمنتجات مثل تمديدات ترشيح المياه و أجهزة 

والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد  لإلنارة
والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض 

 11الصحية وغيرها في الفئة 

 
 NUEهي عبارة عن الكلمات "  وصف العالمة :

MRRO DRONEO  في الجانب االيمن للعالمة "
مكتوبة فوق بعضها البعض بحروف التينية باللون 

يسر للعالمة يتكون االزرق وشكل على الجانب اال
من خط باللون االزرق منحني في شكل دائرة وفي 
نهايته  سهم ، باالضافة لخمسة اشكال فوق الخط 
عبارة عن  اشكال قطرات الماء ، اربعة اشكال 

منها بااللوان االصفر واالسود والبني وهنالك عدد 
من النقاط السوداء على كل منها والقطرة الخامسة 

لسماوي الكامل ، وهنالك خط باللون االزرق ا
باللون االزرق مرسوم راسيا في المنتصف ويفصل 
بين جانبي العالمة االيمن وااليسر وخط ازرق اخر 
مرسوم افقيا في الجزء االسفل للعالمة ، ومجمل 

 العالمة على خلفية بيضاء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 البيت التركي للمفروشات  
 Al Buah Al Nartiب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طل

Darsahara البيت التركي للمفروشات 

 21/04/2021 :بتاريخ 349592 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 البيت التركي للمفروشات  بإسم :

الشارقة وعنوانة : 
الصناعية الرابعة, 

هاتف: 

065339999 ,
صندوق البريد: 

ل: , ايمي1082
asFo@ulhuuoosF
ushori.soh, , , 

GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلية متنوعة من السلع والمنتجات 

)اللحافات والمخدات والشراشف واطقم الحمام 
 والبياضات( لصالح الغير

 
 لبيت التركي عبارة عن كلمة ا وصف العالمة :

للمفروشات باللغة العربية واالنكليزية وفوقها  
شعار سرير ملكي باللون األسود واألبيض داخل 

 شكل مثلثي احمر اللون ثم اسود ثم احمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AEORDAOCGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349598 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جست جرينز، ال ال سي  بإسم :

بارك  50وعنوانة : 
بليس ، نيوارك ، 

 07102نيوجيرسي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو  أجهزة

والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 

 . 11واألغراض الصحية، في الفئة 

 
 AEORDAOCGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد لفكرية ا

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AEORDAOCGالتجارية :  طلب لتسجيل بيانات العالمة

 21/04/2021 :بتاريخ 349599 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جست جرينز، ال ال سي  بإسم :

بارك  50وعنوانة : 
بليس ، نيوارك ، 

 07102نيوجيرسي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات 
الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور 
والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية 

الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(، في 

 . 31الفئة 

 
 AEORDAOCGالكلمة  مة :وصف العال

 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 AEORDAOCGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349600 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جست جرينز، ال ال سي  بإسم :

بارك  50: وعنوانة 
بليس ، نيوارك ، 

 07102نيوجيرسي 
,الواليات المتحدة 
االميركية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، 

وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر،  خدمات تصميم

 . 42في الفئة 

 
 AEORDAOCGالكلمة  وصف العالمة :
 بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

وما من تاريخ إصدار ي 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة حناين التجارية ذ.م.م  
 UAMAUEMحناين طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349602 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة حناين التجارية ذ.م.م  بإسم :
ديرة , هاتف:  -الغرير وعنوانة : 

, 2234007-04, فاكس: 042222121

صندوق البريد: 

, ايميل: 21598
asFo@tusuias.
ua, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
في ادارة االعمال ، المساعدة في ادارة المساعدة 

االعمال التجارية او الصناعية، المساعدة في  
توجيه الشؤون االدارية، النشاط المكتبي، الدعاية 

 واالعالن 

 
كلمة حناين باللغة العربية واللغة  وصف العالمة :

 االنجليزية 
 Uيتوسكها شكل وردة تحمل حرف 

 

 االشتراطات : 
 

تراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 يل / المالك :وكيل التسج

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 Ourhasla A alahiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349603 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
ان، وي اإلداري، بانتي
منطقة لونجانج، 

شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
الصين الشعبية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة وأدوات علمية ، وبحرية ، ومسحية ، 
وتصويرية ، وسينمائية ، وبصرية ، ووزن ، 

ف( ، وأجهزة وقياس ، وإشارات ، وفحص )إشرا
وأدوات تعليمية إلنقاذ األرواح ؛ أجهزة وأدوات 

لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أو تجميعها 
أو تنظيمها أو التحكم فيها ؛ جهاز لتسجيل الصوت 

أو الصور أو نقلها أو إعادة إنتاجها ؛ ناقالت 
البيانات المغناطيسية ، وأقراص التسجيل ؛ أقراص 

ووسائط التسجيل الرقمية  VDVمدمجة أقراص 
األخرى ؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود 
المعدنية ؛ أجهزة تسجيل النقد وآالت الحساب 
ومعدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر ؛ 

 برامج الكمبيوتر؛ جهاز إطفاء.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

 "Ourhasla A alahi  قياسية" بأحرف 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ة تعلن إدارة العالمات التجاري
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 Ourhasla A alahiطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349604 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تدهواوى تيكنولوجيز كو لم  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
الصين الشعبية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم 

لتحليل والبحث الصناعي ؛ المتعلق بها ؛ خدمات ا
 تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

 "Ourhasla A alahi .بأحرف قياسية " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  في وزارةالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بيس E جوريس كونسبت إلدارة الحقوق والملكية الفكرية ش.ذ.م.م  
 OAVRAMNيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

OELRM DAGN 

 21/04/2021 :بتاريخ 349605 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السادة/ رديانت لوبريكانتس)ذ.م.م(  بإسم :

 -عجمان  وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

0557488032 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 22574
rucaushla a@n
hual.soh, , , 

A CAM  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنتجات مثل مزلقات ، زيوت وشحوم صناعية،  
مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود 

)بما في ذلك وقود المحركات(، مواد إضاءة 

 .04ومنتجات أخرى في الفئة 

 
هي عبارة عن الكلمات "   وصف العالمة :

OAVRAMN OELRM DAGN  مكتوبة "
بطريقة مبتكرة بحروف انجليزية باللونين االسود 

  DAGNواالبيض على خلفية بيضاء ، الكلمات " 
OAVRAMN  " مكتوبة باللون االسود والكلمة "
OELRM  " مكتوبة باسلوب مختلف الحرف "o 

اسفل  " منها مكتوب باللون االسود وهنالك ذيل 

الحرف ، وبقية حروف الكلمة مكتوبة باللون 
االبيض ، وهنالك ايضا خط اسود سميك اسفل 

 "  OELالحروف " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة بام فيت هاب الرياضية ذ.م.م  
 DRNUABطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349607 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة بام فيت هاب الرياضية ذ.م.م  بإسم :

  212مكتب رقم وعنوانة : 
 ملك عبدالرحمن عاضد المهيري 

نايف , هاتف: 

042890344 ,
فاكس: 

042890343 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 8594
a hatul@ uhnro

a..ua, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41ييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم
المنتجات الى التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، 

 األنشطة الرياضية والثقافية. 

 
باللغة  DRNUABكلمة  وصف العالمة :

 االنجليزية
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 MROAMنيران  عالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال

 21/04/2021 :بتاريخ 349608 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اباريل )ش ذ.م.م(  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، دبي، 27401
اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل م

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان. 

 
عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

"MROAM وكتب اعال منها باللغة العربية الكلمة "

ان" بشكل مميز وجميعهم داخل اطار مربع  "نير
 باللون االسود كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ادمارك للملكية الفكرية  
 MROAMنيران طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349609 المودعة بالرقم :
 ية : بيانات األولو 

 اباريل )ش ذ.م.م(  بإسم :
ص. ب وعنوانة : 

، دبي، 27401
اإلمارات العربية 

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي. 

 
رة عن الكلمة الالتينية عبا وصف العالمة :

"MROAM وكتب اعال منها باللغة العربية الكلمة "
"نيران" بشكل مميز وجميعهم داخل اطار مربع  
 باللون االسود كما هو موضح بالشكل المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 محمد عبد هللا علي الهطالي   
 Sasaas Uoasaرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 21/04/2021 :بتاريخ 349610 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 محمد عبد هللا علي الهطالي   بإسم :

ابو ظبي وعنوانة : 
مدينة الرحبه شارع 
المعالي , هاتف: 

0554460090 ,
ايميل: 

hr.ulthhula@nhu
al.soh, , , ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك 
 اإلصالح وخدمات التركيب

 
  Sasaas Uoasaتعبارة   وصف العالمة :

بالون  Sباللغة اإلنجليزية بدأ ب حرف كبير 
االصفر مائل الى البرتغالي على شكل مصباح 

 خلفية سوداء 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات توبا إلدارة العالمات التجارية مك

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ية الفكريةالرقيم للملك 
 أرتال Arhul طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 21/04/2021 :بتاريخ 349612 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عياد هادى مسفر الثابتى  بإسم :
اإلمارات العربية المتحدة، دبي، مركز وعنوانة : 

، 4دبي التجاري العالمي، ون سنترال، افيس

ك ، وي وور8الطابق
ميدل ايست دبليو تي 

-08سي، مكتب 

101-100 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب. 

 
عبارة عن رسم وكلمة عربية  وصف العالمة :

( ويتوسط الكلمتين  Arhul)أرتال( ولفظها الالتيني )

أعمدة مختلفة األطوال  3م شبه مستطيل لعدد رس

باللون األسود والرمادي، وجميع ما سبق على 
 خلفية بيضاء. ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ابراهام تيكنو هب  
  Uaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :خبتاري 349617 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ابراهام تيكنو هب  بإسم :

 -المزهر وعنوانة : 
دبي, هاتف: 

0557337883 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 1703
Cassmtma@tohh

ual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ن وإدارة وتوجيه األعمال خدمات الدعاية واإلعال
 وتفعيل النشاط المكتبي.

 
بشكل مميز   UABكلمة  وصف العالمة :

 بالاللوان

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 NROEAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NRNMUEM 

 22/04/2021 :بتاريخ 349618 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطعم كوريان كتشن ذ.م.م  بإسم :
جزيرة أبو وعنوانة : 

،  0.11ظبي شرق 
مبنى السيد احمد محمد 

راشد مصبح ، أبو 
ظبي ، اإلمارات 

العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األطعمة والمشروبات  واإلقامة  خدمات توفير

 المؤقتة. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :
(   NROEAM NRNMUEMالالتينية التالية : )

كتبوا باللون األبيض وبشكل مميز ومبتكر ورسم 
بينهم شكل صغير  يشبه الشمس باللون األحمر 
واألصفر واألزرق وأطرافها باللون األصفر، 

مات شكل مميز لوجبة و قطعتين ورسم فوق الكل
دجاج رسموا باللون األصفر والبني والبرتقالي 

 )E( واألخضر واألسود والرمادي ، وبينهم شكل

رسم باللون األسود، وكامل العالمة كتبت على 
خلفية صفراء و بشكل مميز ومبتكر كما هو 

 موضح في الشكل.

 

 االشتراطات : 
 

تقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن ي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  رواد الدولية للملكية الفكرية ال 
 Dlaarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349625 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 كاران كومار  بهاونانى   بإسم :

دبي ، وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
الحاصالت الزراعية، منتجات البساتين والغابات 

والحبوب )غير الواردة ضمن فئات أخرى(، 
الحيوانات الحية، الفواكه والخضراوات الطازجة، 
البذور، النباتات الحية والزهور الطبيعية، المواد 

 الغذائية للحيوانات، شعير البيرة طازج كله.

 
العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  لعالمة :وصف ا

(، كتبت من أشكال الزهور Dlaarالتالية  : )
الملونة و بألوان متعددة كألوان الزهور ، وكامل 

الكلمة كتبت بشكل مميز ومبتكر  ، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر   كما 
 هو موضح بالشكل 

 

 االشتراطات : 
 
ي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعل

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

  عن تقدموالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  النورس للملكية الفكرية  
مركز  SMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 SAOD MEMNOE DROالخليج لدراسات الطيران 
ADRANRRM GNAVREG 

 22/04/2021 :بتاريخ 349636 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 ش م ع -شركة أبو ظبي للمطارات   بإسم :

 -ابو ظبي وعنوانة : 
 -مطار ابوظبي الدولي 
مبنى الطيران المدني 

, , , ,  1سابقا رقم 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، تقديم خدمات 
قاعات التسلية تأجير بروجكترات )آالت عرض( 

يم وإدارة اإلجتماعات  التمرين وملحقاتها تنظ
]التدريب[   األنشطة الرياضية والثقافية. وكل 

 ( 41ماتشملة الفئة  

 
 هى عبارة عن كتابة كلمة  وصف العالمة :

SMAG 
كتبت باللون االزرق  ويعلوها رسمة طائرة وكأنها 

 تنطلق من حرف ال 
S 
 واسفلها تم كتابة مركز الخليج لدراسات الطيران 

 تم كتابة كلمة  وأسفلها
SAOD MEMNOE DRO ADRANRRM 

GNAVREG 
  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مستر كاب كافيه  
 CAGNEO MAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
MADE sohahtasn caFFarash 

 22/04/2021 :بتاريخ 349642 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مستر كاب كافيه  بإسم :

 -دبي  وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

97152491602

, ايميل: 0
husharsa.suFa

@nhual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

عم الخدمة الذاتية , الفنادق  المؤقت, المطاعم, مطا

 43في الفئة 

 
هي عبارة عن كلمات "  وصف العالمة :

CAGNEO MAO MADE sohahtasn 
caFFarash  مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة "

 CAGNEO MAOاالنجليزية. كلمات " 
MADE  مكتوبة باللون األبيض داخل دائرة "

خضراء . هناك دائرة أصغر داخل هاذه الدائرة 
"  MAOون لون البنى و داخلها مكتوبة كلمة " مل

 sohahtasnباللون األبيض. كلمات " 
caFFarash .مكتوبة تحتها " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 جي اي تي انترناشنال لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م  
 Ooiul Mlussasطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349653 بالرقم :المودعة 
 بيانات األولوية :  

 جي اي تي انترناشنال لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م  بإسم :

 ب 2شارع  16،مستودع رقم:48وعنوانة : 

 2منطقة راس الخور الصناعية 

دبي،االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

042638796 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 29636
asharsuhaosulLah@

nhual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الحبوب والمنتجات الزراعية والبستانية والحرجية 

غير المدرجة في الفئات األخرى ؛ الحيوانات 
الحية؛ الفواكه والخضروات الطازجة البذور 

زهور. أغذية الحيوانات ، والنباتات الطبيعية وال
 الشعير

 
صورة التاج في الجزء العلوي   وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية Ooiul Mlussasاتبع كلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OREEO GNRCAOAMN VORMN 

 22/04/2021 :بتاريخ 349658 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 
البيرة وغير الكحولية؛ المشروبات غير الكحولية؛ 

المياه المعدنية والغازية ؛ مشروبات الفاكهة 
وعصائر الفاكهة ؛ العصائر والمستحضرات 
األخرى غير الكحولية لصنع المشروبات ؛ 

 مشروبات الطاقة

 
تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

 ، AORNRnAU OREEOالكلمات "
GNRCAOAMN VORMN" 

 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349659 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب نة : وعنوا

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زيوت وشحوم صناعية وشمع؛ مواد التشحيم؛ غبار 

امتصاص؛ تركيبات ترطيب وربط ؛ الوقود 
ة؛ زيوت واإلضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاء

 المحرك.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"AORNRnAU" 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ر يوما من تاريخ إصدا 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349660 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الجراحية والطبية واألسنان 

؛ األطراف االصطناعية والعينين  والبيطرية
واألسنان؛ مواد تقويم العظام؛ مواد خياطة؛ 

األجهزة العالجية والمساعدة تكييفها لألشخاص 
ذوي اإلعاقة؛ جهاز التدليك؛ أجهزة وأجهزة 

وأدوات إلرضاع األطفال ؛ جهاز النشاط الجنسي 
واألجهزة والمواد؛ قناع وجه؛ الصحية قناع الوجه؛ 

الطبي والجراحي؛ قناع التنفس؛ قناع قناع الوجه 
 لالستخدام من قبل العاملين في المجال الطبي

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :
"AORNRnAU" 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات الع

 22/04/2021 :بتاريخ 349661 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30ئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالف
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اصطناعية؛ األرز 
والمعكرونة والنودلز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛ الخبز 

والمعجنات والحلويات؛ شوكوالتة؛ بوظة؛ شربات 
ومثلجات أخرى صالحة لألكل ؛ السكر، العسل، 

حوق؛ الملح العسل األسود؛ الخميرة، الخبز مس
والتوابل والتوابل واألعشاب المحفوظة؛ الخل 
والصلصات والتوابل األخرى؛ الجليد )الماء 

 المتجمد(؛ بسكويت.

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :
"AORNRnAU" 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ور المهيري (اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدف 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349663 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
زيوت وشحوم صناعية وشمع؛ مواد التشحيم؛ غبار 

امتصاص؛ تركيبات ترطيب وربط ؛ الوقود 
واإلضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ زيوت 

 المحرك.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"AORNRnAU.في شكل منمق " 
 

 

 االشتراطات : 
 

من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به  فعلي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349664 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
،  ، جبل علي ، دبي
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الجراحية والطبية واألسنان 
والبيطرية ؛ األطراف االصطناعية والعينين 
واألسنان؛ مواد تقويم العظام؛ مواد خياطة؛ 

اعدة تكييفها لألشخاص األجهزة العالجية والمس
ذوي اإلعاقة؛ جهاز التدليك؛ أجهزة وأجهزة 

وأدوات إلرضاع األطفال ؛ جهاز النشاط الجنسي 
واألجهزة والمواد؛ قناع وجه؛ الصحية قناع الوجه؛ 
قناع الوجه الطبي والجراحي؛ قناع التنفس؛ قناع 

 لالستخدام من قبل العاملين في المجال الطبي

 

ون العالمة التجارية من كلمة تتك وصف العالمة :
"AORNRnAU.في شكل منمق " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ذج إعالن النشرنمو   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349665 المودعة بالرقم :
 وية : بيانات األول 

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اصطناعية؛ األرز 

يوكا والساغو؛ الدقيق والمعكرونة والنودلز؛ التاب
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛ الخبز 

والمعجنات والحلويات؛ شوكوالتة؛ بوظة؛ شربات 
ومثلجات أخرى صالحة لألكل ؛ السكر، العسل، 
العسل األسود؛ الخميرة، الخبز مسحوق؛ الملح 
والتوابل والتوابل واألعشاب المحفوظة؛ الخل 

جليد )الماء والصلصات والتوابل األخرى؛ ال
 المتجمد(؛ بسكويت.

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :
"AORNRnAU.في شكل منمق " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349666 بالرقم :المودعة 
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اد التشحيم؛ غبار زيوت وشحوم صناعية وشمع؛ مو

امتصاص؛ تركيبات ترطيب وربط ؛ الوقود 
واإلضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ زيوت 

 المحرك.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"AORNRnAU في شكل منمق مع شعار "
 الشريط.

 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات عالمات التجارية مكتوبا إلدارة ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  مي حمد محمد كدفور المهيري (اإلمارات للمحاماة  ) المحا 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349667 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الجراحية والطبية واألسنان 
والبيطرية ؛ األطراف االصطناعية والعينين 
واألسنان؛ مواد تقويم العظام؛ مواد خياطة؛ 

األجهزة العالجية والمساعدة تكييفها لألشخاص 
ة وأجهزة ذوي اإلعاقة؛ جهاز التدليك؛ أجهز

وأدوات إلرضاع األطفال ؛ جهاز النشاط الجنسي 
واألجهزة والمواد؛ قناع وجه؛ الصحية قناع الوجه؛ 
قناع الوجه الطبي والجراحي؛ قناع التنفس؛ قناع 

 لالستخدام من قبل العاملين في المجال الطبي.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"AORNRnAU مع شعار " في شكل منمق

 الشريط.
 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ات التجارية تعلن إدارة العالم
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 AORNRnAUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349668 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الكوزي م م ح  بإسم :
ص.ب :  وعنوانة

منطقة حرة  18165
، جبل علي ، دبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اصطناعية؛ األرز 
والمعكرونة والنودلز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 

مصنوعة من الحبوب ؛ الخبز والمستحضرات ال
والمعجنات والحلويات؛ شوكوالتة؛ بوظة؛ شربات 
ومثلجات أخرى صالحة لألكل ؛ السكر، العسل، 
العسل األسود؛ الخميرة، الخبز مسحوق؛ الملح 
والتوابل والتوابل واألعشاب المحفوظة؛ الخل 
والصلصات والتوابل األخرى؛ الجليد )الماء 

 المتجمد(؛ بسكويت.

 

تتكون العالمة التجارية من كلمة  العالمة :وصف 
"AORNRnAU.في شكل منمق " 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
عالنهذا اإل



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 سيلفر بومبس ميدل ايست للتجارة العامة ش.ذ.م.م  
 Galiar Oah.sطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

usc Cohors sossahar alashrasuls 

 22/04/2021 :بتاريخ 349696 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيلفر بومبس ميدل ايست للتجارة العامة ش.ذ.م.م  بإسم :

ب ، ذا جرينز, هاتف:  2الغاف  105وعنوانة : 

, 233101, صندوق البريد: 045724333

ايميل: 
Coas.saccaBaaC

@nhual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 

: آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما 7الفئة 
كان منها للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر 
نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 
معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تفقيس 

 البيض؛ آالت بيع أوتوماتية. 

 
في مستطيل خلف Galiarكلمة  العالمة : وصف

 شكل تيار كهربائي
Oah.s usc Cohors sossahar 

alashrasuls باللغه االنجليزية 
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة طيبات العال للتجارة ذ.م.م  
 SROVEMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

OOANE 

 22/04/2021 :بتاريخ 349701 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة طيبات العال للتجارة ذ.م.م  بإسم :

مبني السيد  - 45مصفح م  -ابوظبي وعنوانة : 
احمد خليل خالد واخرين, هاتف: 

0503361225 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 93132
h.stuoti@huia
 uhuloaluaua.so

h, , , ABA 
VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

 
 SROVEM OOANEكلمة  عالمة :وصف ال

 باللون االبيض وخلفية حمراء داخل اطار ابيض 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
اإلعالن هذا



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ORNANEOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 22/04/2021 :بتاريخ 349702 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كافتيريا باين تري  بإسم :
االمارات وعنوانة : 

دبي, , ‘ العربية المتحدة
 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
عبارة عن شكل دائرة ذات حد  وصف العالمة :

خلها رسم ل حبة خارجي أخضر وأصفر ، وبدا
بطاطس جزئها العلوي مقشر وملتوية لألعلى 

وخارج منها شرائح من البطاطاس، ويتوسط الرسم 
( والرسم على خلفية ORNANEOGكلمة التينية )

 سوداء، ومجمل العالمة مبتكر ومميز .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة طيبات العال للتجارة ذ.م.م  
 Mtaasu luscتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب ل

 24/04/2021 :بتاريخ 349717 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة طيبات العال للتجارة ذ.م.م  بإسم :

مبني السيد  - 45مصفح م  -ابوظبي وعنوانة : 
احمد خليل خالد واخرين, هاتف: 

0503361225 ,
صندوق البريد: 

 , ايميل:93132
h.stuoti@huia
 uhuloaluaua.so

h, , , ABA 
VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 -جبنة رومي -جبنة قريش  -جبنة بيضاء بانواعها 

جبنة  -لبنة  -جبنه موزريال مبشورة و بلوك 
 -جبنة حلوم  -جبنة قشقوان  -جبنة شيدر  -عكاوي 

 جبنة جودا -جبنة ايدام  -جبنة بانير  -نة نابلسية جب

 
باللون  Mtaasu luscكلمت  وصف العالمة :

 االزرق ذات خلفية بيضاء دخل اطار احمر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

لة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرساالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 توتس ماين لتجارة المجوهرات م م ح  
 NRNG CRMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 EEEOOEOU 

 24/04/2021 :بتاريخ 349719 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 توتس ماين لتجارة المجوهرات م م ح  بإسم :

 707مكتب: وعنوانة : 

 7الطابق  -برج صن تيك 

 واحة دبي للسليكون
 دبي

اإلمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

0552962209 ,
ايميل: 

rusu. @hohshas
a.soh, , , 

VABAR,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها،غير 
الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار 

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
 الدقيقة

 
 NRNG CRMEالعبارة )  عالمة :وصف ال

 EEEOOEOU  باالحرف الالتينية ويعلوها )
 رسم لجوهرتين

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 VEMAROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349725 المودعة بالرقم :
 لوية : بيانات األو 

 ش. دينير إنيرجي سيفينج تيكنولوجي )شانغهاي( بي إل سي.  بإسم :
نمبر وعنوانة : 

، تينجفينج 6767
رود، جينشان 

ديستريكت، شانغهاي، 
الصين., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
غط مضخات تدار بالهواء المضغوط، آالت نفخ لض
وتصريف ونقل الغازات، آالت نفخ، ضاغطات 
فائقة، آالت تدار بالهواء المضغوط، ناقالت تدار 
بالهواء المضغوط، مضخات )أجزاء آالت أو 
مكائن أو محركات(، مضخات تفريغ )آالت(، 

ضاغطات )آالت(، مجففات دوارة )غير مسخنة(، 
 فرازات طرد مركزي )آالت(.

 
ة عن الكلمة العالمة عبار وصف العالمة :

"VEMARO بأحرف التينية مميزة باللون األسود "

، كما Oوبتصميم مميز ومبتكر مع تمييز حرف ال 
 هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 RMNEORRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349726 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. كاليجرا للصناعات )ش.ذ.م.م(  بإسم :
ص.ب. وعنوانة : 

 –، دبي 393371
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ر معدنية مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غي

للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية 
 قابلة للنقل، نصب )مجسمات( غير معدنية. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة  وصف العالمة :

"RMNEORR بأحرف التينية مميزة باللون "
األسود وبتصميم مميز ومبتكر، ويعلوها يمينا رسم 

 لورقة شجر، كما هو موضح بالشكل.

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مصبح للتجارة العامة ش.ذ.م.م  
 EiarFrastطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349727 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مصبح للتجارة العامة ش.ذ.م.م  بإسم :
 ، دبي. ديرةوعنوانة : 

, هاتف:  0524520290هاتف المتحرك : 

042512559 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 65096
has unas@nh

ual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وزيوت وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور 

عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 
 للشعر، منظفات أسنان.

 
" EiarFrastُكتب المسمى " وصف العالمة :

بحروف التينية بارزة باللون األبيض في خلفية 

أسود. وتظهر فوق هذا المسمى في جانب ايمن 
 .aصورة ورقة.  وتوجد نقطة فوق حرف 

 

 االشتراطات : 
 

ي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض عل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 مالك :وكيل التسجيل / ال

  التميمي ومشاركوه 
   GURDNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349730 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 كو. ، ليمتد 201إتش   بإسم :

، 4-879وعنوانة : 
رو، -سيوكسيونغ
إيوب،  –بوغوك 
غو، يونغين  –تشيوين 

دو، –سي، غيونغي –
ا., , , ,  جمهورية كوري

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مرشحات )فالتر( للمياه، منقيات المياه، معدات 

تنقية المياه، معدات تنقية نفايات المجاري، حنفيات 
خلط الماء الساخن والبارد، حنفيات، أدوات رحض 

لوازم  للدُّش، مرشحات )فالتر( لمياه الشرب،
السالمة لمواسير إمداد المياه، لوازم لضبط معدات 

إمداد المياه، معدات صحية، أجهزة المواسير 
 الصحية.

 
  GURDNالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

 باللغة اإلنجليزية بخط وطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 CESA GRDNل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسجي

 25/04/2021 :بتاريخ 349731 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جونسون أند جونسون  بإسم :

وان وعنوانة : 
جونسون أند جونسون 
بالزا ، نيو برنزويك ، 

نيوجيرسي ،  

،  الواليات  08933
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أقطاب جراحية كهربية للعودة. 

 
العالمة عبارة عن كلمتي  وصف العالمة :

CESA GRDN  .باللغة اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد ة الفكري

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة الشخص الواحد ذ م م -أيه أيه كى إنفستمنت   
 AAN AANبيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل 

RMDEGNCEMN أيه أيه كي إنفستمنت 

 25/04/2021 :بتاريخ 349734 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الشخص الواحد ذ م م -أيه أيه كى إنفستمنت   بإسم :
أبوظبى شارع الكترا بناية شركة فودكو وعنوانة : 

بى التعاونية القابضة نفس بناية جمعية أبوظ

, هاتف: 301مكتب

026714777 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 3433
u anual@uut-

asiashhash.soh
 , , ,ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 ر فى األموال الخاصة والشؤون العقارية اإلستثما

 
وأسفلها جمله  AANحروف  وصف العالمة :

AAN RMDEGNCEMN  باللغة اإلنجليزيه
 واسفلها جمله أيه أيه كى إنفستمنت باللغة العربية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة االفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 -  
 D DAOECAM طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349735 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيب مان لتجارة السجائر االلكترونية  بإسم :

 دبي  وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, ايميل: 

hual.tr.ua@nh
ual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  34وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المدخنين والثقاب,سجائر,سجائر  التبغ وأدوات

تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات طبية,بزابيز 

 34مباسم السجائر. في الفئة 

 
 DAOECAMكلمة مكتوبة  وصف العالمة :

باللغة اإلنجليزية باللون الذهبي وفي األعلى حرف 
Dفي شكل خماسي باللون الذهبي 

 

 االشتراطات : 
 

ن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 Euiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349736 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هولدينغ جي ام بي اتش –جيه كيه   بإسم :
كوهليرشونر وعنوانة : 

 53578ستراسي، 
 -ويندهاغن، دي اي 
دويتشالند, , , ,  

 

 رة العالمةصو

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة تدليك، اجهزة للمساج تعمل بالضخ المائي ، 

 أجهزة التدليك المائي الجاف

 
" بالالتينية Euiaالكلمة " وصف العالمة :

 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 

 
ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 الك :وكيل التسجيل / الم

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 Euiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349737 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هولدينغ جي ام بي اتش –جيه كيه   بإسم :
كوهليرشونر وعنوانة : 

 53578ستراسي، 
 -ويندهاغن، دي اي 
  دويتشالند, , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 معدات لياقة بدنية

 
" بالالتينية Euiaالكلمة " وصف العالمة :

 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 CacEuiaسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لت

 25/04/2021 :بتاريخ 349738 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هولدينغ جي ام بي اتش –جيه كيه   بإسم :
كوهليرشونر وعنوانة : 

 53578ستراسي، 
 -ويندهاغن، دي اي 
دويتشالند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو
أجهزة تدليك، اجهزة للمساج تعمل بالضخ المائي ، 

 أجهزة التدليك المائي الجاف

 
" بالالتينية CacEuiaالكلمة " وصف العالمة :

 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ات التجارية مكتوبا إلدارة العالم
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  رية .اإلمارات لخدمات الملكية الفك  
 CacEuiaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349739 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هولدينغ جي ام بي اتش –جيه كيه   بإسم :
كوهليرشونر وعنوانة : 

 53578ستراسي، 
 -ويندهاغن، دي اي 
دويتشالند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28ييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتم
 معدات لياقة بدنية

 
" بالالتينية CacEuiaالكلمة " وصف العالمة :

 وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 Eallsishahطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349740 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هولدينغ جي ام بي اتش –جيه كيه   بإسم :
كوهليرشونر وعنوانة : 

 53578ستراسي، 
 -ويندهاغن، دي اي 
دويتشالند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اجهزة للمساج ، اجهزة للمساج تعمل بالضخ المائي 

 , اجهزة تمرين طبية لغايات اعادة التأهيل 

 
" Eallsishahالكلمة "  وصف العالمة :

 بالالتينية وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ة مكتوبا إلدارة العالمات التجاري
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 Eallsishahلتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب 

 25/04/2021 :بتاريخ 349741 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هولدينغ جي ام بي اتش –جيه كيه   بإسم :
كوهليرشونر وعنوانة : 

 53578ستراسي، 
 -ويندهاغن، دي اي 
دويتشالند, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
اجهزة اشعاع فوق بنفسجي للجسم لغير 

 االستعماالت الطبية

 
" Eallsishahالكلمة "  وصف العالمة :

 بالالتينية وبشكل مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات  مكتوبا إلدارة العالمات التجارية
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ديجا فو للوساطة العقارية ش ذ م م  
 V VE ADAجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

OEAO EGNANE 

 25/04/2021 :بتاريخ 349758 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ديجا فو للوساطة العقارية ش ذ م م  بإسم :
مكتب رقم ثانى عشر طابق ميزانين بناية وعنوانة : 

دار الرقة شارع الرقة ديرة دبي االمارات العربية 

, هاتف: المتحدة

042959316 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 87339
sFsarias@aah.u

a, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون 

 العقارية

 
 VE ADA OEAOالعبارة  وصف العالمة :

EGNANE ع ابع حرف يعلوها رسم مربV  بشكل
 مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية عالمات التجارية تعلن إدارة ال
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / كيوكارز للعناية بالسيارات   
 # CAMAOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

sariasasah.laFaac 

 25/04/2021 :بتاريخ 349767 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 للعناية بالسيارات  السادة / كيوكارز  بإسم :

 –دبي وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

0555521343 ,
ايميل: 

starasrt@nhual.
soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات مثل  إنشاء المباني واإلصالح وخدمات 

 37يرها في الفئة التركيب أو التجميع و غ

 
وصف العالمة : تتكون العالمة  وصف العالمة :

 # CAMAOGمن الكلمات والرموز "   
sariasasah.laFaac ، على خلفية بيضاء ".

الكلمات مكتوبة بحروف التينية بااللوان االزرق 
"  CAMAOGواالحمر واالصفر ، الكلمة " 

مكتوبة باالعلى بحروف كبيرة والحرف االول منها 
 "C  مكتوب باللون االحمر وذيل الحرف باللون "

االصفر بينما بقية حروف الكلمة باللون االزرق ، 
. مكتوبة sariasasah.laFaacوالعبارة # 

مكتوبة    sariasasah.laFaacباالسفل ، الكلمة 
بحروف صغيرة باللون االزرق   والرمز # في 
 اول الكلمة والنقطة ) . ( في اخر الكلمة مكتوبة

 باللون االحمر 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية التجارية  تعلن إدارة العالمات
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ORGN RNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349772 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ثري ام كومبني  بإسم :

ثري ام سنتر وعنوانة : 

هدسون  2501، 
بول ،  روود ، سانت

،  55144مينيسوتا 
الواليات المتحدة 
األمريكية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ورق مالحظات قرطاسية محتوي على مادة الصقة 
على جانب واحد لتثبيتها على األسطح، عالمات 
 تبويب للفهارس وعالمات تبويب لحفظ الملفات

وعالمات تبويب للقرطاسية، ورق للمساند ولبادات 
للمساند، مؤشرات الصفحات محتوية على مادة 
الصقة على جانب واحد لتثبيتها على األسطح، 

أشرطة الصقة للقرطاسية أو لالستخدام المكتبي، 
أشرطة دمغ للقرطاسية أوالستخدام المكتبي، أعالم 

كتبي، شريطية الصقة للقرطاسية أو لالستخدام الم
دفاتر من الورق، لوحات عرض ورسائل، ألواح 
محو جاف للكتابة وأسطح للكتابة، حامالت لورق 
المالحظات القرطاسية، حامالت لألعالم الشريطية 

الالصقة للقرطاسية أو لالستخدام المكتبي، 
موزعات لورق المالحظات القرطاسية واألعالم 

الشريطية الالصقة للقرطاسية أو لالستخدام 

لمكتبي، مفكرات مكتبية، أقالم وأقالم تحديد، ا
 عالمات ورقية الصقة.

 
-Ooshالعالمة عبارة عن كلمات  وصف العالمة :

ah  باللغة اإلنجليزية بخط عريض على خلفية  تتمثل
 في ورقتين مالحظات متداخلتين.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة الشخص الواحد ذ م م -فيوتشر فاينانشال سوليوشن   
 DDG DANAOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 
DRMAMMRAO GROANRRMG 

 25/04/2021 :بتاريخ 349773 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة الشخص الواحد ذ م م -فيوتشر فاينانشال سوليوشن   بإسم :
لقابضة أبوظبى شارع الكترا بناية فودكو اوعنوانة : 

, 026714777, هاتف:  301مكتب رقم 

صندوق البريد: 

, ايميل: 3433
u anual@uut-

asiashhash.soh
 , , ,ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

سك السجالت والدفاتر والشؤون العقارية تنظيم وم
 المحاسبية 

 
 DANAOEجملة  وصف العالمة :

DRMAMMRAO GROANRRMG  باللغة
 DDGاإلنجليزية بجوارها مربع أسفلة حروف 

 باللغو اإلنجليزية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 NNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 25/04/2021 :بتاريخ 349779 ودعة بالرقم :الم
 بيانات األولوية :  

 تي كيه لقطع الغيار )ش.ذ.م.م.(  بإسم :
اإلمارات وعنوانة : 

العربية المتحدة، دبي، 
ص ب : 

(171228 , , ,)
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حركات ومكائن )عدا ما كان آالت وعدد آلية، م

منها للمركبات البرية(، قارنات آلية وعناصر نقل 
الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية(، معدات 
زراعية )عدا ما يدار باليد(، أجهزة تفقيس البيض؛ 

 آالت بيع أوتوماتية. 

 
عبارة عن رسم إطار مركبة  وصف العالمة :

ف الالتينية ) باللون األسود، كتب بوسطه الحرو
NN  باللون األبيض، حيث أن الشكل وضع على )

رسم طريق مخطط المسارات باللون الرمادي 
 واألبيض. ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 GNAOERONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349785 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مينغ شين تولز كو.، ال تي دي.  بإسم :

 -اف . 31وعنوانة : 

،  236، رقم .  2
شيزينغ ان . سكند ار 
دي .، زيتون ديست.، 

 407تايتشونغ سيتي  
، تايوان )ار. او .سي 

  , , , ,).

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  8تمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك ل
عدد وأدوات يدوية )تُدار باليد(، أدوات قطع 

)الشُّوك والسكاكين والمالعق(، أسلحة بيضاء، 
أدوات حالقة. قطاعات، أدوات لتصفية السوائل 

]عدد يدوية[ ، مثاقب يدوية ]عدد يدوية[ ، مطارق 
ر ]عدد ]عدد يدوية[ ، خرامات ]عدد يدوية[ ، مناشي

يدوية[ ، مفكات، جلبات مثاقب التقوير، عدد يدوية 
تدار باليد، أدوات قطع ]عدد يدوية[ ، كماشات 
مسامير، زرديات، مقصات للتقليم، مقصات، 

مقراضات تقليم، مقصات، مفاتيح ربط ]عدد يدوية[ 
 ، مفاتيح ربط ]عدد يدوية 

 

" GNAOERONالكلمة " وصف العالمة :
 ميز ، كما في الشكل المرفق .بالالتينية وبشكل م

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349790 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

رع شاوعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
ط، صابون، عطور وزيوت وصقل وجلي وكش

عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 
 للشعر، منظفات أسنان.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

 باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد فكرية ال

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية :

 26/04/2021 :بتاريخ 349793 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، 
المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور 

الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد الفنانين، 

ن أو التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم فراشي الدها
المكتبية )عدا األثاث(، مواد التوجيه والتدريس 
)عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير 

الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، 
 الكليشيهات )الراسمات(.

 

العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :
 يقة مميزة.باللغة العربية بخط عريض وطر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارية تعلن إدارة العالمات التج
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349794 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
، مبنى الخليج العربي 

نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير(، المياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
كه وعصائر الفواكه، شراب مستخلصة من الفوا

 ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

 باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349795 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 األعمال، تفعيل النشاط المكتبي.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

 باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات ارية مكتوبا إلدارة العالمات التج
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 احمد رضا اسمعيل كاركر ديزجى  
 strastيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسج

 26/04/2021 :بتاريخ 349796 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 احمد رضا اسمعيل كاركر ديزجى  بإسم :
البرشاء الجنوبي الخامس  مكتب  -بردبي وعنوانة : 

 رقم 

 702ب
, هاتف: 

97150645282

, صندوق البريد: 2

, ايميل: 111536
uthucturnur@

nhual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 28وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية 
واألدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، 

 زينة لشجرة عيد الميالد.

 
باللغة االنجليزية  strastكلمة  وصف العالمة :

 ون االحمر بالل
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349797 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
، مبنى  الخليج العربي

نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :
 بخط عريض وطريقة مميزة.باللغة العربية 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية لعالمات التجارية تعلن إدارة ا
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EONUارث   طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349798 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
كشط، صابون، عطور وزيوت وصقل وجلي و

عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 
 للشعر، منظفات أسنان.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة تحتها 
 باللغة اإلنجليزية بخط مميز. EONUكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ر لتجارة مستحضرات التجميل ش.ذ.م.مخان القص  
 Ntus El Nusarطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349799 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 خان القصر لتجارة مستحضرات التجميل ش.ذ.م.م  بإسم :

قرية  -دبي وعنوانة : 
روز  -جميره الدائريه 

, هاتف: 1809 -10

00971561790

, ايميل: 074
hutruh@olaiso

surl.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 

تجميل، غسول )لوشن( عطرية، مستحضرات 
 للشعر، منظفات أسنان

 
باللغة  Ntus El Nusarعبارة وصف العالمة :

االنجليزية  وفبي االعلى رسم شجرة بشكل مميز 
 كما في المرفق 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

قتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 إرث  EONUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349800 بالرقم : المودعة
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16لخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو ا
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، 
المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور 

الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد الفنانين، 

اآلالت الكاتبة واللوازم  فراشي الدهان أو التلوين،
المكتبية )عدا األثاث(، مواد التوجيه والتدريس 
)عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير 

الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، 
 الكليشيهات )الراسمات(.

 

العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :
ها باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة تحت

 باللغة اإلنجليزية بخط مميز. EONUكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

شرنموذج إعالن الن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث  EONUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349801 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

      فندق نادي ضباط القوات المسلحة      بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير(، المياه المعدنية والغازية 

الكحولية، مشروبات  وغيرها من المشروبات غير
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة تحتها 
 باللغة اإلنجليزية بخط مميز. EONUكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذلك 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  النورس للملكية الفكرية  
 SMAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349802 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش م ع -شركة أبو ظبي للمطارات   بإسم :
 -ابو ظبي وعنوانة : 

 -مطار ابوظبي الدولي 
مبنى الطيران المدني 

, , , ,  1سابقا رقم 

 

 ة العالمةصور

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، تقديم خدمات 
قاعات التسلية تأجير بروجكترات )آالت عرض( 

وملحقاتها تنظيم وإدارة اإلجتماعات  التمرين 
]التدريب[   األنشطة الرياضية والثقافية. وكل 

 ( 41ة  ماتشملة الفئ

 
 هى عبارة عن كتابة كلمة  وصف العالمة :

SMAG 
 كتبت باللون االسود وخلفيه بيضاء

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار يوما من  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  
  MANORDOADROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :خبتاري 349803 المودعة بالرقم :

 BL  27/10/2020  1428014بيانات األولوية :  

 شركة كوننكليجيكي فيليبس ان. في.  بإسم :
هاي تيك وعنوانة : 

 5656 52كامبس 
ايه جي ايندهوفن، 

هولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وأجهزة تحضير الطعام ،  أجهزة الطهي الكهربائية

لألغراض المنزلية ، بما في ذلك الشوايات 
الكهربائية ، والمحامص ، وصانعات السندوتشات ، 
والمحمصات ، والمقالي ، والطباخات الكهربائية،  
وقدور الضغط الكهربائية ، مواقد الطهي البطيئة 
الكهربائية ، مواقد الطبخ الكهربائية ، قدر بخار 

ربائي )إلعداد الطعام( ، طباخات األرز الطعام الكه
، األفران والميكروويف، مقالي الطبخ الكهربائية ، 

أجهزة الطهي اإللكترونية مع التحكم بدرجات 
الحرارة ، مجسات الرطوبة والوزن، أجهزة الطهي 
اإللكترونية المزودة بأجهزة استشعار مدمجة لوزن 

ع كل الطعام وقياس الطعام والرطوبة ، وجهاز يجم
أو عدة وظائف من الجهاز المذكور أعاله ؛ جميع 
أدوات وأجهزة الطهي الكهربائية المذكورة أعاله 

التي يمكن استخدامها / تشغيلها من خالل تطبيقات 
 الهاتف المحمول.

 
 MANORDOADROالكلمة  : وصف العالمة :

 مكتوبة باحرف التينية بشكل مميز

 

 االشتراطات : 
 

اض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتر
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك : وكيل التسجيل

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  MRDDEEVEGNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349805 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أول جود  إس. ايه.   بإسم :
مازوويكا وعنوانة : 

 - 78،  9آي/ يو 24

 كولوبرزيج ، 100
بولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق و الخدمات 

الترويجية ؛  خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالطعام 
؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمعدات 

جر التجزئة غير الكهربائية المنزلية ؛ خدمات متا
المأهولة المتعلقة باألغذية ؛ خدمات متاجر البيع 
بالتجزئة غير المأهولة المتعلقة بالمشروبات ؛ 
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق باألكواب 

والكؤوس ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 
بالمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل ؛ خدمات 

لقة بأدوات تحضير الطعام ؛ البيع بالتجزئة المتع
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بأجهزة المطبخ ؛ 

خدمات البيع بالتجزئة المرتبطة ببيع صناديق 
االشتراك التي تحتوي على بيرة غير كحولية ؛ 
خدمات  البيع بالتجزئة المرتبطة ببيع صناديق 

االشتراك التي تحتوي على الطعام ؛ خدمات البيع 
يما يتعلق بأنواع الشاي ؛ خدمات البيع بالتجزئة ف

بالتجزئة فيما يتعلق بالكاكاو ؛ خدمات البيع 
بالتجزئة فيما يتعلق بالقهوة ؛ خدمات البيع بالتجزئة 

فيما يتعلق بالتحضيرات لعمل المشروبات غير 
الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمواد 

يما يتعلق بالزينة الغذائية ؛ خدمات البيع بالتجزئة ف
االحتفالية ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 
بالمنتجات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة ؛ 

خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمشروبات غير 

الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالبيرة 
غير الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 

ضيرات لعمل المشروبات ؛ خدمات البيع بالتح
بالتجزئة فيما يتعلق بتجهيزات القرطاسية ؛ خدمات 
البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمستحضرات الغذائية ؛ 
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بأواني الطهي ؛ 

خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمكمالت 
يتعلق بمعدات  الغذائية ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما

طهي الطعام ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 
بمعدات التدفئة ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 
بالمفروشات ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 

بأدوات المائدة ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 
بأدوات القطع ) شوك وسكاكين ومالعق ( ؛ 

جزئة المتعلقة بالمنتجات الجاهزة خدمات البيع بالت
لألكل ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بمعدات 
التثليج ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بمعدات 
التجميد ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بمعدات 

التبريد ؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر شبكات 
ائية ؛ خدمات الحاسوب العالمية المتعلقة بالمواد الغذ

البيع بالتجزئة عبر شبكات الحاسوب العالمية 
المتعلقة بالمشروبات غير الكحولية ؛ خدمات البيع 
بالتجزئة عبر شبكات الحاسوب العالمية المتعلقة 

بالبيرة غير الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر 
الكتالوجات المتعلقة بالمواد الغذائية ؛ خدمات البيع 

بر الكتالوجات المتعلقة بالمشروبات غير بالتجزئة ع
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الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر الكتالوجات 
المتعلقة بالبيرة غير الكحولية ؛ خدمات البيع 
بالتجزئة عبر الطلب بالبريد المتعلقة بالمواد 
الغذائية ؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر الطلب 
؛ بالبريد المتعلقة بالمشروبات غير الكحولية 

خدمات البيع بالتجزئة عبر الطلب بالبريد المتعلقة 
بالبيرة غير الكحولية ؛ خدمات البيع بالجملة فيما 
يتعلق بمعدات التبريد ؛ خدمات البيع بالجملة فيما 

يتعلق بمستحضرات التنظيف ؛ خدمات البيع 
بالجملة فيما يتعلق بمعدات التبريد ؛ خدمات البيع 

ت التجميد ؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بمعدا
بالجملة فيما يتعلق بمعدات التدفئة ؛ خدمات البيع 
بالجملة فيما يتعلق بمعدات طهي الطعام ؛ خدمات 
البيع بالجملة فيما يتعلق بمواد التنظيف ؛ خدمات 

البيع بالجملة فيما يتعلق بالمشروبات غير الكحولية 
 ؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بالتحضيرات

لعمل المشروبات ؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق 
بالمستحضرات الغذائية ؛ خدمات البيع بالجملة فيما 
يتعلق بالمكمالت الغذائية ؛ خدمات البيع بالجملة 
فيما يتعلق بأدوات المائدة ؛ خدمات البيع بالجملة 

فيما يتعلق أواني الطهي ؛ خدمات البيع بالجملة فيما 
؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق  يتعلق بالكاكاو

بالبُن ؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بالبيرة غير 
الكحولية ؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بالمواد 
الغذائية ؛ خدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بالمعدات 

الكهربائية المنزلية ؛ خدمات البيع بالجملة فيما 
؛ خدمات البيع بالجملة  يتعلق باألكواب والكؤوس

فيما يتعلق بأجهزة المطبخ ؛ خدمات البيع بالتجزئة 
على الخط المباشر للموسيقى الرقمية القابلة للتنزيل 

؛ خدمات البيع بالتجزئة على الخط المباشر 
للموسيقى واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقًا ؛ 

سيقى خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بملفات المو
القابلة للتنزيل ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على 

الخط المباشر المتعلقة بمستحضرات التجميل 
ومنتجات التجميل ؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة 
ببيع المالبس وإكسسوارات المالبس ؛ خدمات البيع 

بالتجزئة فيما يتعلق بمستحضرات التنظيف ؛ 
لق بأدوات القطع ) خدمات البيع بالجملة فيما يتع

شوك وسكاكين ومالعق ( ؛ خدمات البيع بالجملة 
فيما يتعلق بالشاي ؛ خدمات البيع بالجملة فيما 
يتعلق بالشوكوالته ؛ خدمات البيع بالتجزئة 

المرتبطة ببيع صناديق االشتراك التي تحتوي على 
الشوكوالته ؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 

 بالشوكوالته.

 
 MRDDEEVEGNالكلمة  لعالمة :وصف ا

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة .  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
نهذا اإلعال



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 إرث  EONU  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349806 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ضباط القوات المسلحة         فندق نادي   بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 عمال، تفعيل النشاط المكتبي.األ

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

باللغة العربية بخط عريض وطريقة مميزة تحتها 
 باللغة اإلنجليزية بخط مميز. EONUكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  الفكرية

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  MRDDEEVEGNجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لتس

 26/04/2021 :بتاريخ 349807 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أول جود  إس. ايه.   بإسم :
مازوويكا وعنوانة : 

 - 78،  9آي/ يو 24

كولوبرزيج ،  100
بولندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43اقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الو
خدمات المعلومات والنصح والحجز لتوفير 

األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير األطعمة 
والمشروبات؛ تأجير األثاث والبياضات وتجهيزات 

 المائدة والمعدات لتوفير األطعمة و المشروبات.

 
 MRDDEEVEGNالكلمة  وصف العالمة :

 كتبت بالحروف الالتينية الكبيرة .  

 

 تراطات : االش
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لفكرية والمصنفات اتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 ارث  EONU طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349810 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 

ي  ضباط القوات ناد
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت.

 
العالمة عبارة عن كلمة ارث  وصف العالمة :

ريقة مميزة تحتها باللغة العربية بخط عريض وط
 باللغة اإلنجليزية بخط مميز. EONUكلمة 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مجوهرات كاليان ش.ذ.م.م    
 NAOUAMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 EEEOOEOG مجوهرات كاليان 

 26/04/2021 :بتاريخ 349811 المودعة بالرقم :
 : بيانات األولوية  

 مجوهرات كاليان ش.ذ.م.م    بإسم :
 دبي. -بردبي, الكرامه وعنوانة : 

   0559246804هاتف متحرك: 

, هاتف: 

042957633 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 113498
iastuhruhus@
tuliusLaoallars.
sah, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمة تجميعية تشكيلية متنوعة من السلع مثل: 
طَّرق ، خيوط  الذهب ، ذهبية غير مشغول أو مُّ

ذهبية )مجوهرات( ، المجوهرات الذهب ، 
مجوهرات  مقلّدة )مجوهرات غيرثمينة( ، الماس ، 

مجوهرات  الماس ، المجوهرات  واألحجار 
الكريمة  المعادن النفيسة وكل  خليط منها ، ساعات 

لغاية عرضها وشرائها من قبل المستهلك، وإدارة  ،
عملية بيعها وشرائها ، وتفعيل النشاط المكتبي ، 

والدعاية واإلعالن والترويج لها تحت هذه العالمة 
 التجارية.

 

 NAOUAMكتب المسمى  وصف العالمة :
بالحروف الالتينية البارزة باللون األبيض بخط 

تب " حيث كAمتميز وفني، خصوصا حرف "
بدون الشرطة المنَصفة للحرف وتحت المسمى 

باللون األبيض بخط  EEEOOEOG كتبت كلمة 
متميز أيضا، وبمسافات بين حروفها لتتوازى مع 
المسمى. ويظهر فوق المسمى كلمة "مجوهرات 
كاليان" مكتوبة بالحروف العربية في السطرين 

بخط متميز وفني. وفوق كلها يوجد تصميم متميز 
 بيض. العالمة على خلفية باللون األسود.باللون األ

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 إرث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349817 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع عنوانة : و
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
قل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت وص

عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 
 للشعر، منظفات أسنان.

 
العالمة عبارة عن كلمة إرث  وصف العالمة :
 باللغة العربية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ايكو كول لتجارة زينة السيارات  
 NROAn:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

OOAGCA DROC - UEAN CEONEV NEMU. 

 26/04/2021 :بتاريخ 349818 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ايكو كول لتجارة زينة السيارات  بإسم :
ديرة ,  -دبي وعنوانة : 
هاتف: 

0555528805 ,
صندوق البريد: 

252286 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 17لع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز الس
 ورق تلوين زجاج السيارات

 
باللغة  NROAnعبارة عن كلمة  وصف العالمة :

 ال

مثالثات توضح 5األنكليزية مع شعار مؤلف من   
 مجسم حجر التوباز

 مع شرح نوع الفلم وهو 
OOAnCA DROC 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كوهالتميمي ومشار 
 إرث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349820 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 

, , ,   المتحدة.,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، 
المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور 

الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
لغايات منزلية، مواد الفنانين، في القرطاسية أو 

فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم 
المكتبية )عدا األثاث(، مواد التوجيه والتدريس 
)عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير 

الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، 
 الكليشيهات )الراسمات(.

 

ة عن كلمة إرث العالمة عبار وصف العالمة :
 باللغة العربية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 إرث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349822 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير(، المياه المعدنية والغازية 
ات وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروب
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

 
العالمة عبارة عن كلمة إرث  وصف العالمة :
 باللغة العربية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

و إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 إرث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349827 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 األعمال، تفعيل النشاط المكتبي.

 
العالمة عبارة عن كلمة إرث  وصف العالمة :
 باللغة العربية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد  فيالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  تي ام بي -سابـا وشـركاهـم  
 DRGRCAE:  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية

RONRCENORGNG 

 26/04/2021 :بتاريخ 349829 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيسيك اوبتيكال ريتيل لتجارة النظارات الطبية ش.ذ.م.م  بإسم :

مكتب رقم وعنوانة : 

ملك   301-400
مركز بالديوم لالعمال 

البرشاء  –ش.ذ.م.م 
 –استدامه  –االولى 
ية االمارات العرب -دبي

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت في 

مجال النظارات؛ إكسسوارات النظارات والنظارات 
الشمسية وإطارات النظارات والعدسات الالصقة 

إلعالن واألجهزة البصرية؛ خدمات الدعاية وا
وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي في 

 .35الفئة 

 
 DRGRCAEعبارة  وصف العالمة :

RONRCENORGNG  على سطرين و على
 خلفية باللون البني

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مطعم سلو ذ.م.م  
 GOAEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349830 رقم :المودعة بال
 بيانات األولوية :  

 مطعم سلو ذ.م.م  بإسم :

-دبيوعنوانة : 
الخوانيج, هاتف: 

97155240000

, صندوق البريد: 6

, ايميل: 233134
nolcasrasa.soss
hrashaoss@nhual

.soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43بالفئة :  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة
 خدمات توفير االطعمة زالمشروبات

 
 باللغةاالنجليزية  GOAEكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

من تاريخ إصدار يوما  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
 إرث طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349831 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ت، اإليواء خدمات توفير األطعمة والمشروبا

 المؤقت.

 
العالمة عبارة عن كلمة إرث  وصف العالمة :
 باللغة العربية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  إسناد للملكية الفكرية   
 -دلش كافيه ش.ذ.م.م طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VORGU MADEEOOM 

 26/04/2021 :بتاريخ 349832 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دلش كافيه ش.ذ.م.م  بإسم :

ملك مؤسسة دبي  444080ص ب وعنوانة : 
-القوز الصناعية الرابعة  -برد دبي  -العقارية 

., 04مستودع رقم إس 
هاتف: 

0582002552 ,
صندوق البريد: 

444080 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات 
-الرد على الهاتف ]للمشتركين غير الموجودين[

دعاية  -محاسبة-المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء 
-توظيف األفراد -أبحاث األعمال -وإعالن 
تحليل -عرض السلع -تحرير الفواتير -التسويق

تنظيم  -خدمات مقارنة األسعار -أسعار التكلفة  
إعداد -ات الكمبيوترالمعلومات في قواعد بيان

عرض -خدمات التسويق عبر الهاتف-الضرائب 
-السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة

تزيين   ،واجهات المحالت التجارية، وجميع 
 خدمات الفئة 

 
العالمة التجارية عبارة عن اإلسم  وصف العالمة :

التجاري للشركة مكتوب باللغة العربية وباللغة 
 باللون األسود على خلفية بيضاء  الالتينية

 اللون كما هو وارد في الرخصة التجارية  
، للشركة كما يوجد الشكل أو الشعار الخاص  

بالشركة أدنى اإلسم التجاري للتميز كما هو موضح 
 بالشكل العام للعالمة .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مات التجارية مكتوبا إلدارة العال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EONUبيانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل 

 26/04/2021 :بتاريخ 349833 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 العالمةصورة 

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 

في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( 

 للشعر، منظفات أسنان.

 
 EONUارة عن كلمة العالمة عب وصف العالمة :
 باللغة اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 aahuiuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349834 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أفنان للعطور ش.ذ.م.م  بإسم :

 1محل رقم نة : وعنوا
، الجرف الصناعية 

، اإلمارات  1رقم  
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها 

من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس 
األوساخ ومستحضرات التنظيف والصقل وإزالة 

والكشط، الصابون المواد العطرية والزيوت 
الطيارة ومواد التزيين )الكوزمتيك( ومحاليل الشعر 
ومعاجين األسنان ومستحضرات التجميل والعطور 

 والبخور. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

( :aahuiu كتبت باللون األسود، و بشكل مميز ،)
ضح بالشكل ، وكامل العالمة ومبتكر كما هو مو

كتبت على خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر كما 
 هو موضح فالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EONUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349835 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  
 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           إسم :ب

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 16وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المصنوعة من الورق والورق المقوى والمنتجات 

هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، 
المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور 

الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة 
في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد الفنانين، 

فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم 
جيه والتدريس المكتبية )عدا األثاث(، مواد التو

)عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير 
الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، 

 الكليشيهات )الراسمات(.

 

 EONUالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
 باللغة اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ت التجارية مكتوبا إلدارة العالما

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EONUانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل بي

 26/04/2021 :بتاريخ 349836 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 عالمةصورة ال

  

 
 

 

 

 32وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البيرة )شراب الشعير(، المياه المعدنية والغازية 

وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.

 
 EONUكلمة العالمة عبارة عن  وصف العالمة :
 باللغة اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية دارة العالمات التجارية تعلن إ
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EONUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349838 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه 

 األعمال، تفعيل النشاط المكتبي.

 
 EONUالعالمة عبارة عن كلمة  مة :وصف العال

 باللغة اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

إعالن النشر نموذج   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  إسناد للملكية الفكرية   
 VORGU -دلطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

MADEEOOM ش كافيه ش.ذ.م.م 

 26/04/2021 :بتاريخ 349840 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 دلش كافيه ش.ذ.م.م  بإسم :

ملك مؤسسة دبي  444080ص ب وعنوانة : 
-القوز الصناعية الرابعة  -برد دبي  -العقارية 

., 04مستودع رقم إس 
هاتف: 

0582002552 ,
صندوق البريد: 

444080 , , ,
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
-التزويد بالطعام والشراب-الكافتيريات-هيالمقا

التزويد -المطاعم المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات(
-مطاعم الخدمة الذاتية-المطاعم-بالطعام والشراب

 الفنادق-مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

 
العالمة التجارية عبارة عن    وصف العالمة :
 كلمات مكتوبة 

مستطسل باللون بحروف التينية بشكل مميز داخل  
 األسود بخط مميز  على خلفية باللون الرمادي 

 Vlast Butac Soocs . 

 كما هو موضح بالشكل العام للعالمة 
  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
  EONUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 26/04/2021 :بتاريخ 349841 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فندق نادي ضباط القوات المسلحة           بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
نادي  ضباط القوات 
المسلحة ، أبوظبي ، 
اإلمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء خ

 المؤقت.

 
 EONUالعالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
 باللغة اإلنجليزية.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30، وذلك خالل  المسجل
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة دومس لألتصاالت )ذات مسؤولية محدودة(  
  CENUCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CRVVOE EAGN NOAMNG AMV UEADU 
CAMURMEOU GURE   معرض الشرق األوسط

 للشاحنات واآلليات الثقيلة

 27/04/2021 :بتاريخ 349864 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة دومس لألتصاالت )ذات مسؤولية محدودة(  بإسم :

    5196د بي         ص. ب:    وعنوانة : 
 االمارات العربية المتحدة, هاتف:

043285666 ,
فاكس: 

043285777 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 5196
.ro@cohasnro

a..ua, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة 

الرياضية والثقافية .تنظيم المعارض لغايات ثقافية 

 41و تعليمية,تنظيم وإدارة المؤتمرات فى الفئة أ

 
   وصف العالمة :

CENUC  CRVVOE EAGN NOAMNG 
AMV UEADU CAMURMEOU GURE 

 
 

العالمة التجارية بأكملها باللون البني واألسود 

والنص العربي فقط في األسفل باللون 
 األسود.واعالها شكل مميز للشاحنات 

 

 االشتراطات : 
 

ة إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لتسجيل / المالك :وكيل ا

 شركة دومس لألتصاالت )ذات مسؤولية محدودة(  
 CRVVOE EAGNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

AVDEMNAOE GURE  معرض الشرق األوسط
 للمغامرات

 27/04/2021 :بتاريخ 349865 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 محدودة( شركة دومس لألتصاالت )ذات مسؤولية  بإسم :

    5196د بي         ص. ب:    وعنوانة : 
االمارات العربية المتحدة, هاتف: 

043285666 ,
فاكس: 

043285777 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 5196
.ro@cohasnro

a..ua, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
، التدريب ، الترفيه ، األنشطة  التعليم والتهذيب

الرياضية والثقافية .تنظيم المعارض لغايات ثقافية 

 41أو تعليمية,تنظيم وإدارة المؤتمرات فى الفئة 

 
نصوص العالمات التجارية   وصف العالمة :

CRVVOE  EAGN AVDEMNAOE ،
 hacclaمكتوبة باللون األصفر "الشرق األوسط / 

aushات / " في األعلى والمغامرAciashara 
" مكتوبة أدناه Gtooفي الوسط وكلمة "معرض / 

 باللون الرمادي.
أسفل النصوص اإلنجليزية في سطر واحد مكتوب 

"معرض الشرق األوسط للمغامرات" باللغة 
 العربية.

يوجد على يسار النصوص إطار مستطيل به أشكال 
خيمة وراكب دراجة نارية وسيارة وقارب بلون 

الزاوية السفلية اليسرى شكل ظل بني مصور على 
 رمادي يبدو وكأنه رجل يقود شاحنة.

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
النهذا اإلع



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 إي شوب ذ م م   
 UoUoNastطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349868 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إي شوب ذ م م   بإسم :

مكتب رقم وعنوانة : 

مبنى  404
الرحمةالمرر ديرة 

دبي, ايميل: 
aGto.CblO@oa

hloot.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ملحقات الموبايل والكمبيوتر واأليباد والمفكرة 

 والتابلت

 
باللون االبيض  UoUoNast وصف العالمة :

 خلفية حمراء

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية جارية تعلن إدارة العالمات الت
 وكيل التسجيل / المالك :

 شركة سمت التجارية ذ م م   
  GACCRNطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349871 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 شركة سمت التجارية ذ م م   بإسم :

 02، ميزانين  بناية / الحمراء بالزاوعنوانة : 
ابوظبي ,  -)جناح ب ( شارع الشيخ زايدالثاني

هاتف: 

026743100 ,
فاكس: 

026743992 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 2390
sahhahhr@ahar
uhas.sah.ua, , , 

ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
واجن والصيد، خالصات للحوم واألسماك ولحوم الد

اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 
ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 
 والدهون الصالحة لألكل. 

 
مثلث الخط االزرق المفتوح من  وصف العالمة :

  GACCRNالفوق  وداخله مدون اسمنا)

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 تقدم  عنوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 CAMEUEEOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

EOEMNORM DEURMOE 

 27/04/2021 :بتاريخ 349878 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش. سبارنود للتجارة العامة ش.ذ.م.م  بإسم :
محل رقم وعنوانة : 

ية وقف راشد بن ، بنا3
ماسام، شارع الكبير، 
سوق مرشد، ديرة، 

اإلمارات  –دبي 
العربية المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"CAMEUEEO بأحرف التينية مميزة باللون "
األسود وبتصميم مميز ومبتكر ويعلوها تصميم 

باللون األسود  CMهندسي مميز ومبتكر لحرفي 
 EOEMNORMمع رسم سكوتر، ويدنوها عبارة "

DEURMOE بأحرف التينية مميزة باللون األسود "
 وبتصميم مميز ومبتكر، كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 
لي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فع

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 م عن تقدوالمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORUAOBORSUN   

 27/04/2021 :بتاريخ 349880 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جيباس الشرق األوسط ش م ح  بإسم :
ص ب وعنوانة : 

جبل علي  – 3843
االمارات  –دبي  –
لعربية المتحدة, , , ا

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 21وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي 

وللمطبخ، أمشاط وأسفنج، فراشي )عدا فراشي 
التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفراشي، أدوات 

زجاج  تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول أو
شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني(، 
أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

 غير واردة في فئات أخرى.

 
  ORUAOBORSUNالكلمة  وصف العالمة :

 باألحرف الالتينية باللونين األبيض واألسود 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية  مكتوبا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 تجارة المواد الغذائيه ذ م مسيلك رود بيرل ل  
  Galt Ooucطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oaurl DoocshaFF  Nrucasn O.O.M 

 27/04/2021 :بتاريخ 349881 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سيلك رود بيرل لتجارة المواد الغذائيه ذ م م  بإسم :

محل رقم وعنوانة : 

ملك ماركت  44
-جهة البحريه الوا

ديره , -كورنيش 
ايميل: 

atusnLasnO292
@nhual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة 
واكه ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وف
مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات 
 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

 
عباره عن رسم دائري باللون  وصف العالمة :

 االخضر  كتب على اطرافه  الكلمات الالتينيه 
Galt Oouc  Oaurl DoocshaFF  Nrucasn 

O.O.M 
مكتوبه باللون البني واالبيض  ويوجد داخل الدائره  

 م رجل ملتحي مبتسم  يرتدي كندوره وغطره رس
يحمل وعاءا  بني اللون به مكسرات رافعا يده   

 فاتحا ثالث اصابع 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30خالل  المسجل ، وذلك
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 عبد هللا  حسين عبد هللا على الحمادي  
 R O ROEOAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ORAMSE 

 27/04/2021 :بتاريخ 349883 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 عبد هللا  حسين عبد هللا على الحمادي  بإسم :

الراشدية, وعنوانة : 
,  VABARدبي., , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات, وخدمات 

 اإليواء المؤقت.

 
عبارة عن رسم فني مميز  وصف العالمة :

 ROEOA( بالالتينية و الكتابة )  ROللحرفين ) 
ORAMSE  بالالتينية, والعالمة باللونين )

 األبيض واألسود.  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 سلطان سالم سعيد سلطان المقبالي  
 B Ba lust طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349884 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 سلطان سالم سعيد سلطان المقبالي  بإسم :

ميلينيوم بالزا شارع  1904مكتب رقم وعنوانة : 

, فاكس: 0569557777شيخ زايد , هاتف: 

971-4-

3338287 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 91907
asFo@ a lust.s

oh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي.

 
باللعة االنجليزية    Ba lust وصف العالمة :

 باللون الرمادي  Eبشكل مميز وحرف 
 وشكل سهم  Bاعالها حرف  

 

 ت : االشتراطا
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم ة والمصنفات الفكريتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 السادة / ازيان لتجارة الهواتف ش.ذ.م.م   
 SRARطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349908 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 السادة / ازيان لتجارة الهواتف ش.ذ.م.م   بإسم :

 –دبي وعنوانة : 
ربية االمارات الع

المتحدة , هاتف: 

0555333809 ,
ايميل: 

h.Fuhas@uaius
.soh.su, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المنتجات مثل أجهزة هاتف ? أطقم غير يدوية 
للهواتف? هواتف محمولة ? أسالك هواتف ? 

الرأس، األجهزة أطواق للهواتف النقالة ? سماعات 
واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة 

وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

الطاقة الكهربائية،  تكثيف أو تنظيم أو التحكم في
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
أجهزة  آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات،

الكمبيوتر؛برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق و 

 .09منتجات أخرى في الفئة 

 

 SRARهي عبارة عن الكلمة "  وصف العالمة :
" مكتوبة بطريقة مبتكرة بحروف التينية باللونين 
 Rاالسود واالخضر على خلفية بيضاء ، الحرف " 

" مكتوب باللون االخضر وعلى شاكلة زر التشغيل 
يقاف حيث هنالك قطع في الجزء العلوي من واال

الحرف وهنالك خط مرسوم راسيا يمر من خالل 
" مكتوبة  aمنطقة القطع ، النقطة فوق الحرف " 

باللون االخضر ايضا وبقية حروف الكلمة مكتوبة 
 باللون االسود .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات المات التجارية مكتوبا إلدارة الع

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ركوهبي اس ايه احمد بن هزيم ومشا 
 acL طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349909 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انفستمنت جروب او واي-اس جيه تي  بإسم :
كويسيكوجا وعنوانة : 

 01640-، اف اي1
فانتا، فنلندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد
 .آالت وعدد آلية لعالج المواد والتصنيع 

 
باالحرف الالتينية و بشكل مميز  وصف العالمة :

 ac باللون 
 االسود و تحت العبارة خط أسود يتليه   

 حرف   Lبالالتينية و بشكل مميز     
 و باللون االخضر و تحت الحرف خط أخضر

 

 االشتراطات : 
 

إعتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 سجيل / المالك :وكيل الت

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 acL طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349910 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انفستمنت جروب او واي -اس جيه تي   بإسم :
كويسيكوجا وعنوانة : 

 01640-، اف اي1
فانتا، فنلندا, , , ,  

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أجهزة تنفس لترشيح الهواء 

 
باالحرف الالتينية و بشكل مميز  وصف العالمة :

 ac باللون 
 االسود و تحت العبارة خط أسود يتليه   

 حرف   Lبالالتينية و بشكل مميز     
 خضرو باللون االخضر و تحت الحرف خط أ

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم لمصنفات الفكرية واتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 acL طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349911 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انفستمنت جروب او واي -اس جيه تي   بإسم :
كويسيكوجا وعنوانة : 

 01640-ي، اف ا1
فانتا، فنلندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أدوات طبية ؛ أقنعة للطاقم الطبي؛ أقنعة الوجه 
الوقائية لالستخدام الطبي؛ أقنعة وقائية للتنفس 

مصنوعة من مواد غير منسوجة للتطبيقات الطبية؛ 
 اض الطبيةأقنعة تنفسية لألغر

 
باالحرف الالتينية و بشكل مميز  وصف العالمة :

 ac باللون 
 االسود و تحت العبارة خط أسود يتليه   

 حرف   Lبالالتينية و بشكل مميز     
 و باللون االخضر و تحت الحرف خط أخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات تجارية مكتوبا إلدارة العالمات ال

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 acL ب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طل

 27/04/2021 :بتاريخ 349913 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 انفستمنت جروب او واي -اس جيه تي   بإسم :
كويسيكوجا وعنوانة : 

 01640-، اف اي1
فانتا، فنلندا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44واقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ال
 الخدمات الطبية 

 
باالحرف الالتينية و بشكل مميز  وصف العالمة :

 ac باللون 
 االسود و تحت العبارة خط أسود يتليه   

 حرف   Lبالالتينية و بشكل مميز     
 و باللون االخضر و تحت الحرف خط أخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات كتوبا إلدارة العالمات التجارية م

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 للتجارة العامة ش.ذ.م.مبرود سينو   
 OarFaaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349919 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 برود سينو للتجارة العامة ش.ذ.م.م  بإسم :

ملك سعيد محمد علي  6مكتب رقم وعنوانة : 

، دبي، اإلمارات العربية 3889الكمدة، ص.ب: 

دة., صندوق المتح

, ايميل: 3889البريد: 
 roucsasonasar
ul@nhual.soh, , 

 ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
ات واألحجار الواردة في فئات أخرى، المجوهر

الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
 الدقيقة.

 
العالمة تتكون من الكلمات  وصف العالمة :

(.arFaa   .كتبت باحرف التينية ) 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

تصاد أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
  Gusahu BACBRطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349937 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اندفكو ليمتد  بإسم :

مبنى اكارا وعنوانة : 
شارع دي كاسترو  –

ن ويكهامز كاي 24 –

روود تاون ،  1
تورتوال، جزر العزراء 

البريطانية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 3ات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدم
الصابون؛ العطور؛ غسوالت للشعر؛ مستحضرات 

تجميل؛ الزيوت العطرية؛ منظفات اسنان؛ 
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ مناديل ورقية 
مشربة بغسوالت )لوشن( تجميلية؛ منظفات بخالف 
المستخدمة في العمليات التصنيعية ولغايات طبية؛ 

راض التجميل؛ غزل قطني واعواد قطن الغ
مستحضرات قصر ومواد لغسيل المالبس؛ 

 مستحضرات تنظيف وصقل وجلي ومواد سنفرة. 

 

 Gusahuالكلمات سانيتا بامبي   وصف العالمة :
BACBR  باألحرف العربية والالتينية بنمط خط

 مميز

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لتجارية مكتوبا إلدارة العالمات ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مبارك احمد محمد بوعصبية  
  A AMORMNل بيانات العالمة التجارية : طلب لتسجي

 27/04/2021 :بتاريخ 349938 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مبارك احمد محمد بوعصبية  بإسم :
شارع االمنياء , هاتف:  -ابوظبي وعنوانة : 

, 024444444, فاكس: 971568720129

صندوق البريد: 

, ايميل: 34027
BEDRNCsCTT@
URNCARO.MRC

,  , ,ABA 
VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس الرياضية 

 
  Aيرمز على مدخل قفال     وصف العالمة :

 حرف باللغة االنجليزية 
باللون االبيض علىخلفية  AMORMNكلمة  
 حمراء

 

 االشتراطات : 
 

ك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذل
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 : وكيل التسجيل / المالك

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349939 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
ن لونججانج بانتيا

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
جهاز شحن للمركبات ؛ محطات شاشة تفاعلية 
تعمل باللمس ؛ بطاقات المفاتيح اإللكترونية ؛ 
أجهزة الكمبيوتر اللوحية ؛ الساعات الذكية؛ 

كية ؛ برامج الكمبيوتر، وسجلت ؛ النظارات الذ
جهاز معالجة البيانات ؛ برامج الكمبيوتر المسجلة ؛ 

وحدة المعالجة المركزية )المعالجات( لمعالجة 
المعلومات والبيانات والصوت والصور ؛أجزاء 
الكمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر المحمول؛ الهواتف 
الذكية؛ جهاز اتصاالت الشبكة ؛ اإللكترونية 

ية وتحديد المواقع، أجهزة وأدوات ؛ النظام المالح
[ جهاز مالحي ؛ SOGالعالمي لتحديد المواقع ]

أجهزة مالحة للمركبات ]أجهزة كمبيوتر على 
متنها[ ؛ ستريو السيارة ؛ جهاز تلفزيون للمركبات 
؛ سماعات الواقع االفتراضي ؛ مسجل فيديو رقمي 
للمركبات ؛ كاميرات )التصوير الفوتوغرافي(؛ 

سرعة فحص الجهاز للمركبات ؛ أجهزة قياس 
ضغط اإلطارات ؛ مجسات ؛ رقائق )دوائر 

متكاملة( ؛ شاشات الكريستال السائل ؛ سالسل 
المفاتيح اإللكترونية هي جهاز التحكم عن بعد ؛ 

 أقفال إلكترونية ؛مراكم كهربائية للسيارات.

 
تتكون العالمة التجارية من جهاز  وصف العالمة :

نمطين دائريين بداخله ومحاطة بجهاز  مثلث به
 دائري غير متصل.

  
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

وذج إعالن النشرنم   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349940 المودعة بالرقم :
 :  بيانات األولوية 

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
النوافذ محركات البنزين للمركبات البرية ؛ واقيات 

من المطر للسيارات ؛ مساحات الزجاج األمامي 
للسيارات؛ عكس أجهزة اإلنذار للمركبات ؛ الدوائر 
الهيدروليكية للسيارات؛ علب التروس للسيارات؛ 
لوحة قيادة السيارة؛ أبواب للسيارات؛ قوابض 
للسيارات؛ أجهزة مكافحة السرقة للمركبات ؛ 

لقيادة[ ؛ دراجة سيارات بدون سائق ]سيارات ذاتية ا
صغيرة؛ دراجات بخارية؛ دراجات كهربائية أحادية 
التوازن ذاتية ؛ دراجات كهربائية أحادية؛ دراجات 

كهربائية ذاتية التوازن ؛ دراجات كهربائية؛ 
الدراجة الهوائية األحادية العجلة؛ الدراجات 

البخارية التوازن الذاتي؛ الدراجات البخارية دفع 
ات؛ أحاديات التوازن الذاتي ؛ )المركبات(؛ دراج

الكراسي المتحركة الكهربائية ؛ إطارات عجالت 
السيارة ؛ مالبس إصالح لألنابيب الداخلية ؛ 

طائرات بدون طيار للتصوير الجوي ، بخالف 
األلعاب ؛ طائرات بدون طيار للكاميرا ؛ فرامل 
للمركبات ؛ تنجيد السيارات ؛ مضخات الهواء 

مقاعد أمان لألطفال ،  ]ملحقات السيارة[ ؛
للمركبات ؛ أغطية مقاعد المركبات ؛ هيكل )مركبة 

( ؛ أجهزة إنذار ضد السرقة للمركبات ؛ قاطرات -
كهربائية ذاتية التوليد ]قاطرات تعمل بالديزل 

والكهرباء[ ؛ سيارة كهربائية؛ مركبات التحكم عن 
بعد ، بخالف األلعاب ؛ سيارات كهربائية؛ 

 يارات الهجينة.السيارات ؛ الس

 
تتكون العالمة التجارية من جهاز  وصف العالمة :

مثلث به نمطين دائريين بداخله ومحاطة بجهاز 
 دائري غير متصل.

  
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 رسم ة : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجاري

 27/04/2021 :بتاريخ 349942 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 39الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو 
توفير معلومات الطرق والمرور ؛ ترتيب خدمات 
نقل الركاب لآلخرين عبر تطبيق عبر اإلنترنت ؛ 
معلومات النقل ؛ إدارة تدفق حركة المركبات من 
خالل شبكة وتكنولوجيا االتصاالت المتقدمة ؛ 
دمات المالحة الجوية؛ خدمات المالحة؛ تأجير 

؛ تأجير  SOGخدمات المالحة  أنظمة مالحية ؛
لألغراض المالحية ؛ خدمات  SOGمعدات 

مشاركة السيارات ؛ التخزين المادي للبيانات أو 
المستندات المخزنة إلكترونيًا ؛ توصيل البضائع؛ 
مرافقة المسافرين ؛ ترتيب النقل لرحالت السفر ؛ 
توفير اتجاهات القيادة ألغراض السفر ؛ خدمات 

قديم معلومات عن السفر عبر دليل السفر ؛ ت
 اإلنترنت.

 

تتكون العالمة التجارية من جهاز  وصف العالمة :
مثلث به نمطين دائريين بداخله ومحاطة بجهاز 

 دائري غير متصل.
  
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزارالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 رسم يانات العالمة التجارية : طلب لتسجيل ب

 27/04/2021 :بتاريخ 349943 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
استشارات تكنولوجيا االتصاالت؛ البحث العلمي 

والتطوير؛ تصميم وتطوير منتجات الوسائط 
المتعددة ؛ البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق 
برسم خرائط البراءات ؛ تقييم الجودة؛ المسح 
الطبوغرافي؛ خدمات المسح البحري؛ خدمات 

مسح الجوي؛ اختبار صالحية السيارة على ال
الطريق ؛ اختبار المواد؛ تصميم السيارات؛ صياغة 

االنشاءات؛ تصميم نظام الكمبيوتر؛ تكنولوجيا 
( االستشارات؛ توفير المعلومات RNالمعلومات )

المتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة عبر موقع 
( ؛ حوسبة GuuGويب ؛ البرمجيات كخدمة )

( ؛ OuuGابية؛ النظام األساسي كخدمة )سح
تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر؛ البحث في مجال 

 الذكاء االصطناعي؛ خدمات رسم الخرائط.

 
تتكون العالمة التجارية من جهاز  وصف العالمة :

مثلث به نمطين دائريين بداخله ومحاطة بجهاز 
 دائري غير متصل.

  
 

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 VORDERMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349944 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 
كو لمتد تيكنولوجيز 

بانتيان لونججانج 
ديستركت شينزهين بى 

ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
محطات شاشة تفاعلية تعمل باللمس ؛ بطاقات 

المفاتيح اإللكترونية ؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية ؛ 
برامج النظارات الذكية ؛ الساعات الذكية؛ 

الكمبيوتر، وسجلت ؛ جهاز معالجة البيانات؛ برامج 
الكمبيوتر المسجلة ؛ وحدة المعالجة المركزية 
)المعالجات( لمعالجة المعلومات والبيانات 

والصوت والصور ؛ أجزاء الكمبيوتر؛ أجهزة 
الكمبيوتر المحمول؛ أجهزة الكمبيوتر؛ برامج 
ادات تشغيل الكمبيوتر، سجلت ؛ عداد الخطى ؛ عد
مواقف السيارات؛ أجهزة التعرف على الوجوه 
البشرية ؛ الهولوغرام ؛ الهواتف الذكية؛جهاز 
اتصاالت الشبكة ؛ اإللكترونية المالحية وتحديد 
المواقع، أجهزة وأدوات ؛ جهاز مالحي لنظام 

[ ؛ أجهزة مالحة SOGتحديد المواقع العالمي ]
ز للمركبات ]أجهزة كمبيوتر على متنها[ ؛ جها

الرادار ؛ جهاز االتصال البصري؛ مجموعات 
اإلرسال )االتصاالت السلكية والالسلكية( ؛ أجهزة 
الراديو؛ مذياع؛ ستريو السيارة؛ جهاز تلفزيون 
للمركبات؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ مسجل 

فيديو رقمي للمركبات ؛ آالت التدريس؛ قراء الكتب 
ائن اإللكترونية؛ سماعات الرأس؛ سماعات؛ خز

لمكبرات الصوت؛ كاميرات الفيديو؛ كاميرات 
)التصوير الفوتوغرافي(؛ أجهزة عرض الفيديو؛ 
جهاز فحص السرعة للمركبات ؛ أجهزة قياس 

ضغط اإلطارات ؛ متر لمحركات االحتراق الداخلي 
؛ أجهزة محاكاة لتوجيه المركبات والتحكم فيها ؛ 
 أدوات قياس الليزر ؛  كاشفات الرادار ؛ زجاج
بصري ؛مجسات ؛ رقائق )دوائر متكاملة( ؛ 
شاشات الكريستال السائل ؛ مفتاح السالسل 

اإللكترونية كونه جهاز التحكم عن بعد ؛ موصالت 
]الكهرباء[ ؛ شاشات الفيديو ؛ محوالت الطاقة 
الكهربائية ؛ ميكروكنترولر ؛ أقفال إلكترونية ؛ 

مراكم كهربائية للسيارات ؛ شحن الجهاز 
 ت.للمركبا

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"VORDERME في خطوط "Nahas Mao 
Oohus. 

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ن تاريخ إصدار يوما م 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 VORDERMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349945 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
طرات الكهربائية المولدة ذاتيا ]قاطرات الديزل القا

الكهربائية[؛ سيارة كهربائية؛ مركبات التحكم عن 
بعد ، بخالف األلعاب ؛ سيارات هجينة؛ سيارات 
كهربائية؛ السيارات؛ محركات البنزين للمركبات 
البرية ؛ واقيات النوافذ من المطر للسيارات ؛ 

س أجهزة مساحات الزجاج األمامي للسيارات؛ عك
اإلنذار للمركبات ؛ الدوائر الهيدروليكية للسيارات؛ 

علب التروس للسيارات؛  لوحة قيادة السيارة؛  
أبواب للسيارات ؛ قوابض للسيارات ؛ أجهزة 

مكافحة السرقة للمركبات ؛ السيارات بدون سائق 
]السيارات مستقلة[ ؛ عجالت السيارات ؛محركات 

رة؛ دراجات للمركبات البرية ؛  دراجة صغي
كهربائية أحادية التوازن ذاتية ؛ دراجات كهربائية 
أحادية ؛ دراجات كهربائية ذاتية التوازن ؛ دراجات 

كهربائية ؛  الدراجة الهوائية األحادية العجلة؛ 
سكوتر التوازن الذاتي ؛ دراجات الدفع )المركبات( 

؛ دراجات؛ أحاديات التوازن الذاتي ؛ الكراسي 
ربائية ؛ إطارات عجالت السيارة ؛ المتحركة الكه

مالبس إصالح لألنابيب الداخلية ؛ طائرات بدون 
طيار للتصوير الجوي ، بخالف األلعاب ؛ طائرات 

بدون طيار للكاميرا ؛ فرامل للمركبات ؛ تنجيد 
السيارات ؛ مضخات الهواء ]ملحقات السيارة[ ؛ 
مقاعد أمان لألطفال ، للمركبات ؛ أغطية مقاعد 

بات ؛ هيكل السيارة ؛ أجهزة إنذار ضد المرك
السرقة للمركبات ؛ عصا التحكم في السيارة ؛ 

 الزجاج األمامي للسيارات.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"VORDERME في خطوط "Nahas Mao 
Oohus. 

 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  حامي حمد محمد كدفور المهيري (اإلمارات للمحاماة  ) الم 
 UAAEER AVGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349946 المودعة بالرقم :

 MM  20/01/2021  53131960بيانات األولوية :  
 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
يان لونججانج بانت

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بطاقات المفاتيح اإللكترونية ؛ أجهزة الكمبيوتر 
اللوحية ؛ النظارات الذكية ؛ الساعات الذكية؛ 

؛ برامج الكمبيوتر، وسجلت ؛ جهاز معالجة البيانات
برامج الكمبيوتر المسجلة ؛ محطات شاشة تفاعلية 

تعمل باللمس ؛وحدة المعالجة المركزية 
)المعالجات( لمعالجة المعلومات والبيانات 

والصوت والصور ؛ أجزاء الكمبيوتر؛ أجهزة 
الكمبيوتر المحمول؛   الهواتف الذكية؛جهاز 

اتصاالت الشبكة ؛ اإللكترونية المالحية وتحديد 
أجهزة وأدوات ؛ جهاز مالحي لنظام  المواقع،

[ ؛ أجهزة مالحة SOGتحديد المواقع العالمي ]
للمركبات ]أجهزة كمبيوتر على متنها[ ؛ ؛ستريو 

؛السيارة؛ جهاز تلفزيون للمركبات؛ سماعات الواقع 
االفتراضي؛ مسجل فيديو رقمي للمركبات  ؛ 

كاميرات )التصوير الفوتوغرافي(؛ جهاز فحص 
كبات ؛ أجهزة قياس ضغط اإلطارات السرعة للمر

؛ مجسات ؛ رقائق )دوائر متكاملة( ؛ شاشات 

الكريستال السائل ؛ مفتاح السالسل اإللكترونية 
كونه جهاز التحكم عن بعد ؛ أقفال إلكترونية ؛ 

مراكم كهربائية للسيارات ؛ شحن الجهاز 
 للمركبات.

 
تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

" في خطوط UAAEER AVG"الكلمات 
Nahas Mao Oohus. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 UAAEER AVGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349947 المودعة بالرقم :

 MM  20/01/2021  53133534بيانات األولوية :  
 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برية ؛ واقيات النوافذ محركات البنزين للمركبات ال

من المطر للسيارات ؛ مساحات الزجاج األمامي 
للسيارات؛ عكس أجهزة اإلنذار للمركبات ؛ الدوائر 
الهيدروليكية للسيارات؛ علب التروس للسيارات؛ 
لوحة قيادة السيارة ؛ أبواب للسيارات؛ قوابض 
للسيارات؛ السيارات؛  أجهزة مكافحة السرقة 

بدون سائق ]سيارات ذاتية  للمركبات ؛ سيارات
القيادة[ ؛ دراجة صغيرة؛ دراجات بخارية؛ 

دراجات كهربائية أحادية التوازن ذاتية ؛ دراجات 
كهربائية أحادية؛ دراجات كهربائية ذاتية التوازن ؛ 

دراجات كهربائية؛ الدراجة الهوائية األحادية 
العجلة؛ الدراجات البخارية التوازن الذاتي؛ 

خارية دفع )المركبات(؛ دراجات؛ الدراجات الب
أحاديات التوازن الذاتي ؛ الكراسي المتحركة 

الكهربائية ؛ إطارات عجالت السيارة ؛ مالبس 
إصالح لألنابيب الداخلية ؛ طائرات بدون طيار 

للتصوير الجوي ، بخالف األلعاب ؛ طائرات بدون 
طيار للكاميرا ؛ فرامل للمركبات ؛ تنجيد السيارات 

الهواء ]ملحقات السيارة[ ؛ مقاعد أمان  ؛ مضخات

لألطفال ، للمركبات ؛ أغطية مقاعد المركبات ؛ 
( ؛ أجهزة إنذار ضد السرقة -هيكل )مركبة 

للمركبات ؛ قاطرات كهربائية ذاتية التوليد 
]قاطرات تعمل بالديزل والكهرباء[ ؛ سيارة 
كهربائية؛ مركبات التحكم عن بعد ، بخالف 

رات الهجينة السيارات ؛ سيارات األلعاب ؛ السيا
 كهربائية

 
تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

" في خطوط UAAEER AVGالكلمات "
Nahas Mao Oohus. 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 UAAEER AVGجارية : طلب لتسجيل بيانات العالمة الت

 27/04/2021 :بتاريخ 349948 المودعة بالرقم :

 MM  20/01/2021  53135507بيانات األولوية :  
 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 مةصورة العال

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
استشارات تكنولوجيا االتصاالت؛  البحث العلمي 

والتطوير؛  تصميم وتطوير منتجات الوسائط 
المتعددة ؛ التخطيط العمراني؛  البحث العلمي 
والتكنولوجي المتعلق برسم خرائط البراءات ؛  

غرافي؛ المسح ؛ خدمات تقييم الجودة؛ المسح الطبو
المسح البحري؛    خدمات المسح الجوي؛  اختبار 
صالحية السيارة على الطريق ؛  اختبار المواد؛ 

صياغة االنشاءات؛  تصميم نظام الكمبيوتر؛ تحويل 
بيانات برامج الكمبيوتر والبيانات )وليس التحويل 

( RNالمادي( ؛  تكنولوجيا المعلومات )
المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا االستشارات؛ توفير 

الكمبيوتر والبرمجة عبر موقع ويب ؛ البرمجيات 
( ؛ حوسبة سحابية؛ استشارات GuuGكخدمة )

تكنولوجيا الكمبيوتر؛ النظام األساسي كخدمة 
(OuuG ؛ تصميم وتطوير قواعد البيانات ؛ )

تركيب وصيانة وإصالح برامج الكمبيوتر ؛ 

تر ؛ تصميم وتطوير خدمات تكامل أنظمة الكمبيو
برامج الكمبيوتر؛ التصميم الجرافيكي بمساعدة 

الكمبيوتر ؛  البحث في مجال الذكاء االصطناعي؛  
 خدمات رسم الخرائط.

 
تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

" في خطوط UAAEER AVGالكلمات "
Nahas Mao Oohus. 

 

 االشتراطات : 
 

أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 VraiaCusharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349949 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

  9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
محطات شاشة تفاعلية تعمل باللمس ؛ بطاقات 

المفاتيح اإللكترونية ؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية ؛ 
النظارات الذكية ؛ الساعات الذكية؛ برامج 

لكمبيوتر، وسجلت ؛ جهاز معالجة البيانات؛ برامج ا
الكمبيوتر المسجلة ؛ وحدة المعالجة المركزية 
)المعالجات( لمعالجة المعلومات والبيانات 

والصوت والصور ؛ أجزاء الكمبيوتر؛ أجهزة 
الكمبيوتر المحمول؛ أجهزة الكمبيوتر؛ برامج 

تشغيل الكمبيوتر، سجلت ؛ عداد الخطى ؛ عدادات 
اقف السيارات؛ أجهزة التعرف على الوجوه مو

البشرية ؛ الهولوغرام ؛ الهواتف الذكية؛جهاز 
اتصاالت الشبكة ؛ اإللكترونية المالحية وتحديد 
المواقع، أجهزة وأدوات ؛ جهاز مالحي لنظام 

[ ؛ أجهزة مالحة SOGتحديد المواقع العالمي ]
للمركبات ]أجهزة كمبيوتر على متنها[ ؛ جهاز 

ار ؛ جهاز االتصال البصري؛ مجموعات الراد
اإلرسال )االتصاالت السلكية والالسلكية( ؛ أجهزة 
الراديو؛ مذياع؛ ستريو السيارة؛ جهاز تلفزيون 
للمركبات؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ مسجل 

فيديو رقمي للمركبات ؛ آالت التدريس؛ قراء الكتب 
اإللكترونية؛ سماعات الرأس؛ سماعات؛ خزائن 

برات الصوت؛ كاميرات الفيديو؛ كاميرات لمك
)التصوير الفوتوغرافي(؛ أجهزة عرض الفيديو؛ 
جهاز فحص السرعة للمركبات ؛ أجهزة قياس 

ضغط اإلطارات ؛ متر لمحركات االحتراق الداخلي 
؛ أجهزة محاكاة لتوجيه المركبات والتحكم فيها ؛ 
أدوات قياس الليزر ؛  كاشفات الرادار ؛ زجاج 

مجسات ؛ رقائق )دوائر متكاملة( ؛ بصري ؛
شاشات الكريستال السائل ؛ مفتاح السالسل 

اإللكترونية كونه جهاز التحكم عن بعد ؛ موصالت 
]الكهرباء[ ؛ شاشات الفيديو ؛ محوالت الطاقة 
الكهربائية ؛ ميكروكنترولر ؛ أقفال إلكترونية ؛ 

مراكم كهربائية للسيارات ؛ شحن الجهاز 
 للمركبات. 

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  ف العالمة :وص
"VraiaCushar في خطوط "Nahas Mao 

Oohus. 
  
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

تاريخ إصدار  يوما من 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
 VraiaCusharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349950 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

ديستركت شينزهين بى 
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قاطرات الكهربائية المولدة ذاتيا ]قاطرات الديزل ال

الكهربائية[؛ سيارة كهربائية؛ مركبات التحكم عن 
بعد ، بخالف األلعاب ؛ سيارات هجينة؛ سيارات 
كهربائية؛ السيارات؛ محركات البنزين للمركبات 
البرية ؛ واقيات النوافذ من المطر للسيارات ؛ 

عكس أجهزة مساحات الزجاج األمامي للسيارات؛ 
اإلنذار للمركبات ؛ الدوائر الهيدروليكية للسيارات؛ 

علب التروس للسيارات؛  لوحة قيادة السيارة؛  
أبواب للسيارات ؛ قوابض للسيارات ؛ أجهزة 

مكافحة السرقة للمركبات ؛ السيارات بدون سائق 
]السيارات مستقلة[ ؛ عجالت السيارات ؛محركات 

غيرة؛ دراجات للمركبات البرية ؛  دراجة ص
كهربائية أحادية التوازن ذاتية ؛ دراجات كهربائية 
أحادية ؛ دراجات كهربائية ذاتية التوازن ؛ دراجات 

كهربائية ؛  الدراجة الهوائية األحادية العجلة؛ 
سكوتر التوازن الذاتي ؛ دراجات الدفع )المركبات( 

؛ دراجات؛ أحاديات التوازن الذاتي ؛ الكراسي 
كهربائية ؛ إطارات عجالت السيارة ؛ المتحركة ال

مالبس إصالح لألنابيب الداخلية ؛ طائرات بدون 
طيار للتصوير الجوي ، بخالف األلعاب ؛ طائرات 

بدون طيار للكاميرا ؛ فرامل للمركبات ؛ تنجيد 
السيارات ؛ مضخات الهواء ]ملحقات السيارة[ ؛ 
مقاعد أمان لألطفال ، للمركبات ؛ أغطية مقاعد 

ركبات ؛ هيكل السيارة ؛ أجهزة إنذار ضد الم
السرقة للمركبات ؛ عصا التحكم في السيارة ؛ 

 الزجاج األمامي للسيارات.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"VraiaCushar في خطوط "Nahas Mao 
Oohus. 

  
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري (  اإلمارات للمحاماة 
 VraiaCusharطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349951 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

ادمنستريشن وعنوانة : 
بلدينج هواوى 

تيكنولوجيز كو لمتد 
بانتيان لونججانج 

تركت شينزهين بى ديس
ار الصين, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
استشارات تكنولوجيا االتصاالت؛ البحث العلمي 

والتطوير؛ تصميم وتطوير منتجات الوسائط 
المتعددة ؛ البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق 

يم الجودة؛ المسح برسم خرائط البراءات ؛ تقي
الطبوغرافي؛ خدمات المسح البحري؛ خدمات 
المسح الجوي؛ اختبار صالحية السيارة على 

الطريق ؛ اختبار المواد؛ تصميم السيارات؛ صياغة 
االنشاءات؛ تصميم نظام الكمبيوتر؛ تكنولوجيا 

( االستشارات؛ توفير المعلومات RNالمعلومات )
والبرمجة عبر موقع المتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر 
( ؛ حوسبة GuuGويب ؛ البرمجيات كخدمة )

( ؛ OuuGسحابية؛ النظام األساسي كخدمة )
تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر؛ البحث في مجال 

 الذكاء االصطناعي؛ خدمات رسم الخرائط.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"VraiaCushar في خطوط "Nahas Mao 
Oohus. 

  
 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اول ان ون لتجارة الحلويات والشوكوالتة ش ذ م م  
 Noashibsطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349952 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ م ماول ان ون لتجارة الحلويات والشوكوالتة ش   بإسم :

 -المنخول وعنوانة : 
مبنى ام سكوير , 

هاتف: 

0503061032 ,
ايميل: 

ruhamTd92s@i
utoo.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

حضرات األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمست
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج

 
باالحرف  hoashibsارقام  وصف العالمة :

 الالتينية

 

 االشتراطات : 
 

ض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعترا
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 / المالك :وكيل التسجيل 

 تاونكس للتطوير العقاري  
 رسم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 27/04/2021 :بتاريخ 349953 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 تاونكس للتطوير العقاري  بإسم :

( داون تاون دبي 1برج بوليفارد بالزا )وعنوانة : 

, 045677333, هاتف: 1702-02مكتب رقم 

كس: فا

045677333 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 416653
ttulac.stoat@
nhual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 مطور عقاري

 
رسوم بنايات بتصميم  هندسي   وصف العالمة :

 مميز  

 

 االشتراطات : 

 
أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي ذلك
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 :وكيل التسجيل / المالك 

 عياده جميرا االمريكيه ذ م م  
عيادة جميرا  A طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 ahaarut Aharasus Mlasas االمريكية 

 27/04/2021 :بتاريخ 349959 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عياده جميرا االمريكيه ذ م م  بإسم :

دبي مكتب وعنوانة : 

ملك سمو  4و11رقم 
حمدان بن راشد -شيخ ال

بن سعيد, هاتف: 

043245639 ,
ايميل: 

ioasaF.ntalus@F
utataiF.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 الخدمات الطبيه

 
شكل دائره حوافها باللون  الذهبي  وصف العالمة :

 داخلها 
Lu  جميرا االمريكية ,و بجانبها  عيادة

 ahaarut Aharasus Mlasas 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

شرنموذج إعالن الن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اليف ورد لالكترونيات ذ.م.م  
اليف  laia oorlcطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 ورد
Sroa. oF soh.usaas 

 27/04/2021 :بتاريخ 349960 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 اليف ورد لالكترونيات ذ.م.م  سم :بإ

دبى، وعنوانة : 
االمارات العربية 
المتحدة, هاتف: 

042808864 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 430646
hhFalasT@nhual.
soh, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ضائع لمصلحة خدمات تجميع تشكيله واسعة من الب

اآلخرين )باستثناء نقلها( لتمكين الزبائن من مشاهدة 
وشراء هذه البضائع التي تخص بيع االكترونيات ، 

أجهزة الكمبيوتر، ملحقات الكمبيوتر، برامج 
الكمبيوتر ، كمبيوتر محمول ، هواتف النقالة ، 
إكسسوارات للهاتف المحمول ، قطع الغيار 

وتوغرافي، الجهزة المحمول، معدات التصوير الف
السمعية والمرئية واجهزة التسجيل ولوازمها، 

ألعاب الفيديو، الهوائيات، معدات استقبال القنوات 
التلفزيونية الفضائية، الجهزة والمعدات المنية في 

 35الفئة 

 

العالمه عباره كلمتين "اليف  وصف العالمة :
ورد" باللون البرتقالي و بخط مميز و باالسفل 

" باللون  laia oorlcباللغه االنجليزيه" كلمتين 
البرتقالي و بخط مميز و بالجانب رسم مميز للكره 
االرضيه باللون االزرق و االبيض بوسطها رسمين 
هندسيين باللون البرتقالي و االحمر و باسفلها ثالث 

" باللغه  Sroa. oF soh.usaasكلمات" 
ه االنجليزيه و باللون االسود و يحيط بهما دائر
 باللون البرتقالي و الجميع على خلفيه بيضاء.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 
إصدار هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشر نموذج إعالن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 استاذي للتجارة العامة ش ذ م م  
 O ORUAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

ERRV 

 28/04/2021 :بتاريخ 349963 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ة العامة ش ذ م ماستاذي للتجار  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الضجيه ديرة دبي, 

هاتف: 

042216827 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 42149
hihaustarhrucas
n@tohhual.soh, 

 , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 4وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات 

وتثبيت الغبار، وقود )بما في امتصاص وترطيب 
ذلك وقود المحركات(، مواد إضاءة، شموع وفتائل 

 لإلضاءة

 
(  ORUAO ERRVكلمة )  وصف العالمة :

والكل باللون   Oيعلوها شكل رباعي به حرف 
 الذهبي على خلفية باللون االسد

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 اسامه محمد الفرح   
 AODAOAUسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب لت

OEGNAAOAMN -   مطعم الفرح 

 28/04/2021 :بتاريخ 349967 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اسامه محمد الفرح   بإسم :

 11ش  -أبو ظبي , مدينة محمد بن زايد وعنوانة : 

, مبنى المالك / خالد مبارك  2محل رقم  - 36ق  -

اتف: الكندي , ه

026229005 ,
فاكس: 

026229006 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 3428
.ro@ulFurutnro
a..ua, , , ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 
ت األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرا

المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 
والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 

 
عبارة عن صحن مخصص  وصف العالمة :

للطعام وشوكة طعام على شكل ابتسامة توحي 

من الصحن دخان يدل على أن  بالفرح ويخرج
 الطعام المقدم طازج وساخن 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ج إعالن النشرنموذ   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مطعم اكواريوم للماكوالت البحرية   
 RGUNAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 349968 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ريوم للماكوالت البحرية مطعم اكوا  بإسم :
أبوظبي, جزيرة ياس, مبنى, مبني الياس  وعنوانة : 

, صندوق البريد: 024499036مرينا, هاتف: 

, ايميل: 130122
MER.RDDRME@
MAORNAOCRNR
RM.MRC, , , 
ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ألطعمة والمشروبات، اإليواء خدمات توفير ا

 المؤقت.

 
 باللغة االنجليزية RGUNAOكلمة  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

خ إصدار يوما من تاري 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 DAMفان طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 349975 المودعة بالرقم :
  بيانات األولوية : 

 مصنع فان ذ.م.م  بإسم :

صندوق وعنوانة : 

 40424البريد 
الشارقة، اإلمارات 
العربية المتحدة, 
صندوق البريد: 

40424 , , ,
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 11وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

يف والتهوية وإمداد المياه والتبريد والتجف
 واألغراض الصحية. 

 
رسم متعرج الشكل مغلق الحدود،  وصف العالمة :

باللون الرمادي الفاتح، وعلى حدود الشكل خط 
عريض باللون األحمر، وداخل الشكل كلمة )فان( 
بالعربية باللون األحمر أفقية وأسفلها كلمة التينية 

(DAM( حيث أن الحرف األوسط ،)Aمم ) يز
 الشكل، ومجمل العالمة مبتكر ومميز.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ش.م.ح  -آيكونيك  
 RCRMRCطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 349990 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ش.م.ح  -آيكونيك  بإسم :
واحة دبي وعنوانة : 

ون، دبي ، للسيلك
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح 
األراضي واألجهزة والعدد الكهربائية )بما في ذلك 

الالسلكية( وكذلك األجهزة والعدد الفوتوغرافية 
ينما توغرافية واألجهزة الخاصة بصناعة والس

النظارات وعمليات الوزن والقياس وإعطاء 
اإلشارات والضبط )المراقبة( واإلنقاذ والتعليم، 

واألجهزة األتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة من 
النقود أو غيرها، اآلالت المتكملة، الخزائن 

الراصدة للنقود، اآلالت الحاسبة، أجهزة إطفاء 
 يق البطاريات.الحر

 
العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

cc وكتبت  باللون األسود   RCRMRCالتالية: " 
وبشكل مميز ومبتكر ، وكتب فوق الكلمة شكل 

( باللون األسود Cباللون األسود يشبه حرف )
وبشكل مميز ومبتكر ، وكامل العالمة كتبت على 

تكر كما هو موضح خلفية بيضاء وبشكل مميز ومب
 في الشكل

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية  تعلن إدارة
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ANAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 349997 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اورزو هوسبيتاليتي جروب هولدينج ليميتد  بإسم :

كتب موعنوانة : 

، 35، الطابق 3529
برج المقام، مربعة 

سوق أبوظبي العالمي، 
جزيرة الماريا، 

أبوظبي، االمارات 
العربية المتحدة, , , 
ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
عبارة عن الكلمة الالتينية التالية :  ة :وصف العالم

(ANA ،وقد كتبت باللون األحمر وبشكل أفقي )
وكامل العالمة كتبت على خلفية بيضاء بشكل 

 مبتكر ومميز كما هو موضح في الشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد كرية الف

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 ruh la رية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 28/04/2021 :بتاريخ 350000 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 اورزو هوسبيتاليتي جروب هولدينج ليميتد  بإسم :

مكتب وعنوانة : 

، 35، الطابق 3529
برج المقام، مربعة 

سوق أبوظبي العالمي، 
جزيرة الماريا، 

أبوظبي، االمارات 
العربية المتحدة, , , 
ABA VUABR,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت 

 
عبارة عن الكلمة الالتينية التالية :  وصف العالمة :

( ruh la وقد كتبت باللون األسود وبشكل فني )
اء وأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بيض

 بشكل مبتكر ومميز كما هو موضح في الشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

نشرنموذج إعالن ال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرقيم للملكية الفكرية 
 nROطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 350001 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 يميتداوردو هوسبيتاليتي جروب هولدينج ل  بإسم :

مكتب وعنوانة : 

، 35، الطابق 3529
برج المقام، مربعة 

سوق أبوظبي العالمي، 
جزيرة الماريا، 

أبوظبي، االمارات 
العربية المتحدة, , , 
ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 مؤقت ال

 
عبارة عن الكلمة الالتينية التالية :  وصف العالمة :

(nRO ،وقد كتبت باللون الذهبي وبشكل أفقي )
وكامل العالمة كتبت على خلفية بيضاء بشكل 

 مبتكر ومميز كما هو موضح في الشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات رية مكتوبا إلدارة العالمات التجا

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  كدفور المهيري (اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد  
  URطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 350013 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
ية., , , ,  الصين الشعب

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
اآلالت واألدوات اآللية ؛ المحركات والمحركات 

)باستثناء المركبات البرية( ؛ اقتران الماكينة 
ومكونات النقل )باستثناء المركبات البرية( ؛ 
األدوات الزراعية بخالف التشغيل اليدوي ؛ 

 حاضنات للبيض ؛ آالت البيع اآللي.

 
تتكون العالمة التجارية من الكلمة  وصف العالمة :

 " وجهاز مربع.URالمنمقة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل  المسجل ،
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
  URطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 350015 بالرقم :المودعة 
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
الصين الشعبية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9لواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات ا
أجهزة وأدوات علمية ، وبحرية ، ومسحية ، 
وتصويرية ، وسينمائية ، وبصرية ، ووزن ، 

وقياس ، وإشارات ، وفحص )إشراف( ، وأجهزة 
وأدوات تعليمية إلنقاذ األرواح ؛ أجهزة وأدوات 

لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أو تجميعها 
؛ جهاز لتسجيل الصوت أو تنظيمها أو التحكم فيها 

أو الصور أو نقلها أو إعادة إنتاجها ؛ ناقالت 
البيانات المغناطيسية ، وأقراص التسجيل ؛ أقراص 

ووسائط التسجيل الرقمية  VDVمدمجة أقراص 
األخرى ؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود 
المعدنية ؛ أجهزة تسجيل النقد وآالت الحساب 

ات وأجهزة الكمبيوتر ؛ ومعدات معالجة البيان
 برامج الكمبيوتر؛ جهاز إطفاء.

 
تتكون العالمة التجارية من الكلمة  وصف العالمة :

 " وجهاز مربع.URالمنمقة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

ة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور المهيري ( 
  URرية : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجا

 28/04/2021 :بتاريخ 350016 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
الصين الشعبية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 12السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 
مركبات؛ جهاز للتنقل عن طريق البر أو الهواء أو 

 الماء.

 
تتكون العالمة التجارية من الكلمة  وصف العالمة :

 " وجهاز مربع.URالمنمقة "

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

نفات والمصمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هيري (اإلمارات للمحاماة  ) المحامي حمد محمد كدفور الم 
  URطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 350017 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

، جمهورية 518129
,  الصين الشعبية., , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 تشييد المباني؛ يصلح؛ خدمات التركيب.

 
تتكون العالمة التجارية من الكلمة  وصف العالمة :

 " وجهاز مربع.URالمنمقة "

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات لعالمات التجارية مكتوبا إلدارة ا
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  امي حمد محمد كدفور المهيري (اإلمارات للمحاماة  ) المح 
  URطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 350022 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هواوى تيكنولوجيز كو لمتد  بإسم :

مكتب هوا وعنوانة : 
وي اإلداري، بانتيان، 

منطقة لونجانج، 
شينتشين، جوانجدونج، 

ة ، جمهوري518129
الصين الشعبية., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم 
المتعلق بها ؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي ؛ 

 تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر.

 
تجارية من الكلمة تتكون العالمة ال وصف العالمة :

 " وجهاز مربع.URالمنمقة "

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

نشرنموذج إعالن ال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 DOEE OAMMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 28/04/2021 :بتاريخ 350023 المودعة بالرقم :

 OM  02/12/2020  018347917بيانات األولوية :  

 راوتورو ابل شوز.  سم :بإ

، رو دي 2وعنوانة : 
 بوتونز دور،

ال  85130 
 غوبريتيير

)فرنسا(, , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

 
تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

" كتبت بأحرف التينية DOEE OAMMEالعبارة "
 مميزة.

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية إدارة العالمات التجارية تعلن 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مطعم األفنان  
سادة رفع بدلو برياني طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

  Cushar’s Bastah Baraiusa  ADMAMاالفنان مطعم 
OEGNAAOAMN 

 28/04/2021 :بتاريخ 350030 المودعة بالرقم :

 األولوية : بيانات  
 مطعم األفنان  بإسم :

دولة االمارات العربية المتحدة إمارة وعنوانة : 

, صندوق 0565606944الشارقة, هاتف: 

, 65107البريد: 
ايميل: 

hushars astah 
araiusa@nhual.s

oh, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء خد

 المؤقت

 
العالمة التجارية عبارة عن كلمة  وصف العالمة :

سادة باللون االحمر و من االسفل كلمة رفع بدلو 
برياني باللون االصفر ومن االسفل كلمة االفنان 

 مطعم باللون االبيض
 ومن جهة اليسار كلمة 

Cushars Bastah Baraiusa       
 ن االحمر و االصفر و من االسفل كلمة باللو

ADMAM  OEGNAAOAMN 
 باللون االبيض باللغة الالتينية  

 بشكل مميز

 يتوسط العالمة صوره لطباخ ومن تحت مكتوب 
CC  

 ومن اسفل الصوره كلمة 
Baraiusa Ooiars Darsh Mtoasa 

 كما هو موضح في العالمه التجارية

 

 االشتراطات : 
 

راض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعت
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ل / المالك :وكيل التسجي

 ون سوق للتجارة   
ون  RME GRAC طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 سوق

 29/04/2021 :بتاريخ 350035 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ون سوق للتجارة   بإسم :

الفالح وعنوانة : 
الجديدة, هاتف: 

0503166991 ,
ايميل: 

asFo@osasoaB.
oslasa, , , ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي.

 
ون  RME GRACعبارة   وصف العالمة :

 سوق  باللغة العربية واللغة االنجليزية 
وق  باللون البرتقالي  وكلمة س RMEكلمة ون  
GRAS باللون االسود 
 بشكل مميز Rوحرف و 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

نشرنموذج إعالن ال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  النورس للملكية الفكرية  
 C-Lطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CALRCCAME  

 29/04/2021 :بتاريخ 350042 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 روب ذ م م  بريزم إنترناشيونال ج  بإسم :

مدينة وعنوانة : 
 -الشارقة ل?ع?م 

إ ع م, , , ,   –الشارقة 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 
لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 
مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. وكل ماتشملة 

 5الفئة 

 
 هى عبارة عن كتابة حرفى وصف العالمة :

C-L 
 تقالى واسفلهم كلمة باللون البر

CALRCCAME 
 كتبت بشكل مميز بحيث كتبت كلمة 

CAL 
 باللون البرتقالى وباقى الكلمة باللون الرمادى

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30جل ، وذلك خالل المس
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 الروضة لصناعة المواد الغذائية/ ذ.م.م  
 البرج الذهبيطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350043 قم :المودعة بالر
 بيانات األولوية :  

 الروضة لصناعة المواد الغذائية/ ذ.م.م  بإسم :
عجمان وعنوانة : 

، عجمان  1الصناعية 
، اإلمارات العربية 

المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
كاو، السكر، األرز، التابيوكا البن، الشاي، الكا

والساجو،  وما يقوم مقام البن، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 

البسكويت والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات، 
عسل النحل والعسل األسود )الدبس(، الخميرة 

ومسحوق الخميرة، الملح، الخردل، الفلفل والخل 
 والصلصة، البهارات .

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

العربية:  ) البرج الذهبي( ، كتبت كلمة )البرج( 
باللون األسود وبشكل مميز ومبتكر ، وكتب حرف  

)االلف( من كلمة البرج باللون االسود وبشكل 
بيضاوي مميز ومبتكر ،وكتبت كلمة )الذهبي( تحت 

شكل كلمة )البرج ( باللون الذهبي وبخط صغير وب
مميز ومبتكر ، ورسم فوق الكلمات ثالث أشكال 
عمودية باللون الذهبي وبشكل مميز ومبتكر  ، 

وكامل العالمة  كتبت على خلفية بيضاء و  بشكل 
 مميز ومبتكر  كما هو موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
مصنفات والمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  النورس للملكية الفكرية  
 NEEMNUعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات ال
GEDEM MADE 

 29/04/2021 :بتاريخ 350044 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 وقت القهوة كافيه  بإسم :

المنطقة وعنوانة : 
 -الذيد  -الوسطى 

الشارع العام / وشاح 

طابق  18محل رقم 
رقم أرضى ملك عبدهللا 

بن حميد بن ناصر 
العويس وأخوانه, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 43المؤقت وكل ماتشملة الفئة 

 

باللغة  27عبارة عن رقم  وصف العالمة :
 االنجليزية تم كتابتة بشكل مميز واسفة كلمة 

Noashi saias suFa 
 يزتم كاتبتها بشكل مم

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم مصنفات الفكرية والتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350047 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122اليفورنيا ك
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 1وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المستحضرات البيولوجية، بخالف تلك المستخدمة 
لألغراض الطبية والبيطرية؛ العوامل والكواشف 
المقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمحاليل 

المنظمة والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات 
البيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي؛ الكواشف 

والمستحضرات التشخيصية، بخالف لالستخدامات 
الطبية أو البيطرية؛ مجموعات تحتوي على 

كواشف وبروتوكول الستخدامها ألغراض غير 
طبية؛ العوامل والكواشف والمقاييس واإلنزيمات 

ليوتيدات والمحاليل المنظمة والمستحضرات والنيوك
الكيميائية والمستحضرات البيولوجية لالستخدام 
العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجاالت التنميط 
الجيني، والبحوث الطبية، والبحوث البيطرية، 
والبحوث السريرية، وما وراء الجينوميات، 

والتكنولوجيا الحيوية، وأبحاث تطوير األدوية، 
وث عالج األمراض، والبحوث الدوائية، وبح

والبحوث المخبرية الطبية، والعلوم البيطرية، 
وعلوم الحياة، وعلم األحياء، وعلم األحياء الدقيقة، 

والزراعة، واألدلة الجنائية، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، 

والفحوص الجينية، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
اثة، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، الور

واألمراض، وأبحاث التشخيص المختبري، 

واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية 
المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي، 

ألغراض غير األغراض الطبية أو البيطرية؛ 
مجموعات تتكون من النيوكليوتيدات، والكواشف، 

نزيمات، والعوامل، واإلنزيمات، وركائز اإل
والمقاييس، والمحاليل المنظمة، والمستحضرات 
الكيميائية، والمستحضرات البيولوجية لالستخدام 
العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجاالت التنميط 
الجيني، والبحوث الطبية، والبحوث البيطرية، 
والبحوث السريرية، وماء وراء الجينوميات، 

أبحاث تطوير األدوية، والتكنولوجيا الحيوية، و
وأبحاث عالج األمراض، والبحوث الدوائية، 
والبحوث المخبرية الطبية، والعلوم البيطرية، 

وعلوم الحياة، وعلم األحياء، وعلم األحياء الدقيقة، 
والزراعة، واألدلة الجنائية، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، 

تسلسل الحمض النووي، واالختبارات الجينية، و
وعلم الوراثة، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 
واألمراض، والبحوث التشخيصية في المختبر، 
واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية 
المركزة لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، لغير 

 األغراض الطبية أو البيطرية

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :
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 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350049 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

  دييغو ،

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
العوامل، والكواشف، والمقاييس، واإلنزيمات، 

والنيوكليوتيدات، والمحاليل المنظمة، 
والمستحضرات الكيميائية، والمستحضرات 

تخدام الطبي والبيطري؛ الكواشف البيولوجية لالس
والمستحضرات التشخيصية لالستخدام الطبي 
والبيطري؛ مجموعات تحتوي على كواشف 
وبروتوكول الستخدامها لألغراض الطبية؛ 

مجموعات مكونة من نيوكليوتيدات أو كواشف أو 
إنزيمات أو عوامل أو مقاييس أو محاليل منظمة أو 

بيولوجية  مستحضرات كيميائية أو مستحضرات
للفحوص الجينية الطبية وألغراض التشخيص 

الطبي؛ العوامل، والكواشف، والمقاييس، 
واإلنزيمات، والنيوكليوتيدات والمحاليل المنظمة 

والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات 
البيولوجية لالستخدام الطبي والبيطري، بما في ذلك 

في مجاالت التشخيص الطبي والتشخيص 
والتشخيص البيطري، واألدلة الجنائية السريري، 

الطبية، والطب المخبري، والطب البيطري، 
والفحوص الجينية، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 

الوراثة، ومستحضرات التجميل، واألمراض 

الجلدية، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 
واألمراض، واألدلة الجنائية، والتشخيص في 

ية، والصحة اإلنجابية، المختبر، واألمراض المعد
والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 

الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 
والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء الجينوميات، 

األدوية، وتطوير األدوية؛ مجموعات مكونة من 
ركائز إنزيمية للفحوص الجينية الطبية وألغراض 

 رات الدوائيةالتشخيص الطبي؛ المستحض

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

موذج إعالن النشرن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 عديل الروح لألستشارات الحياتية   
  AVaO AOORRUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350051 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ديل الروح لألستشارات الحياتية ع  بإسم :

, مركز التجارة العالمي 17الطابق وعنوانة : 
للمكاتب السوق المركزي , الموكزي أبوظبي, 

االمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

+

97150307009

, ايميل: 6
stLb0s0s@asloa
c.soh, , , ABA 

VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال 

 وتفعيل النشاط المكتبي .

 
 مركب من ثالث اجزاء  وصف العالمة :

 جناحين   
 رأس صقر  

 مركب )يخت او سفينة (

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
المصنفات ومكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 بي اف اف انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م  
هولي عود العطور لتسجيل بيانات العالمة التجارية : طلب 
 UoliRac OEODACEG . RMMEMGEعطور 

 29/04/2021 :بتاريخ 350061 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بي اف اف انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م  بإسم :

 04 -العسماوى محمد مهدى عبدالجليل  وعنوانة : 

دوق البريد: , صن042884060, هاتف: 

78208 
AMMRAMNG@
DOEODACEG.A

E, , , VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح 

الغيرالعطور ومستحضرات التجميل وذلك لتمكين 
عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة، 

طوي ذلك على خدمة النقل(؛ من خالل )وال ين
متاجر البيع بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، 

كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو 

 برامج التسوق التلفزيونية

 

العبارة ) هولي عود العطور  وصف العالمة :
.  UoliRac OEODACEGعطور 

RMMEMGE باالحرف العربية والالتينية ) 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350065 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200:  وعنوانة
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
برامج ضغط البيانات وفك الضغط؛ برامج 

الكمبيوتر لنسخ وحذف ومقارنة وإدارة وتنظيم 
ادة وإصالح وإنشاء وضغط وفك ضغط واستع

وتخزين ومزامنة وتأمين وأرشفة البيانات 
والملفات؛ برنامج لالستخدام في مجاالت التشخيص 

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 
السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري 
والبحوث البيطرية واألدلة الجنائية الطبية والبحوث 

مخبري والطب البيطري المختبرية الطبية والطب ال
والعلوم البيطرية والفحوص الجينية وتسلسل 

الحمض النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، 
وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 

ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم 
األورام، وما قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة 

ختبر، واألمراض الجنائية، والتشخيص في الم
المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 

لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما 

وراء الجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل 

ات البيانات الجينومية؛ لضغط وفك ضغط ملف
أجهزة وأدوات البحث العلمي في المختبرات، بما 
في ذلك المتسلسالت الجينية؛ أجهزة المختبرات 

للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص 
للكشف عن مسببات األمراض لالستخدام في 
المختبر أو البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية 

لتشخيص والبحثية لالستخدام في مجاالت ا
والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري 
والبحوث البيطرية واألدلة الجنائية الطبية والبحوث 

المختبرية الطبية والطب المختبري، والطب 
البيطري، والعلوم البيطرية، والفحوص الجينية ، 

والتنميط وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة، 
الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم 

األورام، وما قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة 
الجنائية، والتشخيص في المختبر، واألمراض 
المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 

وعلم األحياء  لحديثي الوالدة، والطب الشخصي،
الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما 

وراء الجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ أجهزة لفحص الحمض النووي 

( OMAو  VMAوالحمض النووي الريبي )
ألغراض البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية لقياس 

الحمض النووي والحمض النووي الريبي 
والبروتين وأجزائه وملحقاته؛ أدوات أبحاث 

المختبرات الطبية لتحليل الحمض النووي والحمض 
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النووي الريبي؛ أجهزة وأدوات فحص الغازات 
والسوائل والمواد الصلبة؛ رقائق الحمض 
النووي؛ أجزاء الكمبيوتر؛ أجهزة معالجة 

البيانات؛ أجهزة الكمبيوتر؛ برامج قابلة للتنزيل 
علمي للتسلسل الجيني؛ برمجيات مدمجة للتحليل ال

للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ أجزاء الكمبيوتر 
لالستخدام في مجاالت التشخيص والتشخيص 
الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري 

والبحوث السريرية والتشخيص البيطري والبحوث 
البيطرية واألدلة الجنائية الطبية والبحوث المختبرية 

والطب المختبري والطب البيطري والعلوم  الطبية
البيطرية والفحوص الجينية، وتسلسل الحمض 
النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم 

الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 
التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 

قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 
شخيص في المختبر، واألمراض المعدية، والت

والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي الوالدة 
، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم 

األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء 
الجينوميات، والمنتجات الدوائية وتطوير األدوية 
لة وعالج األمراض؛ وبرامج الكمبيوتر؛ برامج قاب
للتنزيل لتخزين وتنظيم وإنشاء مكتبة للبيانات 
الجينية قابلة للبحث الستخدامها في الكشف 
المتسلسل واكتشاف األمراض وتشخيصها 
وعالجها؛ برامج قابلة للتنزيل إلدارة قواعد 

البيانات ولتخزين البيانات اإللكترونية؛ برامج قابلة 
يانات للتنزيل إلنشاء قواعد بيانات للمعلومات والب

مع قابلية البحث فيها؛ قواعد بيانات قابلة للتنزيل 
في مجال علم الوراثة؛ أجهزة وأدوات علمية 
وبحثية، بما في ذلك تسلسل الحمض النووي ، 
والمصفوفات، والماسحات الضوئية، وأجهزة 

التصوير اإللكتروني والمحلالت، ومعدات جمع 
، عينات االختبار، وأدوات مراقبة جودة العينات

وخراطيش واقراص كواشف التسلسل، ومعدات 
تحضير عينات الفحص، لالستخدام المخبري؛ 
أقراص المختبرات؛ معالج بيانات المعلومات 

(؛ برمجيات MSGاالحيائية لتسلسل الجيل التالي )
تطبيقات الحاسوب، بما في ذلك برمجيات استقبال 
وتخزين الحمض النووي والحمض النووي الريبي 

الجينية، وتفويض العاملين في المجال والسجالت 
الطبي والبحثي باستخدام السجالت؛ منشورات 
إلكترونية قابلة للتنزيل في مجاالت التشخيص 
والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري 

والبحوث البيطرية واألدلة الجنائية الطبية والبحوث 
الطبية والطب المخبري والطب البيطري  المختبرية

والعلوم البيطرية والفحوص الجينية وتسلسل 
الحمض النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، 

وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم 

األورام، وما قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة 
والتشخيص في المختبر، واألمراض  الجنائية،

المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 
لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما 
وراء الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير 
األدوية وعالج األمراض؛ التقارير اإللكترونية 

لقابلة للتنزيل؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ا
لضغط وفك ضغط البيانات والملفات؛ برامج 

الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتشفير البيانات والملفات؛ 
برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لزيادة سعة تخزين 
البيانات والملفات؛ برامج الكمبيوتر المستخدمة في 

لملفات واألرشفة وإدارة ضغط الملفات وفك ضغط ا
ملفات الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل 
للوصول إلى األرشيف المخزن في الملفات وفك 
ضغطه، ثم عرض وتنزيل ملف واحد أو أكثر من 
الملفات الفردية التي تم فك ضغطها والمخزنة داخل 

أرشيف الملفات المضغوطة األصلي؛ برنامج 
يل إلنشاء أرشيف ملف مضغوط كمبيوتر قابل للتنز

يحتوي على واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي 
يختارها المستخدم؛ شرائح الكمبيوتر؛ المعالجات 
الدقيقة؛ دوائر متكاملة؛ بطاقات بدوائر متكاملة؛ 
البطاقات ذات الشرائح اإللكترونية المشفرة التي 

تحتوي على البرمجة المستخدمة في تسلسل 
 نوويالحمض ال

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350066 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات الطبية؛ األجهزة واألدوات 

ة الطبية التي تتألف من المسلِسالت الجينية؛ أجهز
وأدوات تشخيص طبي للكشف عن التسلسل 

الجيني؛ جهاز تشخيص طبي يستخدم في الكشف 
عن مسببات األمراض؛ أجهزة وأدوات تشخيص 
طبي تستخدم في التحليل الجيني؛ أجهزة وأدوات 
تشخيص طبي لتحليل سوائل الجسم؛ جهاز لتحليل 

الدم؛ جهاز لفحص الحمض النووي والحمض 
بية؛ أجهزة وأدوات النووي الريبي ألغراض ط

طبية وبيطرية؛ أجهزة تحليلية لألغراض الطبية؛ 
أجهزة الفحص لألغراض الطبية؛ أجهزة وأدوات 
تشخيص طبي الستخدامها في تحضير عينات الدم 
وسوائل الجسم والعينات البيولوجية البشرية إلجراء 
مزيد من الفحوص للكشف عن األحماض النووية 

وسوائل الجسم والعينات المسببة لألمراض في الدم 
البيولوجية والتعرف عليها؛ األجهزة واألدوات 
السريرية والطبية؛ األجهزة واألدوات السريرية 

والطبية، بما في ذلك مسلِسالت األحماض النووية، 
والماسحات الضوئية لمصفوفات األحماض النووية، 

وأجهزة التصوير، وأجهزة تحضير العينات 
ي مجاالت التنميط الجيني، والمكتبة لالستخدام ف

والتشخيص الطبي، والتشخيص البيطري، 
والتشخيص السريري، والبحوث الطبية، والبحوث 

البيطرية، والتشخيص، والبحوث السريرية، وما 
وراء الجينوميات، والتكنولوجيا الحيوية، وتطوير 
األدوية، وعالج األمراض، والمنتجات الدوائية، 

ة، والعلوم البيطرية، والبحوث المختبرية الطبي
وعلوم الحياة، وعلم األحياء، وعلم األحياء الدقيقة، 

والزراعة، واألدلة الجنائية، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، 

والفحوص الجينية، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
الوراثة، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 

المختبر، واألمراض  واألمراض، والتشخيص في
المعدية ، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 
لحديثي الوالدة، والطب الشخصي؛ أجهزة طبية 

 تستخدم في التشخيص والعالج 

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات جارية مكتوبا إلدارة العالمات الت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAلتسجيل بيانات العالمة التجارية :  طلب

 29/04/2021 :بتاريخ 350067 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35يز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمي
الخدمات اإلعالنية؛ خدمات الدعاية والترويج؛ 

خدمات اإلعالن والترويج في مجاالت التشخيص 
والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري 
والبحوث البيطرية واألدلة الشرعية الطبية 

ختبرية الطبية والطب المختبري والبحوث الم
والطب البيطري والعلوم البيطرية والفحوص 

الجينية وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة، 
والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة 

األغذية، ومستحضرات التجميل، واألمراض 
الجلدية، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 

جنائية، والتشخيص في واألمراض، واألدلة ال
المختبر، واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، 

والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 
والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء الجينوميات، 
والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية وعالج 

فير بيانات األعمال؛ األمراض؛ وتحليل وجمع وتو
جمع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات متاجر البيع 
بالتجزئة التي تعرض سلعًا في مجاالت التشخيص 
والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري 

الجنائية الطبية والبحوث  واألبحاث البيطرية واألدلة
المختبرية الطبية والطب المختبري والطب 

البيطري والعلوم البيطرية والفحوص الجينية 
وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة، والتنميط 
الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم 

لوالدة، واألمراض، واألدلة األورام، وما قبل ا
الجنائية، والتشخيص في المختبر، واألمراض 
المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 

لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما 
وراء الجينوميات، والمنتجات الدوائية وتطوير 

ج األمراض؛ توفير قاعدة بيانات قابلة األدوية وعال
للبحث عبر اإلنترنت في مجاالت التشخيص 

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 
السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري 
واألبحاث البيطرية واألدلة الجنائية الطبية والبحوث 

المختبرية الطبية والطب المختبري والطب 
وم البيطرية والفحوص الجينية البيطري والعل

وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة ، والتنميط 
الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 
ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم 

األورام، وما قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة 
الجنائية، والتشخيص في المختبر، واألمراض 
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والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة المعدية، 
لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما 
وراء الجينوميات، والمنتجات الدوائية وتطوير 
األدوية وعالج األمراض؛ تنظيم وترتيب وعقد 
الفعاليات ألغراض العمل وألغراض تجارية أو 

ية أو ترويجية؛ تنظيم وعقد فعاليات التواصل دعائ
في مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث 
الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واألدلة 
الجنائية الطبية والبحوث المختبرية الطبية والطب 

المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 
فحوص الجينية وتسلسل الحمض النووي، وعلم وال

الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 

التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 
قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية ، 

والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
ة، والعناية المركزة لحديثي والصحة اإلنجابي

الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة ، 
علم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء 

الجينوميات والمنتجات الدوائية وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ خدمات استشارية في مجال 
العمليات المختبرية وإدارة األعمال واإلعالن؛ 

ارات التجارية واإلعالنية في خدمات االستش
مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث 
الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واألدلة 
الجنائية الطبية والبحوث المختبرية الطبية والطب 

المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 
الوراثة، وتسلسل الحمض  والفحوص الجينية وعلم

النووي، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 

التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 
قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 

والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 

ة لحديثي والصحة اإلنجابية، والعناية المركز
الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء 

الجينوميات، والمنتجات الدوائية وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ ترويج المعلومات والموارد 
داخل المجتمع العلمي والبحثي والطبي ومجتمع 

ها وتبادلها لتحقيق المزودين التعاوني والتعاون في
تقدم في مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي 

والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث 
السريرية والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية 
واألدلة الجنائية الطبية، والبحوث المخبرية الطبية، 

والطب المختبري، والطب البيطري، والعلوم 
وتسلسل الحمض البيطرية، والفحوص الجينية، 

النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم 
الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 
التجميل، واألمراض الجلدية، واألورام، وما قبل 
الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، والتشخيص 

في المختبر، واألمراض المعدية، والصحة 
ة لحديثي الوالدة، والطب اإلنجابية، والعناية المركز

الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 
والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء الجينوميات، 
والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية وعالج 

 األمراض؛ الخدمات الخيرية

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

لي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض ع
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لمالك :وكيل التسجيل / ا

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350068 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 

كية, , , ,  االمري

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تعليمية؛ الخدمات التعليمية، بما في ذلك 
توفير الفصول الدراسية والمؤتمرات والحلقات 
الدراسية والندوات وورش العمل والدورات 
التدريبية والبرامج التعليمية باالستماع؛ توفير 
المطبوعات اإللكترونية؛ توفير المنشورات 

اإللكترونية في مجاالت التشخيص والتشخيص 
الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري 

والبحوث السريرية والتشخيص البيطري والبحوث 
البيطرية واألدلة الجنائية الطبية واألبحاث الطبية 

المخبرية والطب المختبري والطب البيطري 
يطرية والفحوص الجينية وتسلسل والعلوم الب

الحمض النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، 
وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 

ومستحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم 
األورام، وما قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة 
الجنائية، والتشخيص في المختبر، واألمراض 

اإلنجابية، والعناية المركزة المعدية، والصحة 
لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما 
وراء الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير 

األدوية وعالج األمراض؛ تدريب األطباء 
السريريين والعلماء والباحثين والمهنيين الطبيين؛ 

آلخرين على تشغيل واستخدام المعدات تدريب ا

واألدوات العلمية والطبية والتشخيصية والسريرية؛ 
توفير المرافق لتدريب اآلخرين على تشغيل 
واستخدام المعدات واألدوات العلمية والطبية 

والتشخيصية والسريرية؛ توفير موقع على شبكة 
اإلنترنت يضم منشورات غير قابلة للتنزيل في 

شخيص والتشخيص الطبي والبحوث مجاالت الت
الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واألدلة 
الجنائية الطبية والبحوث المختبرية الطبية والطب 

المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 
والفحوص الجينية، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 

يط الجيني، وعلوم الحياة، الوراثة، والتنم
والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 

التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 
قبل الوالدة، واألمراض، والدلة الجنائية، 

والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 

ألحياء الدقيقة، الوالدة، والطب الشخصي، وعلم ا
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء 

الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت 

يضم معلومات تعليمية في مجاالت التشخيص 
والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

لتشخيص البيطري السريري والبحوث السريرية وا
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والبحوث البيطرية واألدلة الجنائية الطبية 
والبحوث المختبرية الطبية والطب المختبري 
والطب البيطري والعلوم البيطرية والفحوص 

الجينية وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة، 
والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة 

ألمراض األغذية، ومستحضرات التجميل، وا
الجلدية، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 

واألمراض، واألدلة الجنائية، والتشخيص في 
المختبر، واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، 

والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 

 والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء الجينوميات
والمنتجات الدوائية وتطوير األدوية وعالج 

األمراض؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يعرض 
أخباًرا ومعلومات غير قابلة للتنزيل في مجاالت 
التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية 

والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري واألبحاث البيطرية واألدلة 

بية والبحوث المختبرية الطبية والطب الجنائية الط
المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

والفحوص الجينية، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة ، 

والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 
التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 

مراض، واألدلة الجنائية، قبل الوالدة، واأل
والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 

الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 
علم األحياء ، والتكنولوجيا الحيوية ، و ما وراء 
الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية 

 اضوعالج األمر

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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النشر نموذج إعالن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 Cohtars Oracaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350073 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ومتجر اقسام المنطقة الغربية الجديدة ش ذ.م.م. سوبر ماركت  بإسم :
ص.ب وعنوانة : 

دبي،  32795
االمارات العربية 
المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البن، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا 

دقيق والساجو،  وما يقوم مقام البن، ال
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 

البسكويت والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات، 
عسل النحل والعسل األسود )الدبس(، الخميرة 

ومسحوق الخميرة، الملح، الخردل، الفلفل والخل 
 والصلصة، البهارات

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

(، كتبت Cohtar s Oracaالالتينية التالية  : )
(  باللون األبيض وبشكل مميز، Cohtarsكلمة )

وكتبت فاصلة اس الملكية باللون األخضر وبشكل 
(  باللون Oracaمميز ومبتكر ، وكتب تحتها كلمة )

األبيض وبشكل مميز   ورسم تحتها خط ابيض 

( باللون األحمر ، وكامل aوكتبت نقطة حرف )
ضاوي وإطاره على العالمة كتبت داخل شكل بي

شكل ساق و ورقة شجرة رسم باللون األخضر ،  
وكامل العالمة كتبت على خلفية زرقاء وبشكل 

 مميز ومبتكر   كما هو موضح بالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

أو إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  .اإلمارات لخدمات الملكية الفكرية   
 GNAOERONطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350074 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مينغ شين تولز كو.، ال تي دي.  بإسم :

 -اف . 31وعنوانة : 

،  236، رقم .  2
شيزينغ ان . سكند ار 
دي .، زيتون ديست.، 

 407تايتشونغ سيتي  
، تايوان )ار. او .سي 

  , , , ,).

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7ك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل
محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات 

البرية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ،  
آالت بيع أوتوماتية. عدد تحمل باليد بخالف التي 

تدار يدويا، سكاكين كهربائية، مطارق آلية، 
مطارق مقصات كهربائية، مثاقب كهربائية يدوية، 

تدار بالهواء المضغوط ، مناشير سلسلية ، آالت 
وأجهزة تنظيف كهربائية، آالت تدار بالهواء 

المضغوط،، مسدسات غراء كهربائية، غساالت 
عالية الضغط، ، رافعات نقالة ]آالت[ ،  مصابيح 

 لحام، مسدسات لرش الدهانات

 

" GNAOERONالكلمة " وصف العالمة :
رسم نجمة وبشكل  E  بالالتينية وفوق الحرف 

 مميز ، كما في الشكل المرفق .

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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الن النشرنموذج إع   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هانده الدارة الترفيه والتسلية ذ م م   
 NC NEMUطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CAUAO 

 29/04/2021 :بتاريخ 350082 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 نده الدارة الترفيه والتسلية ذ م م ها  بإسم :

،  1406وعنوانة : 
برج الصرافة ، الخليج 

 التجاري ، دبي
, ايميل: 

 ht..arso@nh
ual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء 

 المؤقت

 
 NEMU CAUAOالكلمة  عالمة :وصف ال

 باللون االحمر NCيعلوها الحرفين 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350083 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ومينا ، إنكإل  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 
االمريكية, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
البحوث العلمية والبيولوجية والطبية؛ والخدمات 

ث الطبي؛ وتوفير لألغراض العلمية والبحثية؛ والبح
برمجيات كمبيوتر غير قابلة للتنزيل؛ وتوفير 

برمجيات محرك بحث كمبيوتر غير قابلة للتنزيل 
عبر اإلنترنت؛ وتوفير برمجيات كمبيوتر غير قابلة 
للتنزيل عبر اإلنترنت للتصميم حسب الطلب وطلب 

السلع الطبية وسلع البحوث الطبية، والمقاييس، 
، والنيوكليوتيدات، والعوامل، واإلنزيمات

واألحماض النووية، والمحاليل المنظمة، 
والمستحضرات الكيميائية، والمستحضرات 
البيولوجية، والكواشف؛ وخدمات البرمجيات 

(؛ خدمات النظام األساسي كخدمة GuuGكخدمة )
(OuuG( ؛ والبرمجيات كخدمة)GuuG )

(، بما في ذلك برمجيات OuuGوالمنصة كخدمة )
لمخصصة لالستخدام من قبل الغير االستضافة ا

الستخدامها في التصميم حسب الطلب وطلب السلع 
الطبية وسلع البحوث الطبية، والمقاييس، والعوامل، 
واإلنزيمات، والنيوكليوتيدات، واألحماض النووية، 

والمحاليل المنظمة، والمستحضرات الكيميائية، 
والمستحضرات البيولوجية والكواشف في مجاالت 

شخيص، والتشخيص الطبي، والبحوث الطبية، الت
والتشخيص السريري، والبحوث السريرية، 

والتشخيص البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة 

الجنائية الطبية، والبحوث المخبرية الطبية، والطب 
المخبري، والطب البيطري، والعلوم البيطرية، 

والفحص الجيني، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، الوراثة

والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
وطب األمراض الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما 

قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 
والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 

طب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، الوالدة، وال
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، 

والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ وخدمات البرمجيات كخدمة 

(GuuG( والمنصة كخدمة )OuuG الستخدامها )
في التشخيص، والتشخيص الطبي، والبحوث 

ث السريرية، الطبية، والتشخيص السريري، والبحو
والتشخيص البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة 
الجنائية الطبية، والبحوث المخبرية الطبية، والطب 

المخبري، والطب البيطري، والعلوم البيطرية، 
والفحص الجيني، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، 

وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة الغذاء، 
مراض الجلدية، ومستحضرات التجميل، وطب األ

وعلم األورام، ورعاية ما قبل الوالدة، واألمراض، 
واألدلة الجنائية، والتشخيص في المختبر، 
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واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، العناية 
المركزة لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم 

األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا 
، واألدوية، وتطوير الحيوية، والميتاجينوميات

األدوية وعالج األمراض؛ وخدمات البرمجيات 
( وخدمات المنصة كخدمة GuuGكخدمة )

(OuuG لجمع المعلومات البيولوجية والجينية )
والسريرية والطبية والتشخيصية وتخزينها وتحليلها 
ومشاركتها وإعداد التقارير حولها، وتتبع العينات 

مختبر، والبيانات؛ وإدارة المشاريع، وسير عمل ال
واستضافة خدمة شبكة عبر اإلنترنت تمكن 
المستخدمين من تخزين البيانات وتحليلها 

ومشاركتها في مجاالت التشخيص، والتشخيص 
الطبي، والبحوث الطبية، والتشخيص السريري، 

والبحوث السريرية، والتشخيص البيطري، 
والبحوث البيطرية، واألدلة الجنائية الطبية، 

وث المخبرية الطبية، والطب المخبري، والبح
والطب البيطري، والعلوم البيطرية، والفحص 

الجيني، وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة، 
والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة 
الغذاء، ومستحضرات التجميل، وطب األمراض 
الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما قبل الوالدة، 

راض، واألدلة الجنائية، والتشخيص في واألم
المختبر، واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، 

والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 

والتكنولوجيا الحيوية، والميتاجينوميات، واألدوية، 
وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ وخدمات 

لحمض النووي وتحليله لألغراض العلمية تسلسل ا
والبحثية؛ وخدمات تسلسل الجينوم وتحليله 

لألغراض العلمية والبحثية؛ وخدمات التحليل 
الجيني وإعداد التقارير لألغراض العلمية والبحثية؛ 

وتركيب وصيانة برمجيات الكمبيوتر، وقواعد 
البيانات، وتطبيقات قواعد البيانات للغير؛ وتركيب 

انة برمجيات الكمبيوتر وتطبيقات قواعد وصي
البيانات للغير الستخدامها في مجاالت التشخيص، 
والتشخيص الطبي، والبحوث الطبية، والتشخيص 

السريري، والبحوث السريرية، والتشخيص 
البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة الجنائية 
الطبية، والبحوث المخبرية الطبية، والطب 

البيطري، والعلوم البيطرية،  المخبري، والطب
والفحص الجيني، وعلم الوراثة، وتسلسل الحمض 

النووي، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
وطب األمراض الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما 

قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 
بر، واألمراض المعدية، والتشخيص في المخت

والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 
الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 

وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، 
والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 

وعالج األمراض؛ وخدمات التشخيص السريري 
التشخيص، واالستشارات السريرية في مجاالت 

والتشخيص الطبي، والبحوث الطبية، والتشخيص 
السريري، والبحوث السريرية، والتشخيص 

البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة الجنائية 
الطبية، والبحوث المخبرية الطبية، والطب 

المخبري، والطب البيطري، والعلوم البيطرية، 
والفحص الجيني، وعلم الوراثة، وتسلسل الحمض 

ووي، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، الن
والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
وطب األمراض الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما 

قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 
والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 

والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، الوالدة، 
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، 

والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 
وعالج األمراض؛ والخدمات العلمية والتكنولوجية 
والبحوث المتعلقة بها؛ وخدمات المختبرات العلمية؛ 
وخدمات المختبرات الطبية؛ وخدمات الكمبيوتر؛ 

الكمبيوتر، بما في ذلك خدمات مزود  وخدمات
االستضافة السحابية وخدمات المزود في الموقع 

لتخزين المعلومات وتحليلها ومشاركتها في مجاالت 
التشخيص، والتشخيص الطبي، والبحوث الطبية، 

والتشخيص السريري، والبحوث السريرية، 
والتشخيص البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة 

بية، والبحوث المخبرية الطبية، والطب الجنائية الط
المخبري، والطب البيطري، والعلوم البيطرية، 

والفحص الجيني، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 

والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
واألمراض الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما قبل 

، واألمراض، واألدلة الجنائية، والتشخيص الوالدة
في المختبر، واألمراض المعدية، والصحة 

اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 

والتكنولوجيا الحيوية، والميتاجينوميات، واألدوية، 
خدمة وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ وتوفير 

شبكة عبر اإلنترنت تمكن المستخدمين من تخزين 
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البيانات والوصول إليها وإدارتها وتحليلها 
ومشاركتها الستخدامها في مجاالت التشخيص، 

والتشخيص الطبي، والبحوث الطبية، والتشخيص 
السريري، والبحوث السريرية، والتشخيص 

البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة الجنائية 
، وبحوث المختبرات الطبية، والطب الطبية

المخبري، والطب البيطري، والعلوم البيطرية، 
والفحص الجيني، وعلم الوراثة، وتسلسل الحمض 

النووي، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
وطب األمراض الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما 

واألمراض، واألدلة الجنائية،  قبل الوالدة،
والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 

الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، 

والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية، 
وتطوير أجهزة وعالج األمراض؛ وتصميم 

المختبرات اآللية، ومعدات المختبرات، وأنظمة 
الكمبيوتر للغير؛ وتقديم خدمات استشارية للغير 
فيما يتعلق بإدارة البيانات وتطوير البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات؛ وتقديم خدمات استشارية 
للغير فيما يتعلق بتخطيط القدرات، والحد من 

ق التدريب؛ وخدمات إثبات المخاطر، وتوفير مراف
المفهوم للغير، بما في ذلك خدمات االستشارات 
العلمية والتقنية وخدمات البحث المتعلقة بتصميم 
التجربة، وإعداد المكتبات، ومراقبة جودة إعداد 
المكتبات، وتتبع العينات، ومراقبة جودة العينات، 
وإعداد البروتوكوالت المخصصة وأدلة المستخدم؛ 

وإعداد قواعد البيانات للغير لجمع وتصميم 
المعلومات البيولوجية وتخزينها وتحليلها وإعداد 
التقارير حولها؛ خدمات التشخيص الحاسوبي في 
تحليل وتسلسل األحماض النووية وغيرها من 
الجزيئات البيولوجية؛ وتطوير معدات وأنظمة 
المختبرات اآللية، وأجهزة الكمبيوتر لجمع 

لوجية والجينية والسريرية والطبية المعلومات البيو
والتشخيصية والعالجية وتخزينها وتحليلها 

ومشاركتها وإعداد التقارير حولها، ولتتبع العينات 
وإدارة المشاريع، وسير عمل المختبر والبيانات 
ألمر ومواصفات الغير؛ وخدمات الدعم الفني؛ 
وخدمات الدعم الفني، بما في ذلك خدمات إدارة 

لتحتية لمراقبة وإدارة أنظمة تكنولوجيا البنية ا
المعلومات والتطبيقات للحوسبة السحابية في 

مجاالت التشخيص، والتشخيص الطبي، والبحوث 
الطبية، والتشخيص السريري، والبحوث السريرية، 
والتشخيص البيطري، والبحوث البيطرية، واألدلة 
الجنائية الطبية، وبحوث المختبرات الطبية، والطب 

مخبري، والطب البيطري، والعلوم البيطرية، ال
والفحص الجيني، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 

الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
وطب األمراض الجلدية، وعلم األورام، ورعاية ما 

قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 
خيص في المختبر، واألمراض المعدية، والتش

والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 
الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 

وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، 
والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 

وعالج األمراض؛ واختبار وتحليل وتقييم معرفة 
الغير في مجاالت التشخيص  ومهارات وقدرات

الطبي، والتشخيص البيطري، والتشخيص 
السريري، والبحوث الطبية، والبحوث البيطرية، 

والتشخيص، والبحوث السريرية، وتطوير األدوية، 
وعالج األمراض، واألدوية، وعلوم الحياة، وعلم 

األحياء، وعلم األحياء الدقيقة، والتكنولوجيا 
ات، والفحص الجيني، الحيوية، والميتاجينومي

وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة لتحديد 
التوافق مع معايير االعتماد؛ وتحديث برامج 

الكمبيوتر للغير؛ حوسبة سحابية تعرض برمجيات؛ 
وخدمات تحليل المواد البيولوجية؛ وتصميم وتطوير 

قواعد البيانات؛ وخدمات تحليل الحمض النووي 
رمجيات ضغط وإلغاء لتحديد المرض وعالجه؛ وب

ضغط البيانات غير القابلة للتنزيل؛ وبرمجيات 
الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لضغط وإلغاء ضغط 
البيانات والملفات؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة 

للتنزيل لتشفير البيانات والملفات؛ وبرمجيات 
الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لزيادة تخزين البيانات 

لفات؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل والم
الستخدامها في ضغط الملفات وإلغاء ضغط الملفات 

واألرشفة وإدارة ملفات الكمبيوتر؛ وبرمجيات 
الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للوصول إلى 

األرشيفات المخزنة في الملفات وإلغاء ضغطها، ثم 
ت عرض وتنزيل ملف واحد أو أكثر من الملفا

الفردية التي تم إلغاء ضغطها والمخزنة داخل 
أرشيف الملفات المضغوطة األصلي؛ وبرمجيات 
الكمبيوتر غير قابلة للتنزيل إلنشاء أرشيف ملفات 
مضغوطة يحتوي على واحد أو أكثر من الملفات 

الفردية التي يختارها المستخدم؛ وبرمجيات 
الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لنسخ البيانات 

والملفات وحذفها ومقارنتها وإدارتها وتنظيمها 
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وضغطها وإلغاء ضغطها واستعادتها وإصالحها 
وإنشائها وتخزينها ومزامنتها وتأمينها وأرشفتها؛ 
وبرمجيات كخدمة تعرض برمجيات غير قابلة 

للتنزيل لالستخدام في مجاالت التشخيص 
والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

حوث السريرية والتشخيص البيطري السريري والب
والبحوث البيطرية واألدلة الجنائية الطبية والبحوث 
المخبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري، 

والعلوم البيطرية ، والفحص الجيني، وتسلسل 
الحمض النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، 

وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة الغذاء، 
ات التجميل، وطب األمراض الجلدية، ومستحضر

وعلم األورام، ورعاية ما قبل الوالدة، واألمراض، 
واألدلة الجنائية، والتشخيص في المختبر، 

واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية 
المركزة لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم 

األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا 
ية، والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير الحيو

األدوية وعالج األمراض؛ وبرمجيات الكمبيوتر 
غير القابلة للتنزيل لضغط وإلغاء ضغط ملفات 
البيانات الجينومية؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل لتحليل بيانات التسلسل في مجاالت 
تسلسل الحمض النووي، والتنميط الجيني، 

صات الجيني، وعلم الوراثة؛ وبرمجيات والفحو
الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتحليل بيانات تسلسل 

(؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير MSGالجيل التالي )
القابلة للتنزيل لتحليل بيانات تسلسل الجيل التالي 

(MSG في مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي )
والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث 

السريرية والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية 
واألدلة الجنائية الطبية، والبحوث المخبرية الطبية، 

والطب المخبري، والطب البيطري، والعلوم 
البيطرية، والفحص الجيني، وتسلسل الحمض 

النووي، وعلم الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم 
 الحياة، والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات
التجميل، وطب األمراض الجلدية، وعلم األورام، 

ورعاية ما قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة 
الجنائية، والتشخيص في المختبر، واألمراض 
المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 

لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
، الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية
والميتاجينوميات، واألدوية، وتطوير األدوية 

وعالج األمراض؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة 
للتنزيل لجمع الملفات الرقمية وتخزينها والوصول 
إليها وعرضها ومشاركتها وضغطها وترحيلها 

وإدارتها؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل 
( MSGي )لمعالجة بيانات تسلسل الجيل التال

وتصورها وتخزينها ومشاركتها ومعالجتها؛ 
وبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل التي تمّكن 
المستخدمين من تخزين البيانات والوصول إليها 
وإدارتها وتحليلها ومشاركتها؛ وتوفير التحليل 

(؛ MSGالعلمي في مجال تسلسل الجيل التالي )
لجينومية؛ وخدمات وتوفير التحليل العلمي للبيانات ا

مزود االستضافة السحابية لتخزين المعلومات 
وتحليلها ومشاركتها؛ وبرمجيات الكمبيوتر غير 
القابلة للتنزيل الستخدامها مع البيانات الجينومية؛ 
والبرمجيات القائمة على السحابة لتوفير األمن 
والخصوصية؛ وخدمات البرمجيات كخدمة 

(GuuG( والمنصة كخدمة )OuuG)  لتمكين
(؛ وخدمات halha-ohassتحليل التعددية )

( والمنصة كخدمة GuuGالبرمجيات كخدمة )
(OuuG الستخدامها في مجال علم البيانات؛ )

وخدمات الحاسوب، وتحديدا توفير برمجيات غير 
قابلة للتنزيل على اإلنترنت إلنشاء واجهات 

المستخدم الرسومية التفاعلية ومشاركتها في طبيعة 
(؛ cust ourcات لوحة المعلومات )تصور

وبرمجيات تعرض خدمات البرمجيات كخدمة 
(GuuG لواجهة المستخدم المصممة لتمكين )

الوصول إلى التطبيق وإدارة أداء البنية التحتية 
للخادم بواسطة لوحة معلومات لتطبيق البرمجيات 

ومقاييس أداء البنية التحتية للحوسبة وأحداث 
والرسوم البيانية وإعداد التجميع والمعالجة 

التقارير؛ وبرمجيات تعرض خدمات البرمجيات 
( لتمكين تفاعل المستخدم مع GuuGكخدمة )

بيانات علم الجينوم عبر واجهة مستخدم رسومية؛ 
وبرمجيات تعرض خدمات البرمجيات كخدمة 

(GuuG لتزويد المستخدمين بفرصة استكشاف )
نات السريرية البيانات الجينومية المتكاملة والبيا

المرتبطة بها بشكل تفاعلي؛ ومنصات برمجيات 
( لتوفير OuuGكمبيوتر تعرض المنصة كخدمة )

خدمات الحوسبة الالمركزية في طبيعة تأمين 
وحماية البيانات اإللكترونية وأتمتة سير العمل؛ 
وبرمجيات واجهة المستخدم الرسومية والخاصة 

مة، والقائمة بسطر األوامر، والتي تعتمد على القائ
على النموذج، والخاصة باللغة الطبيعية غير القابلة 
للتنزيل؛ والبرمجيات غير القابلة للتنزيل لواجهات 
المستخدم ولوحات المعلومات وأسطر األوامر؛ 

( يعرض برمجيات AGOومزود خدمات تطبيقات )
لتوفير الوصول إلى قواعد بيانات متعددة تحتوي 

ط الجيني والبيانات الجينية على نتائج مجمعة للتنمي
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والجينومية والجزيئية وبيانات المؤشرات 
الحيوية؛ وتوفير التحليل العلمي والتقارير 

المعلوماتية القائمة على نتائج البيانات الجينية 
والجينومية والجزيئية وبيانات المؤشرات 

( GuuGالحيوية؛ وخدمات برمجيات كخدمة )
يانات الطبية تعرض برمجيات لبحث وتحليل الب

الحيوية؛ ومزود خدمات تطبيقات يعرض برمجيات 
( للغير لبناء AORواجهة برمجة التطبيقات )

وتسويق البيانات الجينية والجينومية والجزيئية 
وبيانات المؤشرات الحيوية؛ ومنصة كخدمة 

(OuuG تعرض منصات برمجيات كمبيوتر )
لجمع البيانات الجينية والجينومية والجزيئية 

بيانات المؤشرات الحيوية وتجميعها وتحليلها و
والمصادقة عليها والتحقق منها ومراقبتها وحمايتها 
وتبادلها وتعديلها؛ وتوفير برمجيات كمبيوتر غير 
قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت تعتمد على المتصفح 
الستخدامها في إدارة البيانات الجينية والجينومية 

الحيوية؛ ومنصى والجزيئية وبيانات المؤشرات 
( تعرض منصات برامج كمبيوتر OuuGكخدمة )

لجمع البيانات الجينية والجينومية والجزيئية 
وبيانات المؤشرات الحيوية أو استخدامها أو 

تبادلها؛ وتوفير موقع إلكتروني يعرض معلومات 
عن بيانات الحمض النووي؛ وتقديم خدمات 

( التي تعرض GuuGالبرمجيات كخدمة )
ت لتوظيف الخوارزميات الجينية وتقنيات برمجيا

التعلم العميق؛ وبرمجيات غير قابلة للتنزيل إلعداد 
التقارير حول البيانات وتحليلها؛ ومزود خدمات 

تطبيقات يعرض برمجيات واجهة برمجة التطبيقات  
(AOR إلعداد التقارير حول البيانات وتحليلها؛ )

لومات وتطوير خطوط أنابيب برمجيات تحليل المع
الحيوية وأنظمة الكمبيوتر لجمع المعلومات الجينية 
وتخزينها وتوصيفها وفرزها وعرضها وتسليمها؛ 

وتوفير بيانات البحث العلمي في مجال علم 
الجينوم، بما في ذلك تحليل المعلومات البيولوجية 

المخصص والخاص للبيانات الناتجة عن تكنولوجيا 
MSG المحللة؛ وتوفير  أو البيانات البيولوجية غير

االستخدام المؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة 
للتنزيل الستخدامها في إدارة المعلومات المخبرية؛ 
وتوفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة 
للتنزيل ألتمتة عمليات سير العمل في المختبر، 
وووضع نماذج قواعد البيانات المفتوحة، ودمج 

نات المتعددة؛ وتوفير االستخدام مصادر البيا
المؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل 
لتخزين وتنظيم ومعالجة واسترجاع وإخراج 
معلومات أخذ العينات والفحص؛ وخدمات 

الكمبيوتر، وتحديدا خدمات مزود االستضافة 
السحابية في مجاالت إدارة المعلومات المخبرية، 

ت المخبرية وتكنولوجيا وأنظمة إدارة المعلوما
المعلومات المخبرية؛ والبرمجيات غير القابلة 

للتنزيل الستخدامها في خطوط أنابيب برمجيات 
تحليل المعلومات البيولوجية الخاصة وأنظمة 

الكمبيوتر؛ والبرمجيات غير قابلة للتنزيل إلنشاء 
سير العمل وتخصيصه؛ والبرمجيات غير القابلة 

في تجميع مجموعات البيانات للتنزيل الستخدامها 
الكبيرة واالستعالم عنها؛ والبرمجيات غير القابلة 

للتنزيل التي تستخدم خوارزميات الذكاء 
االصطناعي أو التعلم اآللي؛ والبرمجيات القائمة 
على السحابة غير القابلة للتنزيل التي تجمع بين 
المعرفة الجينومية والتحسين القائم على الذكاء 

ي مع قاعدة بيانات جينومية؛ وتوفير االصطناع
االستخدام المؤقت لبرمجيات الكمبيوتر غير القابلة 
للتنزيل باستخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي 
والتعلم اآللي لدعم المنصات التي تحتوي على 

معلومات وراثية وجينومية؛ وتوفير برمجيات غير 
ء قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت تتضمن نماذج الذكا
االصطناعي والتعلم اآللي لجمع البيانات أو 

المعلومات الجينية والجينومية وتحليلها وتقييمها 
وتفسيرها والتنبؤ بها؛ وتوفير برمجيات غير قابلة 

للتنزيل عبر اإلنترنت السترجاع البيانات الجينية أو 
الجينومية وربطها؛ وخدمات البرمجيات كخدمة 

(GuuGالتي تعرض برمجيات لتح ) ليل وتصور
البيانات الجينية أو الجينومية؛ وتوفير برمجيات 
غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت الستخدامها في 
تكامل جهاز التسلسل الجيني؛ وتوفير برمجيات 
غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت الستخدامها في 
تكامل التسلسل الجيني والستخدامها في دمج 

د؛ وتوفير برمجيات الغير في سير عمل واح
برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 

الستخدامها في بيئة علوم بيانات متكاملة؛ وتوفير 
برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتحليل 
البيانات الجينية أو الجينومية وإدارتها وتجميعها 
وتعدينها واستكشافها؛ وتوفير برمجيات غير قابلة 

في طبيعة منصة بيانات  للتنزيل عبر اإلنترنت
معيارية آمنة إلدارة وتحليل واستكشاف بيانات 

التعددية القابلة للتطوير؛ ومنصة برمجيات إدارة 
وتحليل البيانات القائمة على السحابة والتي تمكن 

الباحثين من إدارة وتحليل وتفسير كميات كبيرة من 
بيانات التعددية في بيئة آمنة وقابلة للتطوير وقابلة 
للتكيف؛ وتوفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر 

اإلنترنت الستخدامها في تبسيط سير عمل 
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الجينوميات؛ وتوفير برمجيات غير قابلة للتنزيل 
عبر اإلنترنت تزود المستخدمين بتحليل بيانات 

قابل للتطوير؛ وتوفير برمجيات غير قابلة للتنزيل 
د كبير عبر اإلنترنت تدعم سير العمل اآللي الى ح

والحلول المخصصة للدراسات عالية اإلنتاجية؛ 
وتوفير برمجيات تجميع بيانات وعلوم بيانات غير 

قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ وتوفير برمجيات 
التعددية غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت والتي 

تُستخدم الستكشاف المجموعات الكبيرة من البيانات 
المتعلقة بمجموعات الجينومية واكتشاف الرؤى 

البيانات المذكورة؛ وتوفير برمجيات غير قابلة 
للتنزيل عبر اإلنترنت والتي توفر موقعًا للبيانات 

وتسجيل الدخول الفردي و سجالت التدقيق 
 وإمكانيات التحكم بالدخول 

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

لك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي ذ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 ك :وكيل التسجيل / المال

  بي اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه 
 ROOACRMAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350086 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 إلومينا ، إنك  بإسم :

 5200وعنوانة : 
إلومينا واي ، سان 

 دييغو ، 

، 92122كاليفورنيا 
الواليات المتحدة 

, , ,   االمريكية,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 44وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
توفير المعلومات الطبية؛ الخدمات الطبية؛ خدمات 
البحوث الطبية؛ خدمات التحليل الطبي ألغراض 

التشخيص والعالج؛ خدمات الفحص الطبي 
التشخيصي والمراقبة واعداد التقارير؛ خدمات 

سريري؛ خدمات مراقبة وتحليل التشخيص ال
الحمض النووي وتسلسل الحمض النووي والتسلسل 

الجينومي لألغراض الطبية؛ خدمات تسلسل 
الحمض النووي وتحليله لالستخدام في مجاالت 
التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية 

والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
دلة والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واأل

الجنائية الطبية والبحوث المختبرية الطبية والطب 
المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

والفحص الجيني، وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 

والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 
التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 

ل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، قب
والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة لحديثي 

الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء 

 الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية

وعالج األمراض؛ خدمات تسلسل وتحليل الجينوم 
في مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث 
الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واألدلة 
الجنائية الطبية والبحوث المختبرية الطبية والطب 

المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 
لفحص الجيني وتسلسل الحمض النووي، وعلم وا

الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة األغذية، ومستحضرات 

التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما 
قبل الوالدة، واألمراض، واألدلة الجنائية، 

والتشخيص في المختبر، واألمراض المعدية، 
والعناية المركزة لحديثي  والصحة اإلنجابية،

الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، 
وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء 

الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية، 
وأغراض عالج األمراض؛ التعرف على األمراض 

المعدية ومراقبتها؛ الفحوص والتحاليل الطبية 
شخيص أو العالج؛ الخدمات الخيرية ، ألغراض الت

بما في ذلك تقديم خدمات تسلسل الجينوم ألغراض 
التشخيص والعالج الطبي؛ توفير المعلومات في 
مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث 
الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واألدلة 
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والبحوث المختبرية الطبية والطب  الجنائية الطبية
المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

والفحص الجيني وتسلسل الحمض النووي، وعلم 
الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة ، 

والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 

واألدلة الجنائية، والتشخيص في واألمراض، 
المختبر، واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، 

والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 
التكنولوجيا الحيوية، وما وراء الجينوميات، 
والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية وعالج 

استشارية في مجاالت األمراض؛ خدمات 
التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية 

والتشخيص السريري والبحوث السريرية 
والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية واألدلة 
الجنائية الطبية والبحوث المختبرية الطبية والطب 

المختبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 
لم والفحص الجيني وتسلسل الحمض النووي وع

الوراثة، والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، 
والزراعة، وسالمة الغذاء، ومستحضرات التجميل، 
واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 

واألمراض، والطب الشرعي، والتشخيص في 
المختبر، واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، 

والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 
والتكنولوجيا الحيوية، وما وراء الجينوميات، 
والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية وعالج 

األمراض؛ توفير قاعدة بيانات للمعلومات، بما في 
ذلك في مجاالت التشخيص، والتشخيص الطبي، 

والبحوث الطبية، والتشخيص السريري، والبحوث 
لسريرية ، والتشخيص البيطري، والبحوث ا

البيطرية، واألدلة الجنائية الطبية، والبحوث 
المختبرية الطبية، والطب المختبري، والطب 
البيطري، والعلوم البيطرية، والفحص الجيني، 

وعلم الوراثة، وتسلسل الحمض النووي، والتنميط 
الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة، وسالمة األغذية، 

تحضرات التجميل، واألمراض الجلدية، وعلم ومس
األورام، وما قبل الوالدة، واألمراض، والدلة 
الجنائية، والتشخيص في المختبر، واألمراض 
المعدية، والصحة اإلنجابية، والعناية المركزة 

لحديثي الوالدة، والطب الشخصي، وعلم األحياء 
ا الدقيقة، وعلم األحياء، والتكنولوجيا الحيوية، وم
وراء الجينوميات، والمنتجات الدوائية، وتطوير 

األدوية وعالج األمراض؛ توفير موقع على شبكة 
اإلنترنت يضم معلومات تتعلق باألجهزة الطبية 

والتشخيص واألدوية؛ توفير قاعدة بيانات 

للمعلومات في مجاالت التشخيص، والتشخيص 
الطبي، والبحوث الطبية، والتشخيص السريري، 

السريرية، والتشخيص البيطري،  والبحوث
والبحوث البيطرية، والدلة الجنائية الطبية، 

والبحوث المختبرية الطبية، والطب المختبري، 
والطب البيطري، والعلوم البيطرية، والفحص 

الجيني، وتسلسل الحمض النووي، وعلم الوراثة ، 
والتنميط الجيني، وعلوم الحياة، والزراعة ، 

مستحضرات التجميل، وسالمة األغذية، و
واألمراض الجلدية، وعلم األورام، وما قبل الوالدة، 

واألمراض، واألدلة الجنائية، والتشخيص في 
المختبر، واألمراض المعدية، والصحة اإلنجابية، 

والعناية المركزة لحديثي الوالدة، والطب 
الشخصي، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم األحياء، 

وما وراء الجينوميات،  والتكنولوجيا الحيوية،
والمنتجات الدوائية، وتطوير األدوية وعالج 
األمراض؛ توفير قواعد بيانات حاسوبية على 

اإلنترنت تعرض بيانات جينية وجينومية وجزيئية 
وبيانات العالمات الحيوية؛ توفير قواعد بيانات 

قابلة للبحث عبر اإلنترنت تحتوي على معلومات 
جية وسريرية وجينومية طبية وصيدالنية وبيولو

ألغراض التشخيص الطبي أو العالج؛ خدمات 
تسلسل الحمض النووي وتحليله لألغراض الطبية 

والزراعية وألغراض البستنة ولألغراض البيطرية 
وألغراض تربية الحيوانات؛ خدمات تسلسل 
الجينوم وتحليله لألغراض الطبية والزراعية 

وألغراض  وألغراض البستنة ولألغراض البيطرية
تربية الحيوانات؛ خدمات التحليل الجيني الطبي 
وإعداد التقارير لالستخدامات التشخيصية أو 
التنبؤية أو العالجية؛ تسلسل الحمض النووي 

(VMA ،والحمض النووي والتسلسل الجينومي )
وخدمات التحليل لألغراض الطبية؛ خدمات التحليل 

 الجيني وإعداد التقارير لألغراض الطبية

 
 ROOACRMAباألحرف الالتينية  وصف العالمة :

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن
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لنشرنموذج إعالن ا   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 Cuhusahuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350087 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 أف كيتشينز جي ام بي اتشديلفيري هيرو أتش   بإسم :

-لينك-باولوعنوانة : 

 39/40يو فير 

، يو  10999برلين، 
اي دي: دي  –اس تي 

،  311458981اي
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دعاية وإعالن ؛ خدمات الدعاية والتسويق 

األعمال و توجيه األعمال، والترويج، خدمات ادارة 
خدمات المساعدة في إدارة األعمال، الخدمات 

اإلدارية والتنظيمية ؛ المعالجة اإلدارية لألوامر ؛ 
استشارات األعمال المهنية، خدمات البيع بالتجزئة 
المتعلقة بالغذاء ؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة 
بالمشروبات الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة 

 لمتعلقة بالمشروبات غير الكحوليةا

 
العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

(  كتبت باللون األسود  Cuhusahuالتالية : )
وبشكل مميز ومبتكر ، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر كما هو موضح 
 فالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض علي 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 لك :وكيل التسجيل / الما

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GNOEEN ORnnAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BU SROVRM OACGAU 

 29/04/2021 :بتاريخ 350091 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 غوردون جيمس رامساي  بإسم :

-539وعنوانة : 

شارع  547
 وندسورث، لندن، 

جاي  3 8اس دبليو 
دة, , دي، المملكة المتح

  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تقديم الطعام والشراب، اإلقامة المؤقتة، 

توفير المرافق والتجهيزات لالجتماعات 
والمؤتمرات والندوات والمعارض والمناسبات 

والمآدب الخاصة، خدمات تقديم الطعام والضيافة، 
الذاتية للمطاعم، الخدمة الذاتية للمقاصف،  الخدمة

المقاهي والكافيتيريات، مطاعم الوجبات السريعة، 
خدمات المطاعم، سالسل المطاعم، مطاعم 
الوجبات الخفيفة، خدمات األكالت السريعة، 

خدمات عربات الطعام، توفير الطعام والشراب 
عبر الهاتف الجوال، خدمات حجز المطاعم، 

الُمقدمة فيما يتعلق بنظام والء وخدمات الحجز 
 العمالء.

 
 GNOEEN ORnnAالعبارة " وصف العالمة :

BU SROVRM OACGAU.باللغة الالتينية " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 Cuhusahuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350094 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ديلفيري هيرو أتش أف كيتشينز جي ام بي اتش  بإسم :

-لينك-باولوعنوانة : 

 39/40يو فير 

، يو  10999برلين، 
اي دي: دي  –اس تي 

،  311458981اي
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43لفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة با
خدمات المطاعم؛ اقامة مؤقتة؛ الحانات. خدمات 
الضيافة ]الطعام والشراب[ ؛ خدمات تقديم الطعام 
والشراب ؛ خدمات تقديم الطعام الشراب  لتوفير 

الطعام والشراب؛ خدمات تحضير الطعام 
 والشراب. 

 
العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  وصف العالمة :

(  كتبت باللون األسود  Cuhusahuالتالية : )
وبشكل مميز ومبتكر ، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بيضاء وبشكل مميز ومبتكر كما هو موضح 
 فالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

د في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  هادف وشركاؤه ذ.م.م 
 GNOEENطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

BAOSEO SROVRM OACGAU 

 29/04/2021 :بتاريخ 350099 الرقم :المودعة ب
 بيانات األولوية :  

 غوردون جيمس رامساي  بإسم :

-539وعنوانة : 

شارع  547
 وندسورث، لندن، 

جاي  3 8اس دبليو 
 دي، المملكة المتحدة

  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
م والشراب، اإلقامة المؤقتة، خدمات تقديم الطعا

توفير المرافق والتجهيزات لالجتماعات 
والمؤتمرات والندوات والمعارض والمناسبات 

والمآدب الخاصة، خدمات تقديم الطعام والضيافة، 
الخدمة الذاتية للمطاعم، الخدمة الذاتية للمقاصف، 
المقاهي والكافيتيريات، مطاعم الوجبات السريعة، 

، سالسل المطاعم، مطاعم خدمات المطاعم
الوجبات الخفيفة، خدمات األكالت السريعة، 

خدمات عربات الطعام، توفير الطعام والشراب 
عبر الهاتف الجوال، خدمات حجز المطاعم، 

وخدمات الحجز الُمقدمة فيما يتعلق بنظام والء 
 العمالء.

 
 GNOEENالعبارة " وصف العالمة :

BAOSEO SROVRM OACGAU باللغة "
 لالتينية.ا

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية رية تعلن إدارة العالمات التجا
 وكيل التسجيل / المالك :

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 Susnsuhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Nahstas 

 29/04/2021 :بتاريخ 350100 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ديلفيري هيرو أتش أف كيتشينز جي ام بي اتش  بإسم :
-لينك-باولنوانة : وع

 39/40يو فير 

، يو  10999برلين، 
اي دي: دي  –اس تي 

،  311458981اي
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
دعاية وإعالن ؛ خدمات الدعاية والتسويق 

والترويج، خدمات ادارة األعمال و توجيه األعمال، 
دمات المساعدة في إدارة األعمال، الخدمات خ

اإلدارية والتنظيمية ؛ المعالجة اإلدارية لألوامر ؛ 
استشارات األعمال المهنية، خدمات البيع بالتجزئة 
المتعلقة بالغذاء ؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة 
بالمشروبات الكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة 

 حولية. المتعلقة بالمشروبات غير الك

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :
(  كتبوا Susnsuh Nahstasالالتينية التالية : )

باللون األسود  وبشكل مميز ومبتكر ، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بيضاء وبشكل مميز 
 ومبتكر كما هو موضح فالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

 فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  دولية للملكية الفكرية الرواد ال 
 Susnsuhطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Nahstas 

 29/04/2021 :بتاريخ 350102 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ديلفيري هيرو أتش أف كيتشينز جي ام بي اتش  بإسم :
-لينك-باولوعنوانة : 

 39/40يو فير 

، يو  10999برلين، 
ي اي دي: د –اس تي 

،  311458981اي
المانيا, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات المطاعم؛ اقامة مؤقتة؛ الحانات. خدمات 
الضيافة ]الطعام والشراب[ ؛ خدمات تقديم الطعام 
والشراب ؛ خدمات تقديم الطعام الشراب  لتوفير 

مات تحضير الطعام الطعام والشراب؛ خد
 والشراب. 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :
(  كتبوا Susnsuh Nahstasالالتينية التالية : )

باللون األسود  وبشكل مميز ومبتكر ، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بيضاء وبشكل مميز 
 ومبتكر كما هو موضح فالشكل 

 

 االشتراطات : 
 

علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إعتراض 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 المالك :وكيل التسجيل / 

  الرواد الدولية للملكية الفكرية  
 DEANUEOGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350106 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 مؤسسة فيذرز فاشن    بإسم :

دبي ، وعنوانة : 
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 14لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :  وذلك
المعادن النفيسة وأي خليط منها والمنتجات 

المصنوعة من تلك المعادن أو المطاله بها )عدا 
أدوات القطع والشوك والمالعق(، المجوهرات 
واألحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد 
 الخاصة بقياس الوقت والساعات وقطع غيارها

 
العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية  العالمة :وصف 

cc  كتبت  باللون DEANUEOGالتالية: "    
األسود وبشكل مميز ومبتكر ، ويأتي فوقها رسم 

زخرفي رسم باللون األبيض وبشكل مميز ومبتكر،  

وكامل العالمة كتبت على خلفية سوداء وبشكل 
 مميز ومبتكر كما هو موضح في الشكل

 

 : االشتراطات 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  الوكالء المتحدون للملكية الفكرية 
مونتانا   طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

CRMNAMA  

 29/04/2021 :بتاريخ 350108 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 جمال عبد الناصر محمود المحاميد   بإسم :

ص ب وعنوانة : 

 –دبي  – 81450
المارات العربية ا

,  VABARالمتحدة, , , 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 35وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات تجميع تشكيلة من البضائع لصالح الغير، 
وذلك لتمكين عا مة الزبائن من معاينتها وشرائها 
عند الحاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ 

ذه الخدمات من خالل متاجر البيع وقد تقدم مثل ه
بالتجزئة، أسواق البيع بالجملة، كتالوجات الطلب 

عبر البريد المباشر أو بواسطة األوساط 
اإللكترونية، مثل المواقع اإللكترونية أو برامج 
التسوق التلفزيونية؛ خدمات أوتسجيل  نسخ أو 

تحرير أو تجميع أو تنظيم المراسالت والتسجيالت 
كذلك استغالل أو تجميع أية بيانات الخطية، و

رياضية أو إحصائية، خدمات وكاالت الدعاية 
واإلعالن وكذلك خدمات توزيع النشرات التعريفية، 

مباشرة أو من خالل البريد، أو توزيع العينا ت. 
ويمكن أن تتناول هذه الفئة أعمال الدعاية واإلعالن 

ض فيما يتعلق بخدمات أخرى كتلك المتعلقة بالقرو
المصرفية أو الدعاية واإلعالن بالراديو؛ المعالجة 

اإلدارية لطلبات الشراء؛ الدعاية واإلعالن بالطلب 
البريدي؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح 

للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[؛ البيع 
بالمزاد العلني؛ خدمات مقارنة األسعار؛ تجميع 

بيوتر؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكم
البيانات اإلحصائية؛ عرض السلع؛ نشر مواد 

الدعاية واإلعالن؛ توزيع العينات؛ أبحاث التسويق؛ 
دراسات التسويق؛ عرض السلع على وسائل 

االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات الشراء 
لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال 

 األخرى[. 

 
 CRMNAMAنا   الكلمة  مونتا وصف العالمة :

 بالألحرف الالتينية والعربية 

 

 االشتراطات : 
 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار هذا اإلعالنيوما من تاريخ  30المسجل ، وذلك خالل 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

نشرنموذج إعالن ال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  التميمي ومشاركوه 
   CESADRMEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350114 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 جونسون أند جونسون  بإسم :

 وانوعنوانة : 
جونسون أند جونسون 
بالزا ، نيو برنزويك ، 

نيوجيرسي ،  

،  الواليات  08933
المتحدة األمريكية., , , 

  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 10وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 أدوات جراحية كهربية.

 
العالمة عبارة عن كلمة  وصف العالمة :
CESADRME  باللغة اإلنجليزية. 

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم صنفات الفكرية والمتعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 ohhoطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350123 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميلهانس جيدا في تاريم يرونليرى سان. فى تيك. ايه. اس.  بإسم :
لسيك كويو باوعنوانة : 
 هاميديي

 14سك. نمبر :  
 جبزي كوجايلي

تركيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لوز مطحون، هريس تفاح، جوز هند مجفف، فواكه 
مغطاة بالسكر، تمور، فواكه مثلجة، فواكه مجمدة، 

فوظة، أطعمة رقائق فواكه ،قشور فواكه، فواكه مح
خفيفة أساسها الفواكه، خضروات مثلجة، فواكه 

معلبة، حمص ]عجينة الحمص[، رقائق بطاطا قليلة 
الدسم، بندق محضر، زبدة فول سوداني، فول 

سوداني معالج، بازالء محفوظة، رقائق بطاطا، 
بطاطا مقرمشة، رقائق بطاطس، زبيب، بذور 
الصويا معالجة، بذور عباد الشمس المعالجة، حليب 

]بديل الحليب[، خضروات مطبوخة، خضروات 
 مجففة، خضروات محفوظة، خضروات معلبة.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"ohho.كتبت بأحرف التينية مميزة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
 والمصنفاتمكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 ohhoالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات الع

 29/04/2021 :بتاريخ 350124 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميلهانس جيدا في تاريم يرونليرى سان. فى تيك. ايه. اس.  بإسم :
بالسيك كويو وعنوانة : 
 هاميديي

 14سك. نمبر :  
 جبزي كوجايلي

تركيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30لسلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز ا
حلوى لوز، عجينة لوز، بسكويت، خبز، خبز 
إفرنجي، لب خبز، عجينة كيك، مسحوق كيك، 
كيك، منكهات للكيك ما عدا الزيوت العطرية، 

حلوى، براعم نبات الُكبر المخللة، كراميل ]حلوى[، 
مستحضرات الحبوب، وجبات خفيفة أساسها 

ات حبوب[، شوكوال، الحبوب، رقائق ]منتج
حلويات، حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد، رقائق 

ذرة، ذرة محمصة، بسكويت، جلي فواكه 
]حلويات[، قوالب من البقوليات عالية نسبة 

البروتين، سوس ]حلويات[، معكرون ]معجنات[، 
جوزة الطيب، رقائق شوفان، طعام أساسه الشوفان، 

محالة دقيق شوفان، شوفان مطحون، فطائر 
)بانكيك(، فطائر باللحم، حلويات فول سوداني، 
بسكويت بالزبدة، بتي فور ]كعك[، بوشار، شمع 

النحل* )عكبر(، كيش )فطيرة كسترد(، أقراص 
أرز، وجبات خفيفة أساسها األرز، توابل، دقيق 
 صويا، تورتات )كيك بالفواكه(، كعكة الوفل.

 
كلمة تتكون العالمة التجارية من  وصف العالمة :

"ohho.كتبت بأحرف التينية مميزة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 lashطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350125 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ى سان. فى تيك. ايه. اس.ميلهانس جيدا في تاريم يرونلير  بإسم :
بالسيك كويو وعنوانة : 
 هاميديي

 14سك. نمبر :  
 جبزي كوجايلي

تركيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 29وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
لوز مطحون، هريس تفاح، جوز هند مجفف، فواكه 

ة، مغطاة بالسكر، تمور، فواكه مثلجة، فواكه مجمد
رقائق فواكه ،قشور فواكه، فواكه محفوظة، أطعمة 

خفيفة أساسها الفواكه، خضروات مثلجة، فواكه 
معلبة، حمص ]عجينة الحمص[، رقائق بطاطا قليلة 

الدسم، بندق محضر، زبدة فول سوداني، فول 
سوداني معالج، بازالء محفوظة، رقائق بطاطا، 
بطاطا مقرمشة، رقائق بطاطس، زبيب، بذور 

لجة، بذور عباد الشمس المعالجة، حليب الصويا معا
]بديل الحليب[، خضروات مطبوخة، خضروات 
 مجففة، خضروات محفوظة، خضروات معلبة.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"lash.كتبت بأحرف التينية مميزة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  ملكية الفكريةخالد الياقوت لل 
 lashطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350127 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ميلهانس جيدا في تاريم يرونليرى سان. فى تيك. ايه. اس.  بإسم :
بالسيك كويو وعنوانة : 
 هاميديي

 14سك. نمبر :  
 جبزي كوجايلي

تركيا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
حلوى لوز، عجينة لوز، بسكويت، خبز، خبز 
إفرنجي، لب خبز، عجينة كيك، مسحوق كيك، 
كيك، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 

حلوى، براعم نبات الُكبر المخللة، كراميل ]حلوى[، 
ات خفيفة أساسها مستحضرات الحبوب، وجب

الحبوب، رقائق ]منتجات حبوب[، شوكوال، 
حلويات، حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد، رقائق 

ذرة، ذرة محمصة، بسكويت، جلي فواكه 
]حلويات[، قوالب من البقوليات عالية نسبة 

البروتين، سوس ]حلويات[، معكرون ]معجنات[، 
ان، جوزة الطيب، رقائق شوفان، طعام أساسه الشوف
دقيق شوفان، شوفان مطحون، فطائر محالة 

)بانكيك(، فطائر باللحم، حلويات فول سوداني، 
بسكويت بالزبدة، بتي فور ]كعك[، بوشار، شمع 

النحل* )عكبر(، كيش )فطيرة كسترد(، أقراص 
أرز، وجبات خفيفة أساسها األرز، توابل، دقيق 
 صويا، تورتات )كيك بالفواكه(، كعكة الوفل.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  لعالمة :وصف ا

"lash.كتبت بأحرف التينية مميزة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

 يوما من تاريخ إصدار 30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  خالد الياقوت للملكية الفكرية 
 CAECطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 29/04/2021 :بتاريخ 350128 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مايم سبولكا زد او. او  سم :بإ
يو ال. وعنوانة : 

 ،22بوكيانا 

 كراكاو، 231 - 31 
بولندا., , , ,   

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 7وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
آالت وعدد آلية؛ محركات ومكائن )عدا ما كان 

منها للمركبات البرية(؛ قارنات آلية وعناصر نقل 
كة )عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ معدات الحر

زراعية )عدا ما يدار باليد(؛ أجهزة تفقيس البيض؛ 
 آالت بيع أوتوماتيكية.

 
تتكون العالمة التجارية من كلمة  وصف العالمة :

"CAEC.كتبت بأحرف التينية مميزة " 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات دارة العالمات التجارية مكتوبا إل
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 للطاقة ذ.م.م 2 شركة الظفرة بي في  
الظفرة للطاقة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

VtuFrut EMEOSU 

 30/04/2021 :بتاريخ 350136 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  

 للطاقة ذ.م.م 2شركة الظفرة بي في   بإسم :
ابوظبي, , , وعنوانة : 

ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 37السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز 
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو 

 التجميع.

 
صورة اللوح الطاقة الشمسية  وصف العالمة :

باللون البرتقالي يتوسط عبارة الظفرة للطاقة 
VtuFrut EMEOSU 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات العالمات التجارية مكتوبا إلدارة 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 لمكمالت الغذائية ش ذ م مفيتامين الحياة لتجارة ا  
 DNM MANAOAOطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 30/04/2021 :بتاريخ 350145 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 فيتامين الحياة لتجارة المكمالت الغذائية ش ذ م م  بإسم :
 -مكتب ملك عبد الرحمن محمد طاهر وعنوانة : 

, 0527317973هاتف:  الرفاعة, دبي, -بردبي 

صندوق البريد: 

, ايميل: 183056
iahuhasultuiuh

@nhual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 5وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة 

يطري وأغذية للرضع لإلستعمال الطبي أو الب
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 

األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

 مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.

 

باللغة  DNM MANAOAOكلمة  وصف العالمة :
ن البرتقالي وبجانبها شكل اوراق االنجليزية باللو
 باللون االخضر

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

النشر نموذج إعالن   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 ليمتد 1أوميغا   
 Golasuطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oashuarush E Ooasna 

 30/04/2021 :بتاريخ 350150 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ليمتد 1أوميغا   بإسم :
االمارات العربية المتحدة, هاتف:  -دبي وعنوانة : 

, 044550200, فاكس: 044550100

صندوق البريد: 

, ايميل: 191672
 taous.ara@n
hual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وخدمات 

 واء المؤقت.اإلي

 
بخط مميز  Golasuكلمة  وصف العالمة :
،   Oashuarush E Ooasnaوتحتها  كلمات 

 جميعهم مكتوبة بأحرف التينية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30لمسجل ، وذلك خالل ا
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 باجاج للتجارة ذ م م  
 G GAUAOA طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

URCE 

 30/04/2021 :بتاريخ 350152 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 باجاج للتجارة ذ م م  بإسم :

مدينة وعنوانة : 
 -الشارقة لإلعالم 

إ ع م, , , ,   -الشارقة 

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 27وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
السجاد والبسط والحصير والحصير والمشمع 

رضيات الموجودة ؛ ومواد أخرى لتغطية األ
 معلقات جدارية )غير نسيجية(.

 
 GAUAOAعبارة   وصف العالمة :

URCEباللغة االنجليزية اعالها حرفG   بشكل
 مميز في دائرة

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

إرسالة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
الحكومة المتكاملة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

A a Vtu a Mossash 

 02/05/2021 :بتاريخ 350203 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9ك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذل
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
و تحويل أو والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أ

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

د، آالت التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النق
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
 مربع باللون البرتقالي كتب  وصف العالمة :

 A a Vtu aالحكومة المتكاملة  
Mossash اسفله 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات التجارية مكتوبا إلدارة العالمات 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 بس ش ذ م مرويا طاهري لتصميم االزياء والمال  
 ONO ORUAطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

NAUEOR 

 02/05/2021 :بتاريخ 350240 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 رويا طاهري لتصميم االزياء والمالبس ش ذ م م  بإسم :
سيتي ووك وعنوانة : 

الواسل ، دبي ، 
االمارات العربية 

المتحدة 
tusLusasutur@i

utoo.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس والشيل 

 والعبايات 

 
 ORUA NAUEORكلمة  وصف العالمة :

باالحرف الالتينية يعلوها رسم زخرفي به االحرف 
ONO 

 

 االشتراطات : 
 

ذلك أن يتقدم به  فعلي من لدية إعتراض علي
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224 العدد -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 الك :وكيل التسجيل / الم

 بست هوم للوساطة التجارية  
 -طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 03/05/2021 :بتاريخ 350337 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 بست هوم للوساطة التجارية  بإسم :
مدينة محمد بن زايد  مزيد مول , هاتف: وعنوانة : 

, 144930, صندوق البريد: 025530145

ايميل: 
 ashtohaaua@

iutoo.soh, , , 
ABA VUABR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية. )تأجير العقارات(.

 
عبارة عن شعار واسم الشركة  وصف العالمة :

لتجارية والعقارية حتي تقدم خدمات الوساطة ا
يتسني لنا طباعته علي السيارة الخاصة بالشركة 

كملصق اعالني وذلك يتطلب تسجيله لدي 
حضراتكم حسب متطلبات السادة التنمية االقتصادية 

 التصاريح االعالنية

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
لمصنفات وامكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
 A aسداد أبوظبي مة التجارية : طلب لتسجيل بيانات العال

Vtu a Oui 

 03/05/2021 :بتاريخ 350414 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 36وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية 

 والشؤون العقارية 

 
 مستطيل باللون البرتقالي و  وصف العالمة :

 A a Vtu aاألزرق كتب اسفله سداد أبوظبي  
Oui  

 

 االشتراطات : 
 

عتراض علي ذلك أن يتقدم به فعلي من لدية إ
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -لتجارية  نشرة العالمات ا        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 جيل / المالك :وكيل التس

 هيئة أبوظبي الرقمية  
تم / مركز خدمة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 NACC/ MAGNRCEO GEODRMEالمتعاملين 
MEMNEO  

 03/05/2021 :بتاريخ 350415 المودعة بالرقم :

 بيانات األولوية :  
 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
ى الخليج العربي ، مبن

البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
جهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن واأل

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية تسجيل
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
على شكل صقر باللون البرتقالي  وصف العالمة :

األزرق و كتب أسفله تم / مركز خدمة المتعاملين و 
NACC/ MAGNRCEO GEODRME 

MEMNEO  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

دار يوما من تاريخ إص 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
خدمات أبوظبي  -تم طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 NACC - A a Vtu a Soiarshashالحكومية 
Gariasas  

 03/05/2021 :بتاريخ 350417 رقم :المودعة بال

 بيانات األولوية :  
 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9ت الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدما
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

م أو التحكم في الطاقة الكهربائية، تكثيف أو تنظي
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
لجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ حاسبة، معدات معا

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
على شكل صقر باللون البرتقالي  وصف العالمة :

خدمات أبوظبي  -و األزرق كتب اسفله تم 
 NACC - A a Vtu aالحكومية 

Soiarshash Gariasas   

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات وبا إلدارة العالمات التجارية مكت

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 الرقميةهيئة أبوظبي   
مركز اتصال حكومة طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

  ABA VUABR MRMNAMN MEMNEOأبوظبي 

 03/05/2021 :بتاريخ 350418 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، ، أبوظبي  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
غيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة و

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
على شكل ظرف باللون البرتقالي   وصف العالمة :

بوظبي و األزرق كتب اسفله مركز اتصال حكومة أ
ABA VUABR MRMNAMN MEMNEO  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 
 عن تقدم والمصنفات الفكرية ن إدارة العالمات التجارية تعل

 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
 NACCتم / مصنع  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

/DAMNROU  

 03/05/2021 :بتاريخ 350419 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وانة : وعن
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص. 

، أبوظبي  3133ب. 
، اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

تصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات ال
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 

ت بيانات مغناطيسية، أقراص الصور، حامال
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
على شكل صقر باللون البرتقالي  وصف العالمة :

 NACCو األزرق كتب اسفله تم / مصنع  
/DAMNROU  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

ار يوما من تاريخ إصد 30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
بيانات أبوظبي المكانية طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

A a Vtu a G.uhaul Vuhu  

 03/05/2021 :بتاريخ 350420 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

قة الكهربائية، تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطا
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 
الكمبيوتر؛  حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة
 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
دائرة باللون البنفسجي وكتب  وصف العالمة :

 A a Vtu aاسفله بيانات أبوظبي المكانية 
G.uhaul Vuhu  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

رة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد في وزاالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021 تاريخ اإلصدار :                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
أبوظبي  بلوكتشينطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

A a Vtu a Bloststuas  

 03/05/2021 :بتاريخ 350421 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 المةصورة الع

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
وات لوصل أو فتح أو تحويل أو والتعليم، أجهزة وأد

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص 

تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 
وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 

، آالت تسجيل النقد، آالت التي تعمل بقطع النقد
حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
مربعين باللون البنفسجي كتب  وصف العالمة :

 A a Vtu aاسفله بلوكتشين أبوظبي 
Bloststuas  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ا إلدارة العالمات التجارية مكتوب

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 رقميةهيئة أبوظبي ال  
مختبر الذكاء طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

   ArhaFasaul Rshallanassa Ouاالصطناعي 

 03/05/2021 :بتاريخ 350422 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، ، أبوظبي  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة., هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 

 لكمبيوتـر. خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج ا

 
على شكل دماغ باللون البنفسجي  وصف العالمة :

 ArhaFasaulكتب اسفله مختبر الذكاء االصطناعي 
Rshallanassa Ou    

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

بريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
شبكة أبوظبي الرقمية طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

A a Vtu a Mahoort  

 03/05/2021 :بتاريخ 350423 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42ز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتميي
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 
المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر. 

 
على شكل شبكة وصل باللون  وصف العالمة :

 A aاألزرق كتب اسفله شبكة أبوظبي الرقمية 
Vtu a Mahoort  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية مات التجارية تعلن إدارة العال
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
حوسبة أبوظبي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

  A a Vtu a Mloacالسحابية  

 03/05/2021 :بتاريخ 350424 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع نوانة : وع
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 9وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية 

تصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة وأدوات ال
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ 
والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 

ت بيانات مغناطيسية، أقراص الصور، حامال
تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية 

وغيرها من وسائط لتسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
 برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

 
على شكل سحابة باللون األزرق  وصف العالمة :

 A aكتب اسفله حوسبة أبوظبي السحابية  
Vtu a Mloac  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

إصدار  يوما من تاريخ 30المسجل ، وذلك خالل 

هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
 Mi arاألمن الرقمي طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Gasarahi 

 03/05/2021 :بتاريخ 350425 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ة وخدمات أمنية لحماية الممتلكات خدمات قانوني

واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 
 آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
على شكل قفل باللون األحمر كتب  وصف العالمة :

 Mi ar Gasarahiاسفله األمن الرقمي 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات ت التجارية مكتوبا إلدارة العالما

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
طوارئ الحاسب اآللي بيانات العالمة التجارية :  طلب لتسجيل

A a Vtu a MEON 

 03/05/2021 :بتاريخ 350427 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
: المتحدة. , هاتف

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 آخرون تلبية لحاجات األفراد. 

 
على شكل قفل باللون األحمر كتب  وصف العالمة :

 A a Vtu aطوارئ الحاسب اآللي  اسفله
MEON 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة أبوظبي الرقمية  
ديجيتال نكست طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Vanahul Malh  

 03/05/2021 :بتاريخ 350428 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 هيئة أبوظبي الرقمية  بإسم :

شارع وعنوانة : 
الخليج العربي ، مبنى 
البرج الدولي ، ص.ب. 

، أبوظبي ،  3133
اإلمارات العربية 
المتحدة. , هاتف: 

0509494903 , ,
  , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

ها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، المتعلقة ب
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر. 

 
على شكل مثلث عكسي باللون  وصف العالمة :

 Vanahulاألزرق كتب اسفله ديجيتال نكست 
Malh  

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 افتر رين لتجارة الزهور   
 AFhar Ouasالعالمة التجارية :  طلب لتسجيل بيانات

 05/05/2021 :بتاريخ 350606 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 افتر رين لتجارة الزهور   بإسم :

مردف دبي, وعنوانة : 
هاتف: 

0509501113 ,
ايميل: 

Futuchcusour
@nhual.soh, , , 

VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 31مات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخد
الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين 

والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات 
الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور 
والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية 
 الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(.

 
باالحرف  uFhar ruasكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية   
هيئة تنظيم االتصاالت طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 NVOAوالحكومة الرقمية 

 06/05/2021 :بتاريخ 350678 المودعة بالرقم :
 لوية : بيانات األو 

 هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية   بإسم :
 -أبوظبي وعنوانة : 

شارع زايد بن  -الدانة 
 -سلطان 

 - 26662ص.ب.
اإلمارات العربية 
المتحدة, , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 42وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
بحث والتصميم الخدمات العلمية والتقنية وخدمات ال

المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية، 
 خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر. 

 
يتكون الشعار  من  العبارة  هيئة  وصف العالمة :

تنظيم اتصاالت  و الحكومة الرقمية   مكتوبة  
مكتوبة باللغة   NVOAباللغة العربية و  االحرف 

اللون االزرق  الغامق  و الذهبي و االنجليزية   ب
 NEOEMRCCAMRMANRRMGالعبارة   

AMV VRSRNAO SRDEOMCEMN 
OESAOANROU AANURORNU 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30وذلك خالل  المسجل ،
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 الطريق الفريد لتجارة العامة ش ذ م م  
 AMRNAGطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/05/2021 :بتاريخ 350695 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الطريق الفريد لتجارة العامة ش ذ م م  بإسم :

, 06-دبي ، كريستال تاور ، مكتب م وعنوانة : 

, صندوق البريد: 971554027796هاتف: 

, ايميل: 7005
saou..roust.a
ua@nhual.soh, 

 , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 25و الخدمات الواقعة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أ
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس والشيل 

 والعبايات 

 
باالحرف  AMRNAGكلمة  وصف العالمة :

 الالتينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
الة بالبريد في وزارة اإلقتصاد أو إرسالفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  - نشرة العالمات التجارية         
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 امكون )ش.ذ.م.م (  
 ECMRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 06/05/2021 :بتاريخ 350703 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 امكون )ش.ذ.م.م (  بإسم :

مصنع  - 62942صندوق بريد رقم وعنوانة : 

, 3القوز الصناعية  -ملك عقارات حكومة دبي 

فاكس: 

0506548432 ,
ايميل: 

asFoaua@ahso
snss.soh  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 19عة بالفئة : وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواق
مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غير معدنية 
للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية 

قابلة للنقل، نصب )مجسمات( غير معدنية وكل ما 

 19تشملة الفئة 

 
 عبارة عن كتابة كلمة  وصف العالمة :

ECMRM 
باللون االسود على خلفية صفراء وتم تمييز حرف 

 ال 

R 
 وتلوينه باللون الللبنى

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية العالمات التجارية تعلن إدارة 
 وكيل التسجيل / المالك :

 مطعم سلك   
 Galt Oa usasaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Oashuarush 

 07/05/2021 :بتاريخ 350750 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 مطعم سلك   بإسم :
 المتحدةدولة االمارات العربية وعنوانة : 

, صندوق 0544474297إمارة الشارقة, هاتف: 

, ايميل: 5535البريد: 
Eusus@ulhasuaL

a.ua, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات ، اإليواء 

 المؤقت

 
 بار عن كلمة العالمة التجارية ع وصف العالمة :

Galt Oa usasa Oashuarush 
باللغة الالتينية بشكل مميز كما هو موضح في 

 العالمة التجارية 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل المسجل ، وذلك خال
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -عالمات التجارية  نشرة ال        
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

  اكسيوم مارك انتلكتشوال بروبرتي 
 Doocicaaaطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

Erast 

 09/05/2021 :ريخبتا 350767 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 ذ م م –ش. ريجينغ هنغر ش م ح   بإسم :
مركز وعنوانة : 

األعمال، مدينة الشارقة 
للنشر، المنطقة الحرة، 

الشارقة، اإلمارات 
العربية المتحدة., , , ,  

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
وفير األطعمة والمشروبات، اإليواء خدمات ت
 المؤقت 

 
العالمة عبارة عن الكلمات  وصف العالمة :

"Doocicaaa Erast كتبت بأحرف التينية "
مميزة باللون األسود  وبتصميم مميز ومبتكر 

 Doociوبشكل خاص، ويفصل بين كلمة 
فاصلة بشكل معكوس، وكتبت  aaaواألحرف 

" بأحرف Dooc Accashs Rsliتحتها عبارة "
التينية مميزة باللون األبيض، وجمبعهم داخل شكل 

دائري مميز باللون األبيض واألسود، كما هو 
 موضح بالشكل.

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30ل ، وذلك خالل المسج
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 الكاسا دي كافية لتجارة البن ذ م م  
حبتين بن على شكل طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 منزل 

 09/05/2021 :بتاريخ 350771 ة بالرقم :المودع
 بيانات األولوية :  

 الكاسا دي كافية لتجارة البن ذ م م  بإسم :

,  15سيتي بي بزنس سنتر , محل رقم وعنوانة : 

من شارع الثامن و العشرون , ديرة  10الواقع في : 

دبي االمارات العربية 
المتحدة , هاتف: 

0501137145 ,
صندوق البريد: 

, ايميل: 4156
suahuhatas92

@nhual.soh, , , 
VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
قهوة خضراء, محمصة حب , مطحونة , و جالقهة 
بجميع أشكالها. المكسرات الطازجة و المحمصة و 
جميع انواعها. الشوكوال بجميع اشكالها . البهارات 

 بعبوات صغيرة أو كبيرة بجميع اشكالها  معبأة

 
شعار عبارة عن حبتين من البن  وصف العالمة :
 على شكل منزل 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 لقطة للقهوة المتخصصة  
 MO MAONAOEطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 10/05/2021 :بتاريخ 350835 المودعة بالرقم :
 يانات األولوية : ب 

 لقطة للقهوة المتخصصة  بإسم :

الشارقة ، وعنوانة : 
االمارات العربية 

المتحدة 
u.ultaFaaha@nhu

al.soh, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

 المؤقت

 
(  MO MAONAOEكلمة )  عالمة :وصف ال

 باالحرف الالتينية

 

 االشتراطات : 

 
فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 

والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

ن النشرنموذج إعال   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 الهيئة االتحادية للهوية والجنسية  
قسم األنشطة الرياضية  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

G.orhs ushaiuhas sashaos 

 18/05/2021 :بتاريخ 351236 المودعة بالرقم :
 انات األولوية : بي 

 الهيئة االتحادية للهوية والجنسية  بإسم :

مدينة وعنوانة : 
  -الروضة  –أبوظبي 

شارع الخليج العربي، 
صندوق بريد: 

، أبو ظبي، 47999
اإلمارات العربية 

 المتحدة 
  , , , ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 41وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
 ياضية أنشطة ر

 
عبارة "قسم األنشطة الرياضية"  وصف العالمة :

 G.orhsبحروف عربية وتحتها عبارة "
ushaiahaas sashaos وبجانبها رسم باللون "

 الرمادي واالحمر كما بالشكل الموضح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 الهيئة االتحادية للهوية والجنسية  
 بصمة التطوعالعالمة التجارية : طلب لتسجيل بيانات 

 18/05/2021 :بتاريخ 351238 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 الهيئة االتحادية للهوية والجنسية  بإسم :

مدينة وعنوانة : 
  -الروضة  –أبوظبي 

شارع الخليج العربي، 
صندوق بريد: 

، أبو ظبي، 47999
اإلمارات العربية 

 المتحدة 
  , , , ,

 

 ورة العالمةص

  

 
 

 

 

 45وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات 
واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها 

 آخرون تلبية لحاجات األفراد.

 
عبارة "بصمة التطوع" باللغة  وصف العالمة :

ط منحنية العربية باللون األحمر واعالها خطو
 متعددة باللون األصفر كما بالشكل الموضح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021إلصدار : تاريخ ا                                                     224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

الن النشرنموذج إع   
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية تعلن إدارة العالمات التجارية 
 وكيل التسجيل / المالك :

 التين سوبرفودز  
 OANRMطلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

GAOEODRRVG  

 19/05/2021 :بتاريخ 351381 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 التين سوبرفودز  بإسم :
دبي اإلمارات العربية المتحدة, هاتف: نة : وعنوا

, صندوق s/u, فاكس: 971555588989

 o  ol.البريد: 

, ايميل: 212710
lalausu@luhas-

sa.arFoocs.soh
 , , ,VABAR  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 30وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
ة؛ لقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعي

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

 الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.

 
 OANRMOالعبارة )  وصف العالمة :
GAOEODRRVG  شكل دائري به ورق )

 شجر 

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات مكتوبا إلدارة العالمات التجارية 

في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

  نموذج إعالن النشر
 

 عن تقدم والمصنفات الفكرية ارة العالمات التجارية تعلن إد
 وكيل التسجيل / المالك :

 عالمه لالستثمار التجاري ذ.م.م  
 NRGNAتوستا  طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية : 

 23/05/2021 :بتاريخ 351623 المودعة بالرقم :
 بيانات األولوية :  

 عالمه لالستثمار التجاري ذ.م.م  بإسم :

شارع -/الشارقة 18صناعية رقم -الشارقةوعنوانة : 

ملك محمد سعيد محمد  2مكتب رقم -المليحه 

الحصيني, ايميل: 
tahuac@cosah

shaha.ua, , , 
GUAO AU  ,

 

 صورة العالمة

  

 
 

 

 

 43وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة : 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء 

  المؤقت

 
" باللغة NRGNAكلمة " وصف العالمة :

االنجليزية وتحتها كلمة "توستا" باللغة العربية 
" بشكل مميز داخل قطعة من خبز Nوالحرف "

التوست والكل باللون الرمادي المميز داخل بطاقة 
 باللون االصفر كما هو موضح

 

 االشتراطات : 
 

فعلي من لدية إعتراض علي ذلك أن يتقدم به 
والمصنفات إلدارة العالمات التجارية مكتوبا 
في وزارة اإلقتصاد أو إرسالة بالبريد الفكرية 

يوما من تاريخ إصدار  30المسجل ، وذلك خالل 
هذا اإلعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 

 

 

 

 

 

النشر إعالن نموذج   
 

  تقدم عنالفكرية والمصنفات التجارية العالمات إدارة تعلن
 : المالك/  التسجيل وكيل

 م.م.ذ للمجوهرات لعـربيةا ذهب  
 العـربية ذهب:  التجارية العالمة بيانات لتسجيل طلب

 للمجوهرات

 04/04/2021: بتاريخ 348343 : بالرقم المودعة

 :  األولوية بيانات 
 م.م.ذ للمجوهرات العـربية ذهب  : بإسم

 ياس، بني:  وعنوانة

 -المالك ، 9 شرق

 سعيد راشد محمد
, , , ,  الخروصي

 

 العالمة صورة

  

 
 

 

 

 35:  بالفئة الواقعة الخدمات أو السلع لتمييز وذلك
 من المصنوعة)  البضائع من تشكيلة تجميع خدمات
 الغير، لصالح(  منها خليط وكل الثمينة المعادن
 وشرائها معاينتها من الزبائن عامة لتمكين وذلك
 ؛(النقل خدمة على ذلك ينطوي وال) الحاجة، عند
 البيع متاجر خالل من الخدمات هذه لمث تقدم وقد

 الطلب كتالوجات بالجملة، البيع أسواق بالتجزئة،
 األوساط بواسطة أو المباشر البريد عبر

  اإللكترونية المواقع مثل اإللكترونية،

 
  العربية الكلمة من العالمة تتكون : العالمة وصف
 شكل على رسمة فوقها و للمجوهرات  الكلمة تحتها
  ذهب الكلمة داخلها كتبت قوشةمن بلورة

 

 :  االشتراطات
 

 به يتقدم أن ذلك علي إعتراض لدية من فعلي
 والمصنفات التجارية العالمات إلدارة مكتوبا
 بالبريد إرسالة أو اإلقتصاد وزارة في الفكرية

 إصدار تاريخ من يوما 30 خالل وذلك ، المسجل

  اإلعالن هذا

 

 



 

 31/05/2021تاريخ اإلصدار :                                                      224العدد  -نشرة العالمات التجارية          
 

 


